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RESUMO 

 
Este trabalho analisa aspectos da gestão de políticas públicas e do 

funcionamento na Rede de Atenção à Saúde Mental do Distrito Sanitário VI de 

Recife/PE e no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) David Capistrano, 

considerando o período de abril de 2004 até abril de 2007. A partir disso, 

indicam-se estratégias para otimização. Priorizaram-se os usuários com 

diagnóstico psiquiátrico de maior ocorrência na referida clínica: esquizofrenia, 

transtorno afetivo bipolar e transtorno depressivo recorrente. Este estudo 

também aborda questões relativas à (re) inserção social do usuário na proposta 

terapêutica de reabilitação psicossocial, pautada nos princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e da Reforma Psiquiátrica. A metodologia adotada 

consta de: 1) aplicação de questionários a profissionais de saúde e gerentes 

em Programas de Saúde da Família (PSF); 2) levantamento de dados em 

instrumentos utilizados pelo CAPS no processo de admissão e tratamento; 3) 

balanço historiográfico e político acerca das modificações nas concepções da 

loucura e da psiquiatria, do ponto de vista nacional e internacional. Os 

resultados apontam circunstâncias desfavoráveis e inadequações dos locais 

estudados quanto à rotina de trabalho estabelecida e às condições de infra-

estrutura disponível, dificultando o acolhimento, o acompanhamento e a 

continuidade do tratamento. Na Rede identificou-se: carência nos PSF’s de 

profissionais capacitados em saúde mental; tempo de interconsulta elevado; 

ocorrência de prática permanente de transcrição de receita realizada pelo 

médico generalista; carência de equipe multidisciplinar no atendimento em 

saúde mental. No CAPS verificaram-se questões quanto à rotina e à 

sistematização: registro de admissão e alta manual; ficha de anamnese 

adotada não contempla uma avaliação ocupacional sistematizada; projetos 

terapêuticos individuais não obedecendo a uma formulação sistematizada pré-

estabelecida. O trabalho conclui pela fragilidade no funcionamento nos locais 

estudados, a necessidade de modificação da situação atual com apelo da 

responsabilização (accountability) dos governantes e da sociedade. 

Palavras-chave: Administração pública; Política de saúde mental – Recife-PE; 

Serviço de saúde mental comunitária; Psiquiatria social. 

 



ABSTRACT 
 

This work examines aspects of the management of public policies and the 

operation in the Mental Health Care Network of the District VI of Recife / PE and 

the Center of Psychosocial Attention (CAPS) David Capistrano, considering the 

period April 2004 to April 2007. From this, refer to the strategies for 

optimization. The work gave priority to users with greater occurrence of 

psychiatric diagnosis in the clinic: schizophrenia, bipolar affective disorder and 

depressive disorder applicant. This study also deals issues relating to social 

integration and reintegration of the user in the proposed therapy, psychosocial 

rehabilitation, based on the principles of the Single Health System (SUS) and 

the Psychiatric Reforms. The methodology adopted was: 1) use of 

questionnaires with health professionals and managers at the Family Health 

Program (PSF), 2) review of data on instruments used by the CAPS in the 

process of admission and treatment, 3) history graphical and political balance in 

changes in the concepts of madness and psychiatry, from the national and 

international point of view. The results indicate unfavorable circumstances and 

inadequacies of the sites studied on the established routine of work and the 

conditions of infrastructure available, hindering the host, monitoring and 

continuity of treatment. Was identified in the network: Lack in PSF's of trained 

professionals in mental health; high time of inter consultation; occurrence of 

standing practice of transcription of income held by general practitioners, the 

lack; shortage of multidisciplinary team. In CAPS there were questions about 

the routine and systematic: Manual register of admission and high; sheet of 

history does not cover a systematized occupational evaluation; individual 

therapeutic projects not according to a pre-established systematic formulation. 

The work concludes by weakness in the operation at the sites studied, the need 

for modifying the current situation with appeal of accountability of governments 

and society. 

Key-words: Public administration; Politics of mental health - Recife-PE; Service 
of communitarian mental health; Social psychiatry. 
 
 
 
 



1. INTRODUÇÃO 
 

 O objeto de estudo da pesquisa é parte da Rede de Atenção à Saúde 

Mental do Distrito Sanitário VI do Recife e o Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) David Capistrano localizado neste Distrito. Para efetivação do trabalho, 

se fez necessário embasar conhecimentos sobre gestão de políticas públicas1 

em saúde. O enfoque de políticas públicas a que se refere esta pesquisa diz 

respeito à contribuição dada pela gestão da referida Rede de Atenção à Saúde 

para a recidiva dos sintomas dos egressos. Destacam-se as políticas públicas 

que abordam o desempenho da referida gestão, cujos atributos e 

características são imprescindíveis ao seu bom desempenho. A abordagem ao 

CAPS David Capistrano se refere à dinâmica de funcionamento quanto ao 

processo de admissão e tratamento do usuário, levando-se em conta a ficha de 

anamnese e o livro de registro de admissão e alta.  

 

Considera-se que para ter um bom desempenho o governo deve, antes 

de tudo, desenvolver políticas públicas adequadas, o que requer a análise2 

dessas políticas, algo que vem sendo investigado e explorado nas pesquisas, a 

exemplos dos estudos de Pereira (1997), Rua (1999), Melo (1999), Frey 

(2000), Souza (2003), OEI (2003) e Lubambo (2006).   Na seqüência do 

trabalho, estão discutidos os aspectos das políticas públicas. 

 

Considera-se ainda, corroborando as idéias de OEI (2003), que um bom 

governo também requer: a responsabilização (accountability) dos governantes; 

que haja uma boa governança3 e que se adote uma política top down4 bem 

sucedida ou implementada. 

                                                 
1 Política pública – conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de 
poder e que se destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos. (RUA, 
1999). 
2 Análise de políticas públicas – um conjunto de conhecimentos advindos das diversas 
disciplinas das ciências humanas utilizadas para resolver ou analisar problemas concretos em 
política (policy) pública e com isso favorecer o bom desempenho do governo. (FREY, 2000; 
OEI, 2003). 
3 Governança - capacidade financeira e administrativa de uma organização de implementar 
suas políticas (OEI, 2003). 
4 Política top down – aquela que aborda o porquê das políticas serem bem sucedidas, bem 
implementadas e outras não, com base em condições pré-estabelecidas específicas (OEI, 
2003).   



 

Um outro ponto relevante para o adequado desempenho do bom 

governo é a capacidade política de governar ou governabilidade. E conforme 

Pereira (1997, p.45), esta capacidade “deriva da relação de legitimidade do 

Estado e do seu governo com a sociedade”. 

 

Da mesma forma, concorda-se com a posição de OEI (2003) de que 

para se fazer uma análise adequada das políticas públicas adotadas por um 

governo, é importante explorar os níveis em que se dão as relações políticas 

(policy e politics) e as categorias desses níveis, devendo-se então, considerar: 

o nível de funcionamento da estrutura administrativa (institucional); o nível do 

processo de decisão; e o nível das relações entre Estado e Sociedade. 

 

É relevante considerar que a análise de políticas públicas requer a 

definição da agenda política, a formulação da própria política, sua gestão, 

implementação e avaliação, conforme refere Souza (2003). E, de acordo com 

Rua (1999), a implementação diz respeito às ações necessárias para que uma 

política saia do papel e funcione efetivamente. 

 

Por fim, considera-se ainda que a correta análise de uma política pública 

deve conter também as abordagens: intrínseca e extrínseca ou externa, tal 

como defende Ortolani (2003). A abordagem intrínseca serve para verificar o 

suporte teórico/acadêmico da política, onde se verifica se uma cláusula não 

inviabiliza outra, e se é mantido o alinhamento/validade de paradigmas. Na 

abordagem extrínseca a preocupação é com o contexto no qual a política está 

inserida (social, cultural, ambiental), seus possíveis resultados, fatores/grupos 

envolvidos e seus interesses, futuras resistências, conseqüências aos 

cidadãos, etc (ORTOLANI, 2003). 

 

 O estudo abrange a abordagem das questões relativas à (re) inserção 

social do usuário na proposta terapêutica de reabilitação psicossocial que não 

exclua o usuário do seu contexto social e tenha como base a sua (re) inscrição 

nos três cenários da vida social: casa, trabalho e lazer. Tal proposta está 



pautada nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), da Reforma 

Psiquiátrica e da Reabilitação Psicossocial5.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 
 

 A escolha do tema se deve a crença na relevância e necessidade de 

contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam a 

melhoria dos serviços prestados à sociedade, em particular aquela assistida 

em Saúde Mental. 

 

 O trabalho desenvolvido se destaca pelo seu caráter pioneiro quanto à 

pesquisa científica desta natureza, uma vez que envolve aspectos técnicos, 

acadêmicos e profissionais na área de saúde mental, além do social. 

Representa, portanto, uma proposta que contribui com as pesquisas em 

Gestão Pública na área da Saúde Mental, uma vez que aborda a perspectiva 

teórica da gestão de políticas públicas com foco na análise política, gerencial, 

estrutural e organizacional do CAPS David Capistrano e da respectiva Rede de 

Atenção à Saúde Mental, além dos procedimentos técnicos neles adotados. 

 

  A escolha do tema se deve ao fato de ter sido detectado problema 

delineado pelo retorno de usuários ao tratamento no CAPS em questão, 

motivado pela recidiva dos sintomas. Esse problema foi associado à falta de 

um acompanhamento técnico mais abrangente e eficaz ao paciente na sua 

comunidade. A procura de soluções para elucidar essas questões despertou o 

interesse para desenvolver esta pesquisa. 

 

 Facilitou a viabilização do trabalho o fato da responsável por esta 

pesquisa pertencer ao quadro de profissionais do referido CAPS e em 

                                                 
5 Reabilitação psicossocial – “o processo de facilitar ao indivíduo com limitações, a 
restauração, no melhor nível possível de autonomia do exercício de suas funções na 
comunidade... o processo enfatizaria as partes mais sadias e a totalidade de potenciais do 
indivíduo, mediante uma abordagem compreensiva e um suporte vocacional, residencial, 
social, recreacional, educacional, ajustados as demandas singulares de cada indivíduo e cada 
situação de modo personalizado” (INTERNACIONAL ASSOCIATION OF PSYCHOSICIAL 
REHABILITATION SERVICES, 1985 citado por PITTA (1996, p.19).  



conseqüência conhecer a rotina de funcionamento daquela instituição, o que 

permitiu uma visão dos aspectos gerenciais e de funcionamento que foram 

abordados na pesquisa.  

 

 Sobretudo, é relevante considerar a característica da pesquisa, que 

trata de um tema relevante na área da Saúde Mental e que contribui para o 

aperfeiçoamento gerencial e organizacional da instituição. 

 

 Acredita-se que a pesquisa possa contribuir ainda para ampliar o 

número de estudos sobre Gestão Pública em CAPS, em especial os de 

transtorno mental, uma vez que no levantamento de literatura iniciado se 

verificou a escassez de trabalhos dessa natureza. 

 

 A pesquisa foi dimensionada para ser realizada durante um período de 

tempo pré-fixado: um ano. Esse período foi determinado de acordo com os 

objetivos propostos na pesquisa, tornando viável sua execução.  

 

 A viabilidade de tempo de execução do trabalho dentro do prazo 

estipulado tem fundamento: 1) na facilidade de acesso ao referidos CAPS, seu 

projeto terapêutico, seus instrumentos de registros (prontuários, livros de 

atendimento grupal, de reunião, de admissão e alta, de acompanhamento 

diário) e contratuais (termo de compromisso, termo de responsabilidade); 2) no 

fato da proposta da pesquisa incluir apenas um tipo de CAPS – o de transtorno 

mental, não diferindo quanto às características nosológicas atendidas. 

 

 Do que foi registrado decorre a crença de que é possível elaborar 

estratégias de otimização para gestão do CAPS em questão e da respectiva 

Rede de Atenção à Saúde Mental do Distrito Sanitário VI do Recife - PE. 

 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 
 

Os CAPS, um serviço de saúde aberto e comunitário estabelecido e 

mantido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, em sua essência são destinados 



a atender a demanda de doentes mentais que estejam em crise e que a família 

mostre dificuldade em contê-la, contorná-la.  

 

Enquanto dispositivos substitutivos ao modelo hospitalocêntrico, no qual 

as pessoas com transtorno mental são tratadas de uma forma menos 

humanizada, excluída do convívio social, os CAPS são estabelecidos e 

mantidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e integram uma abordagem 

multicausal do transtorno mental, que dispensa aos seus usuários um cuidado 

ajustado a suas necessidades terapêuticas e (re) socializantes. 

 

 Dá suporte aos CAPS David Capistrano, após a alta do usuário do 

tratamento ali, uma Rede de Atenção à Saúde Mental atuando a nível 

ambulatorial, composta por Unidades de Saúde da Família – USF ou 

Programas de Saúde da Família – PSF, por Policlínicas e por Postos de 

Atendimento Tradicionais, que estão incumbidos de garantir a continuidade do 

tratamento do egresso daquele Serviço. 

 

Algumas questões têm sido observadas e consideradas relevantes 

acerca do funcionamento estrutural e organizacional na Rede de Atenção à 

Saúde Mental aos egressos do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS David 

Capistrano. 

 

• Há uma procura das famílias de usuários que se encontram em 

acompanhamento em PSF queixando-se de dificuldades na manutenção 

do acompanhamento, pela falta da medicação, pela demora na 

marcação de consultas, pela ocorrência de ausência de realização de 

(re) avaliação psiquiátrica; 

• Há uma freqüente recidiva dos sintomas e conseqüente retorno ao 

tratamento no CAPS estudado; 

• A Ficha de anamnese utilizada pelo CAPS em estudo não contempla 

uma avaliação ocupacional, mesmo que genérica. 

 
 
 



1.3 SUPOSIÇÕES 
 

• A Atenção à Saúde Mental aos egressos do CAPS David Capistrano não é 

eficiente por não dispor na respectiva Rede de Atenção à Saúde de uma 

equipe multidisciplinar; 

• O retorno dos egressos ao CAPS David Capistrano, por recidiva dos 

sintomas, é causado pela falta de atuação efetiva de uma equipe 

multidisciplinar na comunidade; 

• As Unidades que integram a Rede de Atenção à Saúde Mental que assiste 

aos egressos do CAPS em causa são constituídas por um número 

pequeno de profissionais para tanto capacitados, da categoria médica em 

maioria; 

• O acompanhamento dos egressos pela Rede em questão é feito com 

períodos longos de interconsultas; 

• A falta da avaliação ocupacional na ficha de anamnese utilizada na 

admissão do usuário do CAPS David Capistrano contribui para a ausência 

do diagnóstico do desempenho de funções e para a constatação da 

evolução do tratamento. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

• Realizar uma contextualização histórica a propósito da loucura e da 

psiquiatria, nos aspectos gerais, nacionais e locais; 

 

• Diagnosticar Programas de Saúde da Família (PSF) na Rede de Atenção 

à Saúde do Distrito Sanitário VI do Recife – PE, quanto ao seu 

funcionamento gerencial, estrutural e organizacional; 

 

 

• Diagnosticar o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) David Capistrano 

do Distrito Sanitário VI do Recife – PE, quanto ao seu funcionamento 

estrutural e organizacional; 



 

• Elaborar estratégias para otimizar condutas adotadas no CAPS David 

Capistrano e na respectiva Rede de Atenção à Saúde Mental do Distrito 

Sanitário VI do Recife – PE. 

 

 
1.5 DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 

 Uma vez que alguns dos termos utilizados neste trabalho foram 

previamente conceituados em notas de rodapé á medida que apareciam no 

texto, são definidos abaixo apenas os que não foram e que julgo merecerem 

apresentação conceitual. 

 
Usuário – entenda-se como o indivíduo que utiliza o serviço de assistência em 

saúde mental, proporcionado pelo CAPS. 

 

CAPS – o mesmo que Centro de Atenção Psicossocial, um Serviço de 

atendimento à saúde, público, destinado a pessoas com transtorno mental. 

 

Avaliação Ocupacional – método utilizado pelo terapeuta ocupacional para 

identificar as alterações no desempenho ocupacional nas atividades cotidianas 

de uma pessoa. 

 

Anamnese – considera-se o processo de levantamento de dados acerca do 

usuário submetido à avaliação psiquiátrica no CAPS. Consta de uma ficha com 

dados que perfilam o paciente (dados pessoais, história da doença atual, vida 

sócio-econômica, familiar, religiosa e sexual, exame mental, proposta 

terapêutica) (PREFEITURA DO RECIFE. SECRETARIA DE SAÚDE DO 

RECIFE, s.d.). 

 

Disfunção – “a incapacidade temporária ou crônica de desempenhar papéis, 

ocupações e relacionamentos esperados de alguém de idade, sexo e cultura 

compatíveis” (HAGEDORN, 1999, p.15). 

 



Rede de Atenção à Saúde Mental – uma rede de serviços de saúde e social 

que dá suporte aos CAPS, para fazer face à complexidade das demandas de 

inclusão das pessoas que estão excluídas da sociedade por transtornos 

mentais (SECRETARIA DE SAÚDE, 2004). 

 

Reforma Psiquiátrica – o movimento surgido em todo o mundo, contra a forma 

institucionalizada e desumana com que o doente mental era tratado até a 

década de 1940 (FIGUEIREDO, CAVALCANTI, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Na elaboração deste trabalho utilizou-se dos critérios de taxonomia de 

Vergara (2006) que categoriza a pesquisa quanto ao tipo, ao meio de 

investigação, ao universo da amostra, à seleção dos sujeitos, à coleta e ao 

tratamento de dados. Adotaram-se as recomendações de Dias (2000), Alves-

Mazzotti & Gewandsznajder (1998), Patton (1980) e Bradley (1993) para a 

escolha de procedimentos e instrumentos de coleta de dados e para a 

categorização da pesquisa. 

 

 

2.1 Tipo de Pesquisa 
 

 Esta é uma pesquisa do tipo estudo de caso, a qual explorou a dinâmica 

de funcionamento em PSF’s da Rede do Distrito VI do Recife e no CAPS David 

Capistrano, com vistas à identificação das condições de funcionamento e 

estruturação de recursos humanos no acompanhamento em saúde mental.  

 

 Com base nos critérios definidos pelos autores citados acima, essa 

pesquisa se classifica ainda como descritiva e explicativa. Descritiva, por 

descrever condições de funcionamento de Programas de Saúde da Família 

(PSF) da Rede de Atenção à Saúde do Distrito Sanitário VI do Recife-PE, 

através dos depoimentos dos seus trabalhadores (atores); Por descrever 

características na dinâmica de admissão e tratamento do CAPS David 

Capistrano; Por descrever características dos usuários readmitidos no referido 

CAPS e que tiveram acompanhamento na referida Rede, no período 

considerado e por expor, ainda, aspectos que envolvem a dinâmica de 

funcionamento daquele Serviço de saúde. É explicativa porque configura 

fatores ligados ao funcionamento na Rede de Atenção à Saúde do Distrito 

Sanitário VI do Recife, que contribuem para que ocorram recidivas dos 

sintomas nos usuários egressos do CAPS David Capistrano. E por explicar 



fatores que interferem, no funcionamento desse CAPS, nos processos de 

admissão e tratamento. 

 
 
2.2 Meios de Investigação 
 
 Os meios de investigação utilizados neste trabalho foram a pesquisa de 

campo, a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica, estando de acordo 

com as assertivas de Zanelli (2002) quanto a variedade de procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados utilizados para atender às necessidades de 

investigação. 

 

 Na pesquisa documental se procedeu à análise qualitativa de 

instrumentos representativos do CAPS David Capistrano, a saber: o livro de 

admissão e alta; os prontuários e o projeto terapêutico de 2004, originário da 

instituição, para a efetivação do diagnóstico do seu funcionamento. 

 

 Na pesquisa bibliográfica, utilizou-se de literatura científica para dar o 

suporte necessário, com a qual contextualizou-se as modificações nas 

concepções acerca da loucura e da psiquiatria, numa abordagem histórica e 

política, resgatando-se seu passado da antiguidade até os dias atuais e pela 

discussão histórica da Saúde Mental. Aludiu-se o passado da loucura nos 

aspectos gerais, nacionais e locais, através da identificação dos ícones 

científicos e principais concepções que demarcaram a área da Saúde Mental. 

Procedeu-se também a busca da literatura sobre a gestão em saúde mental. O 

levantamento de literatura pertinente foi realizado em bibliotecas setoriais da 

UFPE, da UNICAP, da Academia Pernambucana de Medicina e em sites 

científicos. 

 

 Para a pesquisa de campo, foram aplicados questionários em PSF’s do 

Distrito Sanitário VI do Recife, com o objetivo de diagnosticar os locais sob 

estudo, abordando cada classe de profissionais nas suas especificidades de 

trabalho, sem, contudo deixar de verificar a questão global do funcionamento 

na Rede de Atenção à Saúde no Distrito VI. Assim, cada categoria profissional 



foi analisada separadamente para depois se configurar a situação geral de 

funcionamento na referida Rede. 

 

 A pesquisa não tem o objetivo de realizar triangulação intermetódica 

conforme Jick (1979), na qual os distintos métodos utilizados são comparados 

entre si. Entretanto, confrontaram-se as respostas dadas pelos atores da 

pesquisa de campo (enfermeiro/médico x ACS/auxiliar de enfermagem x 

gerentes), no sentido de verificar as discrepâncias entre as suas respostas. 

 

 Os questionários aplicados constituíram-se de questões abertas, 

conforme metodologia aconselhada por Vergara (2006), as quais favoreceram 

a livre expressão dos sujeitos. Desta forma, possibilitou o levantamento de 

informações sobre a dinâmica de funcionamento dos referidos locais; sobre um 

perfil dos atores e sobre a infraestutura dos locais estudados. Os questionários 

foram deixados com os participantes de cada PSF para preenchimento 

individual e posterior devolução após data estipulada. 

 

 
2.3 Universo e Amostra 
 
 O universo desta pesquisa consta da Saúde Mental da Rede de Atenção 

à Saúde do Distrito Sanitário VI do Recife – PE. A amostra da pesquisa 

abrange: 1) 13 Programas de Saúde da Família (PSF’s) localizados nas 3 

Microrregiões (Microrregiões I, II e III) dessa Rede de Atenção  à Saúde. 

Nesses PSF`s, responderam aos questionários os gerentes e os componentes 

das Equipes de Saúde da Família (ESF), a saber, médico, enfermeiro, auxiliar 

de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde (ACS); 2) alguns dos 

instrumentos  do CAPS David Capistrano, a saber, livro de admissão e alta, 

prontuários e fichas de anamnese.  

 

 

2.3.1 Critérios de Inclusão 
 



A pesquisa considerou apenas os usuários egressos do CAPS David 

Capistrano que fizeram acompanhamento na Rede de Atenção à Saúde do 

Distrito Sanitário VI do Recife, no período de abril de 2004 até abril de 2007 e 

que tiveram readmissão por recidiva dos sintomas. 

 

A amostra inclui 13 PSF’s da Rede de Atenção à Saúde do Distrito 

Sanitário VI do Recife, a qual abrange 03 Microrregiões. Escolheu-se 10 PSF’s 

da Microrregião 3, 02 PSF’s da Microrregião 1 e 01 PSF da Microrregião 2.  O 

critério para escolha dos PSF’s considerou a identificação do encaminhamento 

dos usuários do estudo a partir de informações constantes dos prontuários 

(Tabela 5).  

 

 

2.4 Seleção dos Sujeitos 
 

 Os sujeitos da pesquisa que responderam aos questionários são os 

enfermeiros, os médicos, os agentes comunitários de saúde (ACS), os 

auxiliares de enfermagem, por serem profissionais dos PSF’s envolvidos que 

assistem os egressos do CAPS David Capistrano. Selecionaram-se também 

para responder os questionários os gerentes das referidas Unidades (PSF’s). 

Foram incluídos no estudo apenas os sujeitos envolvidos necessariamente com 

o atendimento em saúde mental, ou com a gestão e a rotina de funcionamento 

na Rede considerada. 

 

 

2.5 Coleta de Dados 
 

Os dados da pesquisa foram coletados após a aprovação do projeto 

pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da UFPE em 06 de 

junho de 2007 (Protocolo No 121/07) e da anuência da Secretaria de Saúde do 

Recife, bem como do Distrito Sanitário VI, dos PSF’s estudados e do CAPS 

David Capistrano.  

 



A pesquisa documental abrange o livro de admissão e alta, os 

prontuários e as fichas de anamnese. No livro de admissão e alta, realizou-se o 

levantamento das informações: número de prontuário, data de admissão, 

nome, diagnóstico, número de readmissão, tipo de alta, demanda e 

encaminhamento. Nos prontuários examinou-se a ficha de anamnese, com 

foco na avaliação do usuário. 

 

Nos prontuários, coletaram-se dados sobre: o diagnóstico psiquiátrico 

pelo Código Internacional de Doenças – CID e o número de readmissões; o 

padrão de avaliação da ficha de anamnese adotada no CAPS David Capistrano 

e a estruturação dos projetos terapêuticos individuais quanto à configuração e 

a consistência.  

 

 Os usuários egressos do CAPS considerados na pesquisa foram 

selecionados de acordo com as categorias nosológicas de maior prevalência 

no período do estudo, determinados a partir de análise previamente realizada 

nos prontuários. No caso, tiveram maior prevalência: a esquizofrenia (F20). O 

transtorno bipolar do humor (F31); e os transtornos depressivos recorrentes 

(F32). 

 

  A pesquisa de campo foi realizada através da aplicação de 

questionários. Foram aplicados questionários com perguntas abertas, 

específicas para cada categoria de atores envolvida (gerente, enfermeiro, 

médico, ACS, auxiliar de enfermagem, gerente) (Apêndices 1, 2, 3 e 4). 

Aplicaram-se os mesmos questionários aos Agentes Comunitários de Saúde – 

ACS’s e aos auxiliares de enfermagem.  Foram estudados: 138 profissionais do 

subgrupo profissionais de apoio à saúde (119 ACS’s e 19 auxiliares de 

enfermagem); 34 do subgrupo profissionais de saúde (20 enfermeiros e 14 

médicos) e 13 do subgrupo gerente, totalizando 188 profissionais.  

 

Da mesma forma, foi aplicado o mesmo tipo de questionário para 

enfermeiros e médicos. O único questionário diferente destes foi o de gerente, 

o qual foi direcionado para abordar a questão voltada exclusivamente ao 

gerenciamento e funcionamento das Unidades. Esse critério baseou-se na 



semelhança de nível operacional dessas classes profissionais, com relação à 

realização do atendimento ao paciente psiquiátrico. Foi considerada a 

participação desses profissionais no processo de tratamento e buscou-se 

investigar a sua percepção sobre o funcionamento da Unidade em que trabalha 

e sobre o suporte dado pela infraestutura organizacional interna e externa para 

a realização do trabalho e para uma atenção à saúde adequada.  

 
 
 
 
 
2.6 Tratamento de Dados 
 
 Na pesquisa de campo, os questionários foram aplicados após a 

realização dos procedimentos éticos de esclarecimento aos profissionais 

envolvidos. Na ocasião, eram informados sobre o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido; sobre os objetivos da pesquisa; sobre os motivos da 

escolha dos locais; e a garantia do anonimato e do sigilo das informações, em 

conformidade com Vergara (2006). 

 

A análise qualitativa dos questionários foi fundamentada nos preceitos 

de Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1998) e Zanelli (2002) para os quais nas 

pesquisas qualitativas as grandes massas de dados são subdivididas em 

unidades menores e em seguida reagrupadas em categorias que se relacionam 

entre si de forma a ressaltar padrões, temas e conceitos. Essa análise consiste 

no processo de ordenação dos dados, organizando-os em padrões, categorias 

e unidades básicas descritivas. A análise consistiu de três atividades interativas 

e contínuas:  

• Redução dos dados – no qual se realiza um processo contínuo de seleção, 

simplificação, abstração e transformação dos dados originais provenientes das 

observações de campo (questionários); 

• Apresentação dos dados – os dados foram organizados para possibilitar as 

tomadas de decisões e tirar conclusões a partir da sua organização em tabelas, 

gráficos e esquemas; 



• Delineamento e verificação da conclusão – ainda conforme as 

recomendações Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1998) e Zanelli (2002), 

esse item foi possibilitado através da identificação de padrões, explicações, 

configurações e fluxos de causa e efeito, seguida de verificação, retornando às 

anotações de campo e à literatura, ou ainda replicando o achado em outro 

conjunto de dados. 

 

  Como critério para verificar a credibilidade dos dados, realizou-se 

comparação de fontes entre médicos e enfermeiros e entre ACS e auxiliares de 

enfermagem, como recomendam Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1998). 

Essa comparação consiste na confrontação de fontes de informação com 

objetivo de verificar credibilidade. 

 

  O grupo de sujeitos da pesquisa (ACS, auxiliar de enfermagem, 

enfermeiro, médico e gerente) foi subdividido em três subgrupos. O primeiro 

subgrupo formado foi o de ACS e de auxiliar de enfermagem, o qual se 

denominou profissional de apoio à saúde. O segundo subgrupo foi denominado 

de profissionais da saúde e compõe-se de enfermeiro e médico. O terceiro 

subgrupo foi o de gerente. A partir dessa subdivisão, aplicaram-se 

questionários distintos para os três subgrupos. Foi considerado o nível de 

escolaridade e de especificidade profissional na escolha das questões, no caso 

dos subgrupos um e dois. Para o subgrupo três (gerentes) as perguntas 

levaram em conta a especificidade da categoria, uma vez que se pretendia 

averiguar questões ligadas à gestão do PSF.  

 

As perguntas dos questionários foram agrupadas em categorias. Para o 

subgrupo denominado profissionais de apoio à saúde, foram estabelecidas as 

categorias capacitação em saúde mental, inclusão do paciente psiquiátrico na 

rotina de trabalho, satisfação (dos entrevistados) com esse trabalho, 

acompanhamento do uso da medicação no domicílio e assistência à família. As 

respostas sobre as dificuldades encontradas pelo auxiliar de enfermagem para 

a efetivação do seu trabalho com o paciente psiquiátrico foram descritas, 

discutidas e apresentadas na íntegra, à parte dessa categorização. Isto foi feito 

para preservar e apresentar o conteúdo, uma vez que são dados de conteúdo 



subjetivo e que não é cabível quantificá-los. Para o subgrupo denominado 

profissionais de saúde, foram estabelecidas as categorias: cursos na área de 

sua formação, cursos em saúde mental (CSM), atendimento a pacientes 

psiquiátricos, se a rotina dificulta o atendimento, se recorre a profissionais da 

EAA, atende em tempo e agenda periodicamente, se demonstram aos gerentes 

interesse em CSM. Para o subgrupo denominado gerentes, as categorias 

estabelecidas foram: acompanhamento no domicílio, estrutura para 

atendimento público, estrutura para atendimento psiquiátrico e procedimentos 

técnicos no atendimento psiquiátrico. 

 

  As perguntas dos questionários aplicados ao subgrupo denominado de 

profissionais de apoio à saúde, composta por ACS e auxiliar de enfermagem, 

foram analisadas e interpretadas considerando-se a identificação: da sua 

capacitação, da rotina de trabalho, do grau de satisfação e na verificação do 

acompanhamento do paciente psiquiátrico.  

 

  As perguntas do questionário aplicado aos gerentes foram analisadas e 

interpretadas considerando-se a identificação: da estrutura física e de recursos 

humanos do PSF, da sua participação da rotina de atendimento e 

acompanhamento ao paciente psiquiátrico. 

 

Os resultados conseguidos com a aplicação dos questionários foram 

dispostos em tabelas e gráficos utilizando-se de estatística descritiva, conforme 

recomendam Sounis (1972), Dias (2000), Arango (2001) e Vergara (2006). 

Utilizaram-se os softwares Excel e Word da Microsoft Corporation Inc. 

 

A elaboração do Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) foi feita 

segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT:  

NBR-14724 – apresentação de trabalhos acadêmicos; NBR-10520 – 

apresentação de citações em documentos; NBR-6023 – elaboração de 

referências. E segundo as normas do Instituto Brasileiro de Estatística – IBGE 

respectivamente para gráficos e tabelas.  

 



Após a realização da pesquisa (documental, de campo, bibliográfica), 

procedeu-se à discussão dos resultados, concomitantemente à indicação e 

sugestão que possam servir de modificação e/ou aperfeiçoamento das 

situações verificadas. 

 

 
2.7 Estrutura do Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) 
 
 A estrutura final do trabalho de conclusão do mestrado – TCM 

apresenta-se em forma de tópicos, conforme descrito a seguir.  

 

A introdução apresenta o tema abordado na pesquisa acerca da gestão 

em saúde mental no CAPS David Capistrano e 13 PSF’s do Distrito Sanitário VI 

do Recife-PE. 

Na seqüência, são apresentadas a justificativa, a problematização, as 

suposições, os objetivos e a definição de termos.  

 

Os procedimentos metodológicos mostram como foi feita a pesquisa, 

incluindo a descrição do material e dos métodos utilizados na pesquisa. Neste 

sentido, perfilam-se: a tipologia da pesquisa, os meios de investigação 

utilizados; o universo e a amostra da pesquisa; os critérios de inclusão dos 

sujeitos; os sujeitos selecionados; a forma e as considerações sobre a coleta 

de dados; as considerações sobre o tratamento dos dados - procedimentos 

éticos, explicações aos pesquisados sobre os objetivos da pesquisa, a garantia 

de anonimato, a escolha e a fundamentação da análise efetivada.  

 

 Em continuidade é apresentado o eixo teórico, o qual serve de base 

para as análises vislumbradas nas pesquisas de campo, documental e 

bibliográfica, bem como para as considerações da pesquisa. Abrange o 

levantamento de literatura (pesquisa bibliográfica) acerca da loucura, da 

Reforma Psiquiátrica, dos CAPS’s e da gestão em saúde mental. São 

apresentados e discutidos os resultados obtidos com o balanço historiográfico e 

político acerca das modificações nas concepções da loucura e da psiquiatria, do 

ponto de vista nacional e internacional, no qual se identificaram os ícones 



científicos, os dispositivos e estratégias que demarcaram a área da Saúde 

Mental. São apresentados e discutidos igualmente os resultados obtidos com a 

investigação sobre o funcionamento na Rede de Atenção à Saúde Mental do 

Distrito Sanitário VI do Recife, que faz o acompanhamento terapêutico 

ambulatorial dos egressos do CAPS David Capistrano. Isso foi realizado 

através: 1) de pesquisa de campo realizada, pela análise qualitativa dos 

questionários aplicados nos 13 PSF’s escolhidos; 2) de pesquisa documental, 

pela análise dos prontuários e do livro de admissão e alta do CAPS David 

Capistrano. 

 

A discussão apresenta as estratégias e proposições de aperfeiçoamento 

no funcionamento geral na referida Rede de Atenção à Saúde Mental e do 

CAPS David Capistrano do Distrito Sanitário VI do Recife – PE. Discutem-se os 

resultados da pesquisa através da comparação com a literatura que aborda 

situações semelhantes às situações vivenciadas nos locais pesquisados. Por 

último, apresentam-se as considerações da pesquisa, nas quais se tenta refletir 

sobre toda a conjuntura evidenciada na pesquisa e sobre proposições de novas 

possibilidades de estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EIXO TEÓRICO 
 
 

3.1 Contextualização: loucura, Reforma Psiquiátrica, CAPS, gestão em 
saúde mental, Rede de Atenção à Saúde do Distrito Sanitário VI do Recife 
- PE 
 

 

3.1.1 Vicissitudes da Loucura e da Reforma Psiquiátrica 
 

São apresentados a seguir os resultados do levantamento bibliográfico 

realizado. Apresenta-se uma contextualização historiográfica e política acerca 

das modificações nas concepções da loucura e da psiquiatria, do ponto de vista 

nacional e internacional, no qual se identificaram os ícones científicos, os 

dispositivos e estratégias que demarcaram a área da Saúde Mental. Desta 

forma, abordam-se aqui vicissitudes que permeiam a questão do transtorno 

mental, da Reforma Psiquiátrica, do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e 

da Gestão Pública em Saúde Mental. 

 



As pesquisas em saúde mental indicam que há uma cronologia na 

origem e na modificação da forma de tratar a pessoa com transtorno mental, da 

antiguidade até os dias atuais. Antes, denominava-se o transtorno mental como 

loucura e o doente mental era chamado de louco. Na atualidade, a 

denominação passa a ser usuário dos Serviços alternativos ao sistema 

manicomial. As diversas formas de pensar sobre o assunto foram surgindo, 

havendo períodos que demarcaram novos conceitos em todo o mundo. No 

entanto, ao longo da história das enfermidades mentais, se verificam 

questionamentos contínuos em todo o mundo e nas várias épocas acerca da 

abordagem e do tratamento dado ao enfermo mental. 

 

Uma contextualização historiográfica e política mostra as modificações 

ocorridas nas concepções da loucura e da psiquiatria, do ponto de vista 

nacional e internacional, no qual se identificam ícones científicos, dispositivos e 

estratégias alternativas que demarcaram a área da Saúde Mental. Desta forma, 

abordam-se aqui vicissitudes que permeiam a questão da loucura, da Reforma 

Psiquiátrica e do Centro de Atenção Psicossocial. 

 

Na Antiguidade, a pessoa com transtorno mental era concebida como 

louca e o conceito de loucura enquanto enfermidade mental passou da 

concepção teológica. Acreditava-se que o louco tinha poderes divinos e que 

havia uma interferência temporária dos deuses sobre o pensamento e a ação 

humana, para ser vista como atribuída a questões orgânicas, a causas internas 

ao corpo.  Acreditava-se na existência no centro do crânio humano de um 

lugar, hoje conhecido como o corpo caloso do girus do cíngulo, relacionado à 

existência do nível de depressão e de ansiedade (ANTONINI, 1997; MIRANDA, 

2004; MORAES FILHO, 2003). 

 

Uma outra maneira de perceber a loucura se deu com Hipócrates, que 

estabeleceu uma relação entre o corpo e a alma, ou entre o físico e o mental, 

preocupando-se em conhecer a estrutura, o conteúdo e as funções da mente 

humana, através da Teoria da Personalidade ou dos Humores. Acreditava-se 

que o organismo humano produzia quatro elementos ou humores diferentes: a 

bílis preta, o sangue, a bílis amarela e a fleuma, elementos humorais que 



seriam responsáveis pela determinação do temperamento da pessoa, 

determinando o equilíbrio da personalidade. Caso contrário, as propriedades do 

humor dominantes produziriam uma pessoa sanguínea (alegre, otimista), 

enquanto que uma abundância de fleuma produziria uma pessoa fleumática, 

alegre (ANTONINI, 1997; MIRANDA, 2004).  

 

Na Idade Média, ainda havia referência ao louco e as suas crises de 

agitação começam a ter uma outra interpretação, sendo atribuídas ao 

sobrenatural e associadas ao demônio, à bruxaria, aos feitiços, causando 

reações de medo e de exclusão.  O louco passa a ser visto como perigoso e 

seus atos considerados como bruxaria foram cerceados pelo papa Inocêncio 

VIII. Esse papa nomeou como inquisidores os monges alemães Heinrich 

Kramer e Jacobus Sprenger, resultando na produção do livro Malleus 

Maleficarum ou Martelo das Bruxas ou Martelo das Feiticeiras, o qual legitimou 

a ação da Igreja frente às práticas de bruxaria (PESSOTI, 1997).  

Na Idade Moderna continua a modificação na concepção da loucura. A 

partir do século XIV, as instituições e as idéias da época feudal começaram a 

apresentar sinais de decadência. Sobretudo porque se iniciou aí a fase 

conhecida como Renascimento, de retomada do pensamento e da cultura 

greco-latina nas artes, na literatura e nas ciências. Isso significou a retomada 

de princípios racionalistas na observação e descrição das doenças mentais, em 

oposição ao misticismo religioso.  A ciência, o ocultismo e as possessões são 

questionados por estudiosos como Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus 

von Hohenheim (Paracelso) e Johann Weyer, que defendiam uma ciência que 

questionava os preceitos médicos da época e se opuseram à execução das 

ditas bruxas e da prática do exorcismo, mesmo em pessoas com doenças 

mentais severas. Essa mudança de perspectiva em relação aos doentes 

mentais foi sendo construída com o passar do tempo, com a contribuição da 

Reforma religiosa e a formulação dos princípios de Liberdade Individual que 

marcaram a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Só 

então a Psiquiatria se estabeleceu como ciência na França. Porém, apesar da 

psiquiatria passar a ser considerada uma ciência médica e de os indivíduos 

portadores de patologias mentais serem vistos como alienados, a proposta de 



tratamento continuava a ser o isolamento em celas ou cubículos, com os 

doentes quase sempre acorrentados (ANTONINI, 1997; JORGE, 1997). 

 

 Na Contemporaneidade surge do final do século XVIII ao início do 

século XIX, uma nova corrente filosófica e ética, com o Iluminismo e a 

Revolução Francesa, caracterizada pelo aparecimento e intensificação de 

Movimentos sociais e denúncias contra as condições de confinamento dos 

doentes mentais. Dentre os Movimentos sociais, destaca-se o Tratamento 

Moral para os alienados, o primeiro modelo assistencial de abordagem à 

loucura, desenvolvido por Phillipe Pinel. A abordagem desse modelo 

assistencial se centrava na mente, desprezando os procedimentos físicos com 

sangrias e purgações (AMARANTE, 1995; OUYAMA, 2006).   

 

Polarizam-se as opiniões sobre o Tratamento Moral de Pinel, uns 

julgando-o como um Movimento revolucionário e outros julgando que 

Movimentos como esse apenas substituíram a violência física pela violência 

velada. Posteriormente, o Tratamento Moral de Pinel foi unificado por 

correligionários como Vincenzo Chiarugi na Itália, William Tuke na Inglaterra e 

Johan Christian Reil na Alemanha. Esses autores deram mais um passo na 

sistematização da prática de atividades para terapia dos alienados, tornando o 

Tratamento Moral um corpo único. Ao longo do século XIX novos elementos se 

agregaram ao Tratamento Moral compondo programas mais elaborados. 

Desenvolve-se então o conceito psicobiológico da psiquiatria por Adolf Meyer, 

integrando aspectos biológicos e psicológicos na gênese e tratamento dos 

transtornos mentais. Identifica-se a nosologia dos sintomas característicos da 

esquizofrenia e distingui-a de outros tipos de psicoses, por Kurt Meir Schneider, 

categorizando esses sintomas em primários (conhecidos agora como 

schneiderianos) e secundários (RESENDE, 2000; PORTOCARRERO, 1997). 

 

Conforme refere Benetton (1991), no século XX a composição que 

formava o Tratamento Moral foi desmembrado em dois grandes ramos: nos 

Estados Unidos, Adolph Meyer criou o método que também denominou de 

Tratamento Moral e na Alemanha Herman Simon sistematizou a Terapia Ativa 

com a obra Tratamento Ocupacional dos Enfermos Mentais. Esse modelo de 



assistência apresentava métodos e abordagens terapêuticas com enfoque para 

a reabilitação física e mental, facilitando a reinserção social dos seqüelados de 

guerra.  

 

Com o Tratamento Moral reformulado, a Terapia Ocupacional6 constituiu 

seu primeiro modelo de intervenção por volta da década de 1920, nos Estados 

Unidos e na Europa. Foi Eleanor Clark Slagle que desenvolveu o método 

denominado de Treinamento de hábitos, que objetiva levar o doente a alcançar 

os propósitos de cura de Meyer: o equilíbrio entre o trabalho, o repouso e o 

lazer.  Assim se iniciou métodos em Terapia Ocupacional no contexto da 

reabilitação física e mental, compondo o trabalho multiprofissional desenvolvido 

pela necessidade de reinserir os traumatizados de guerra na sociedade 

(BENETTON, 1991).  

Em 1793, surgiu a Psiquiatria, verificando-se progressos na forma com 

que os diversos distúrbios mentais são percebidos. Foram marcos relevantes 

neste contexto as observações feitas por cientistas da França, Alemanha e 

Inglaterra que culminaram com a classificação das doenças mentais pelo 

psiquiatra alemão Emil Kraepelin no século XX, que dedicou seus estudos aos 

pacientes psiquiátricos hospitalizados, tendo elaborado um sistema de 

psiquiatria descritiva que posteriormente se amplia na classificação dos 

transtornos mentais de acordo com a conduta que apresentam os pacientes e a 

evolução do quadro clínico. Dentre seus marcos científicos, o isolamento das 

formas básicas da enfermidade psíquica (psicose maníaco-depressiva e 

demência precoce), a separação entre demência senil e paralisia geral, a 

descrição do tipo de depressão melancolia (a qual acometia as mulheres após 

a menopausa e aos homens após a andropausa). Com isso, fundou a 

psicopatogenia, que se tornou base científica do alienismo (PORTOCARRERO, 

1997).  

 

Dentre outros avanços nas técnicas terapêuticas desenvolvidas, surge 

em 1900 a psicanálise criada por Sigmund Freud, voltada para o tratamento 
                                                 
6 Terapia Ocupacional – “o tratamento de condições físicas e psiquiátricas através de 
atividades específicas para ajudar as pessoas a alcançarem o seu nível máximo de função e 
independência” (World Federation of Occupational Therapists – WFOT, 1989, citado por 
HAGEDORN, 1999, p.15). 



das neuroses. A nova metodologia consistia na prática clínica de ouvir o 

paciente. Uma investigação psicológica através da procura das tendências ou 

influências reprimidas no inconsciente do indivíduo e do seu retorno ao 

consciente, através do processo da análise. Freud considerava que as forças 

inconscientes eram a causa do distúrbio mental e emocional e que a hipnose 

seria a solução para as perturbações mentais (SCLIAR, 1999).  

 

Em suma, em concordância com González (s.s.), a psiquiatria tem 

sofrido sucessivas mudanças terminológicas, políticas e científicas ao longo do 

tempo. Nasceu como alienismo em meio à Revolução Francesa, se 

transformou em medicina mental com o crescimento do campo anátomo-clínico 

e passou a ser psiquiatria com Kraepelin. Atualmente, a psiquiatria é definida 

como o ramo da medicina que se ocupa do estudo, prevenção, tratamento e 

reabilitação dos transtornos psíquicos, entendendo como tais tanto as 

enfermidades propriamente psiquiátricas como patologias psíquicas, entre elas 

os transtornos da personalidade. Considera-se que na atualidade a psiquiatria 

se encontra em franco desenvolvimento, encontrando-se estruturada com as 

classificações internacionais, as diferentes psicoterapias e com a aparição da 

psicofarmacologia. 

 

A Reforma psiquiátrica representou o Movimento conhecido como 

Reforma do Modelo de Assistência em Saúde Mental, em que define a 

reinserção social e assistência integral ao paciente que sofre de transtorno 

mental. Foi um Movimento surgido entre os anos de 1960 e 1970 e objetivou 

questionar o asilo psiquiátrico, a internação psiquiátrica como única forma de 

tratar o doente mental.  Antes dela, a internação psiquiátrica funcionava como 

uma custódia, em que a pessoa com transtorno mental era destituída de 

desejos, emoções, voz e de sua cidadania. Ela perdia sua condição de sujeito 

e não conseguia a sua recuperação (AMARANTE, 1995). 

 

As experiências internacionais de Reforma Psiquiátrica elegeram duas 

vias distintas para lidar com o manicômio: a sua transformação em uma 

instituição terapêutica e a criação de dispositivos assistenciais complementares 

ao manicômio.  Esse questionamento surgiu da própria comunidade científica e 



das representações sociais e familiares, diante do caráter excludente e violento 

como o louco era tratado. A proposta desse movimento era suscitar 

discussões, idéias e reformulações, fazer com que todos os setores da 

sociedade pudessem ter uma visão crítica diante de um tratamento que exclui e 

segrega e que era organizado em função da periculosidade gerida pelo saber 

científico da psiquiatria.  A partir da Reforma, o saber e a prática psiquiátrica 

entraram em crise (FIGUEIREDO, CAVALCANTI, 2001). 

 

 No seu auge, a Reforma propôs a desinstitucionalização, ou seja, 

propunha a desconstrução da idéia do manicômio, do asilo, do agir 

institucional, da segregação, da relação loucura/periculosidade, dos saberes e 

dos muros construídos a partir da relação entre saberes e práticas sociais de 

exclusão. Apontava para uma Reforma para além dos muros, para uma 

reforma social, cultural, ideológica e política. A partir dela, a 

desinstitucionalização de pessoas com longa história de internação psiquiátrica 

se torna política pública em todo o mundo, num processo que se dá tanto pela 

criação de dispositivos assistenciais em saúde mental como pela redução de 

leitos em hospitais psiquiátricos de forma a garantir uma assistência adequada 

ao doente mental (GOULART, 2004; CASTRO, 2005).  

 

Em seqüência, na década de 1960, na Itália, Franco Basaglia propôs a 

transferência do atendimento ao doente mental, antes enclausurado, para a 

comunidade e o esvaziamento dos hospitais psiquiátricos, com a abolição dos 

métodos tradicionais de isolamento dos portadores de transtornos mentais. 

(AMARANTE, 1995). 

 

A partir da criação dessas condições, o conceito de Reforma Psiquiátrica 

sofre uma radical transformação: ao invés de reforma do hospital psiquiátrico - 

um espaço de reclusão e não de cuidado e terapêutica - postula-se a sua 

própria negação. Uma sociedade sem manicômios, capaz de abrigar os loucos, 

os portadores de sofrimento mental, os diferentes, os divergentes, uma 

sociedade de inclusão e solidariedade. O livro A Instituição negada é 

considerada uma obra-prima da psiquiatria contemporânea e discute essas 



questões da assistência ao doente mental (FIGUEIREDO, CAVALCANTI, 

2001).  

 

No período histórico de transformação do pensar a loucura e a Reforma 

Psiquiátrica, na década de 1970, surgiram muitas autoridades brasileiras sobre 

o assunto. Estes profissionais contribuíram para a mudança e evolução do 

tratamento dos alienados mentais em todo o país, ajudando a escrever a 

história da loucura local (GONÇALVES, SENA, 2001). 

 

O movimento brasileiro ultrapassou esta etapa inicial dedicada 

principalmente às denúncias e às reivindicações de melhorias nas políticas de 

saúde mental. É o marco da passagem de uma fase que se centrava na mera 

reivindicação de melhorias técnicas na assistência, para uma etapa de 

predomínio de críticas éticas à natureza do saber e da prática da instituição 

psiquiátrica, dando início ao movimento de Luta Antimanicomial (AMARANTE, 

1992).  

No Brasil, a Luta Antimanicomial surgiu na década de 1980 e 

representou a força política da Reforma Psiquiátrica. Um dos marcos foi a 

submissão ao Congresso Nacional do projeto de lei do deputado Paulo 

Delgado, que propunha a regulamentação dos direitos da pessoa com 

transtorno mental e a extinção progressiva dos manicômios no país, com sua 

substituição por outras modalidades assistenciais e tecnologias de cuidados 

(AMARANTE, 1995). 

 

É inegável a relevância que teve no contexto da Reforma Psiquiátrica 

brasileira, a conotação da desinstitucionalização desenvolvida na Itália dos 

anos 60 e 70, onde ela significou: 1) a desconstrução de modelos e valores 

racionalíticos-cartesianos; 2) a construção da psiquiatria democrática; e 3) a 

transformação das relações de poder nas esferas privadas e públicas, 

efetivada por iniciativa de psiquiatras (GOULART, 2004). 

 

Na seqüência cronológica dos acontecimentos, surgiu, em 1978, o 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental – MTSM, surgido como crítica 

ao modelo oficial e ao modelo asilar, anteriormente idealizado por Pinel, 



formado por integrantes do movimento sanitário, associações de familiares, 

sindicalistas, membros de associações profissionais e pessoas com histórico 

de internações psiquiátricas. Foi esse Movimento que passou a protagonizar e 

a constituir a denúncia quanto à violência dos manicômios, a mercantilização 

da loucura e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com 

transtornos mentais.  Em um primeiro momento, esse Movimento organiza um 

conjunto de críticas ao modelo psiquiátrico clássico, constatando-as na prática 

das instituições psiquiátricas (SOUZA, 1999).  

 

O MTSM constrói um pensamento crítico no campo da saúde mental que 

permite visualizar uma possibilidade de inversão do explicitamente modelo 

médico-terapêutico a partir do conceito de desinstitucionalização. Em 1987, 

com a realização do seu II Congresso Nacional, o MTSM adotou o lema Por 

uma sociedade sem manicômios. Devido ao conhecimento de maus-tratos e 

mortes de pacientes na Casa de saúde Anchieta em Santos - São Paulo, a 

Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SP) iniciou um processo de 

intervenção naquele local. Foi esta intervenção que demonstrou as condições 

de se construir uma rede de cuidados que substituísse o hospital psiquiátrico 

(GENTIL, 2001).  

 

Foi também em 1987 que surgiram os primeiros Núcleos e Centros de 

Atenção Psicossocial – NAPS/CAPS, dispositivos de assistência em saúde 

mental que funcionam 24 horas, e foram criadas cooperativas e Residências 

Terapêuticas para os egressos do hospital. Essa experiência passou a ser o 

marco da Reforma Psiquiátrica brasileira.  Em 2000, o processo de Reforma 

Psiquiátrica no Brasil apresentou como desdobramentos principais: 1) a 

redução de leitos psiquiátricos e o maior controle sobre os hospitais 

psiquiátricos; 2) a criação de redes de serviços locais, extra-hospitalares 

alternativas ao modelo manicomial; 3) a modificação do arcabouço jurídico 

legal que legitima a internação psiquiátrica e o estatuto de periculosidade e 

incapacidade presumidas do louco, que resultou na aprovação da Lei no 

10.216, de 6 de abril de 2001; 4) o protagonismo do MTSM e do Movimento de 

Familiares e Usuários de Serviços de Saúde Mental (MACHADO, 2005). 

 



Quanto ao desenvolvimento da psiquiatria no Brasil, vários 

pesquisadores de renome deram sua contribuição, dentre os quais Nise 

Magalhães da Silveira (1905-1999); José Leme Lopes (1904-1990); Ulysses 

Pernambucano de Melo Sobrinho (1892-1943) e Luiz Cerqueira (1911-1984).  

 

Relevante papel na psiquiatria moderna foi desempenhado por Nise da 

Silveira, a qual se dedicou, desde 1933, à luta contra as formas agressivas de 

tratamento do paciente psiquiátrico da época, tais como a internação, os 

convulsoterapias, a insulinoterapia e a lobotomia. Ela criou em 1946, após ter 

sido anistiada por transgredir as leis psiquiátricas até então inquestionáveis, a 

seção de Terapêutica Ocupacional no Centro Psiquiátrico Nacional de Engenho 

de Dentro, no Rio de Janeiro. Posteriormente conhecido como Centro 

Psiquiátrico Pedro II – CPPII, Nesse Centro, Nise dispensava um tratamento 

que tinha como proposta uma ação multiprofissional intra e extra-hospitalar, 

baseando-se na obra de Simon intitulada Tratamento ocupacional de los 

enfermos mentales, uma tradução espanhola de 1937, introduzindo assim a 

ocupação terapêutica.  Em 1952, criou o Museu Imagens do Inconsciente, o 

qual continha os trabalhos desenvolvidos pelos doentes mentais do CPPII, 

sendo a partir daí realizadas anualmente exposições de desenhos e pinturas 

desenvolvidas por eles (GUIMARÃES, SAEKI, 2007; MELO, 2001). 

Nise viveu, nos anos de 1970, o momento de Resistência oferecida pela 

força militar, a qual estabelece o esvaziamento da Seção de Terapêutica 

Ocupacional, impedindo-a de continuar tratando os doentes mentais através da 

atividade auto-expressiva. Adotou-se o uso indiscriminado de medicamentos 

constituindo uma camisa-de-força (química), impossibilitando a prática das 

atividades expressivas. O confinamento atinge então o auge lotando os 

pavilhões do CPPII dos denominados crônicos. Junto com um grupo de jovens 

estudantes, dá continuidade aos estudos e pesquisas iniciando a formação da 

futura equipe. Em 1979 criou o Projeto Treinamento Terapêutico e Manutenção 

do Museu pela Sociedade Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente. Em 

1981 publicou o livro Imagens do Inconsciente. Em 2000 o CPPII foi 

municipalizado passando a integrar a Secretaria Municipal de Saúde e passou 

a se chamar Instituto Municipal Nise da Silveira em sua homenagem 

(GUIMARÃES, SAEKI, 2007). 



 

José Leme Lopes também deu uma importante contribuição para a 

psiquiatria brasileira. No ano de 1958, tomou posse como catedrático da 

Clínica Psiquiátrica no Instituto de Psiquiatria da então Universidade do Brasil, 

passando a diretor do Instituto posteriormente. A sua tese intitulada As 

dimensões do diagnóstico psiquiátrico, contribuição para sua sistematização 

teve reconhecimento internacional, integrando o Compêndio de Kaplan & 

Sadock editado em 1995. Foi o único autor brasileiro a receber essa distinção. 

Sua vasta produção acadêmica na área de saúde mental levou-o a ser o 

primeiro presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, no período de 

1966-1967 (BASTOS, 2001, FROTA, PICCININI, BUENO, 2006). 

 

Em Pernambuco a Psiquiatria teve seus representantes, a exemplo de 

Ulysses Pernambucano de Melo Sobrinho (1892-1943). Ele iniciou sua 

atividade em psiquiatria em 1917, quando foi nomeado para o então Asilo da 

Tamarineira tendo assumido sua direção no período de 1931 a 1935. Em 1936, 

inaugura em Recife o Sanatório Recife. Destacou-se no ensino na Faculdade 

de Medicina em 1920 quando foi nomeado para a Cátedra de Clínica 

Psiquiátrica. Em 1938 fundou a Revista Neurobiologia. Na década de 1930, já 

diretor do Hospital da Tamarineira, hoje Hospital Ulysses Pernambucano, tinha 

um projeto denominado de Pensão Protegida, que tencionava abrigar um grupo 

de sete deficientes mentais sem qualquer vínculo social abrigados naquela 

instituição. Esse projeto não teve sucesso devido a ter sido preso pelas forças 

da ditadura de 1937. São relevantes seus feitos realizados em defesa do 

doente mental, tais como: o primeiro ambulatório psiquiátrico público; a 

primeira escola especial para deficientes mentais; e o primeiro Instituto de 

Psicologia surgido no Brasil (PEREIRA, 1999; MEDEIROS, 1999). 

 

O professor pernambucano Luiz Cerqueira (1911-1984) foi um pioneiro 

da desospitalização psiquiátrica. Como discípulo de Ulysses Pernambucano, 

criou o Centro de Atenção Diária, em 1973, no período em que era 

Coordenador de Saúde Mental de São Paulo. Autor de diversos livros, entre os 

quais Psicologia Social, destacou-se pelo trabalho de levantamento sobre as 

condições da assistência à saúde mental no Brasil, sobretudo pela denúncia 



dos rumos mercantilistas da atividade psiquiátrica que qualificou de “indústria 

da loucura” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

 

 

3.1.2 Vicissitudes dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS 
 

Os CAPS são dispositivos substitutivos ao modelo assistencial 

psiquiátrico hospitalocêntrico e foram criados a partir da Reforma Psiquiátrica. 

No Brasil, o primeiro surgiu em 1987 e localiza-se em São Paulo, 

denominando-se CAPS Luís da Rocha Cerqueira, com atendimento apenas 

diário de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas. Esse CAPS foi uma 

iniciativa que subsidiou o Ministério da Saúde na formulação da Portaria 

224/92, o primeiro documento oficial que estabelecia critérios para o 

credenciamento e financiamento dos CAPS pelo Sistema Único de Saúde - 

SUS (GONÇALVES, SENA, 2001).  

 

 Os CAPS são unidades para a assistência em Saúde Mental com 

referência local, regional e micro-regional. Com uma filosofia oposta à 

internação psiquiátrica e baseado em proposta terapêutica de reabilitação 

psicossocial e de inclusão do usuário do seu contexto social, a assistência 

prestada  no CAPS está pautada nos princípios do Sistema Único de Saúde - 

SUS, da Reforma Psiquiátrica e da Reabilitação Psicossocial (SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE, 2002).  

 

Os CAPS são considerados como resultado do processo de 

modernização de um novo modelo em Saúde Mental incluso na Lei 10.216, de 

06 de abril de 2001 que dispõe e redireciona o modelo assistencial ao doente 

mental. Neste contexto, os CAPS foram normalizados pelas seguintes 

Portarias: 

 

1) Portaria GMS/MS no 224, de 29 de janeiro de 1992, que regulamentou o 

funcionamento dos serviços de Saúde Mental, baseado nos princípios de 

universalidade, hierarquização, regionalização e integralidade das ações e em 

cumprimento às normas para o atendimento ambulatorial em regime de CAPS. 



2) Portaria GM/MS no 336 de 19 de fevereiro de 2002, que define as normas e 

diretrizes para a organização dos serviços que prestam assistência em saúde 

mental, e em seu Artigo 1º estabelece que os CAPS poderão constituir-se nas 

modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem 

crescente de porte/complexidade e abrangência populacional; 

3) Portaria GMS/MS no 189, de 20 de março de 2002, que considera a 

necessidade de identificar e acompanhar os pacientes que demandam atenção 

em saúde mental e inclui na tabela de procedimentos do SIH-SUS sobre o 

acolhimento a pacientes de CAPS; 

4) Portaria GMS/MS no 1455, de 31 de julho de 2003, que considera a 

necessidade de estruturação e consolidação da rede extra-hospitalar de 

atenção à saúde mental em todas as unidades da federação e define o 

incentivo financeiro para os CAPS (BRASIL, 2004).  

  

Os CAPS começaram a ser implementados a partir da criação e 

implementação da legislação inspirada no Projeto de Lei Paulo Delgado que 

orienta a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede 

integrada de atenção à saúde mental (AMARANTE, 1995).  

 

Conforme define o Ministério da Saúde (2005, p.13), o CAPS 

é um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de 
Saúde (SUS), um lugar de referência e tratamento para pessoas 
que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e 
demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua 
permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, 
personalizado e promotor de vida. 
 

 A importância do CAPS se dá porque visam: 1) prestar atendimento em 

regime de atenção diária; 2) gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo 

cuidados clínicos eficientes e personalizados; 3) promover a inserção social 

dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam educação, trabalho, 

esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de enfrentamento dos 

problemas; 4) organizar a rede de serviços de saúde mental de seu território; 5) 

dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na rede básica 

(Programa de Saúde da Família – PSF; Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde – PACS); 6) regular a porta de entrada da Rede de Assistência em 



Saúde Mental de sua área; 7) coordenar junto com o gestor local as atividades 

de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas que atuem no seu 

território; 8) manter atualizada a listagem dos pacientes de sua região que 

utilizam medicamentos para a saúde mental (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

 

 No Brasil, os CAPS são distribuídos de acordo com a divisão territorial 

adotada pela prefeitura dos municípios através de suas Secretarias de Saúde, 

para demarcação de suas Regiões Administrativas. Estruturalmente, a maioria 

deles funciona em casas acolhedoras ao estilo doméstico, ao contrário das 

instalações hospitalares psiquiátricas, que na maioria apresentam espaços 

pouco acolhedores. Seu modelo organizacional orienta o seu funcionamento, 

mas cada um tem características próprias decorrentes da história de sua 

criação e do contexto em que estão inseridos (SILVA, 2000). 

 

 Em sua estruturação, os CAPS se compõem de uma equipe profissional 

multidisciplinar, capaz de atender às necessidades do usuário, com proposta 

terapêutica de reabilitação psicossocial que não exclua o usuário do seu 

contexto social e tenha como base a sua (re) inserção nos três cenários da vida 

social: casa, trabalho e lazer, pautado nos princípios do Sistema Único de 

Saúde – SUS, da Reforma Psiquiátrica e da Reabilitação Psicossocial 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 

 Considerando os CAPS por definição de ordem de porte, nível de 

complexidade e abrangência populacional tem-se três tipos de CAPS: CAPS I, 

CAPS II e CAPS III. Eles atendem diariamente adultos em sua população de 

abrangência, com transtornos mentais severos e persistentes. Essas três 

modalidades de serviços assistenciais em saúde mental cumprem a mesma 

função no atendimento público, devendo se constituir em serviços 

ambulatoriais de atenção diária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

 

Conforme preconiza a legislação em saúde mental, os CAPS deverão 

estar capacitados para realizar prioritariamente o atendimento de pacientes 

com transtornos mentais graves e persistentes em sua área territorial, em 



regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo (ANDREOLI et 

al., 2004). 

 

O CAPS nível I é um serviço assistencial em saúde mental com as 

especificações de atender municípios com população entre 20.000 e 70.000 

habitantes, nos horários de 8 horas às 18 horas, de segunda a sexta-feira; O 

CAPS nível II tem a especificidade de atender municípios com população entre 

70.000 e 200.000 habitantes, funcionando de 8 horas ás 18 horas, de segunda 

a sexta-feira, podendo ter um terceiro turno funcionando até 21 horas e o 

CAPS nível III atende municípios com população acima de 200.000 habitantes, 

funcionando 24 horas, diariamente, nos feriados e fins-de-semana. No CAPS 

III, o usuário pode pernoitar por algumas noites, conforme necessite de 

cuidados intensivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 

Além dos CAPS de transtornos mentais, existem os CAPS álcool e 

drogas (ad) e o CAPS infantil (i). O CAPS-ad é específico no atendimento diário 

de usuários de álcool e drogas, com transtornos decorrentes do uso e 

dependência de substâncias psicoativas como álcool e outras drogas. Possui 

leitos de repouso com a finalidade exclusiva de tratamento de desintoxicação. 

Atende municípios com população acima de 100.000 habitantes, funciona das 

8 horas às 18 horas de segunda a sexta-feira e pode ter um terceiro período, 

funcionando até 21 horas. O CAPS-i caracteriza-se por ser específico para 

crianças e adolescentes, com atendimento diário a pessoas com transtornos 

mentais severos e persistentes. Atende municípios com população acima de 

200.000 habitantes, funciona das 8 horas às 18 horas, de segunda a sexta-feira 

e pode ter um terceiro período, funcionando até 21 horas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004). 

 

 A composição dos profissionais envolvidos na assistência no CAPS 

depende da exigência da diversidade profissional que cada tipo de CAPS 

requer em conformidade com sua especificidade.  Em geral, os CAPS integram 

uma equipe multidisciplinar composta por diferentes técnicos de nível superior 

e de nível médio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 



Os profissionais de nível superior podem ser: enfermeiros, assistentes 

sociais, médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos, professores 

de educação física ou outros necessários para a execução das atividades no 

CAPS. Já os profissionais de nível médio podem ser: técnicos e/ou auxiliares 

de enfermagem, técnicos administrativos, educadores e artesãos, além da 

equipe de limpeza e de cozinha (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

 

Além disso, diversas são as atividades desenvolvidas no CAPS, a saber: 

1) atendimentos individuais, realizados exclusivamente com o usuário e família 

na forma de entrevistas, aconselhamento ou intervenções terapêuticas de 

diversas naturezas; 2) atendimentos grupais, realizados pelos profissionais da 

unidade na forma de assembléias, grupos operativos, grupos terapêuticos e 

outras atividades das quais pode participar a família; 3) ambulatório médico-

psiquiátrico de acompanhamento clínico; 4) abordagens extra-institucionais 

realizadas com ou para o usuário e família, tais como visitas domiciliares, 

passeios, acompanhamento e interconsultas; 5) reabilitação psicossocial para 

os usuários que integram alguma ação de caráter específico de reabilitação e 

6) outros, tais como triagem e medicação assistida. Esta última consiste na 

administração ou fornecimento de medicação garantindo a continuidade do 

tratamento (ANDREOLI, 2004). 

 

No funcionamento atual do CAPS enquanto dispositivo de promoção da 

saúde e da reabilitação psicossocial, considera-se a relevância do usuário 

contribuir com seu próprio projeto terapêutico, no sentido de ser chamado para 

participar das discussões sobre as atividades terapêuticas do serviço. Essa 

participação é favorecida pela equipe técnica através do Técnico de Referência 

(TR), fomentando a apropriação do próprio usuário do seu projeto terapêutico 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 

 Foi em 2004 que ocorreu o I Congresso Brasileiro de CAPS, em São 

Paulo, promovido pelo Ministério da Saúde. Esse encontro teve como tema 

Saúde mental - cuidar em liberdade e promover a cidadania reuniu mais de 

2000 pessoas entre profissionais e estudantes da área da saúde, gestores 

estaduais e municipais, além de representantes de entidades da sociedade 



civil, de pacientes dos CAPS e de seus familiares. O congresso foi organizado 

com base em três eixos temáticos: 1) a construção e o fortalecimento de laços 

sociais para o portador de transtornos mentais; 2) o cuidado cotidiano nos 

CAPS e 3) as relações entre trabalhadores, pacientes e seus familiares. Além 

da troca de experiências, o evento oportunizou uma avaliação do processo de 

Reforma Psiquiátrica iniciada há cerca de 20 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004).  

 

Sabe-se, conforme aponta Souza (2005), Figueira & Cavalcanti (2001) e 

Andreoli et al. (2004), que o número total de CAPS em 1998 era 159. Em 1999, 

esse número passou para 232 CAPS, e em 2000 os CAPS totalizavam 250 no 

país.  Em continuidade, verifica-se em 2001 um total de 295 CAPS, passando 

para o total de 423 em 2002. Por volta de 2003, o número de CAPS atingiu o 

total de 442. Em 2004, a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da 

Saúde informa que nas diversas modalidades de CAPS, havia no Brasil: 181 

CAPS tipo I; 214 CAPS tipo II; 24 CAPS tipo III; 38 CAPS tipo infantil (i) e 59 

CAPS tipo álcool e drogas (ad), totalizando 516 CAPS. Em termos 

proporcionais e percentuais, na totalidade, de acordo com o Ministério da 

saúde (2004), em 2004 os CAPS eram distribuídos no Brasil da seguinte forma: 

35% - CAPS I; 41%-CAPS II; 4% - CAPS III; 8%-CAPS-i e 12% CAPS-ad. No 

caso específico do Nordeste, do total geral, havia, no ano 2004: 40 CAPS I; 52 

CAPS II; 02 CAPS III; 04 CAPS-i e 11 CAPS-ad, totalizando 109 CAPS. E, em 

Pernambuco, no ano 2004, encontrava-se em funcionamento: 02 CAPS I; 11 

CAPS II; 00 CAPS III; 02 CAPS-i e 02 CAPS-ad, totalizando 17 CAPS. 

 

Conforme informam Ministério da Saúde (2005), na distribuição por 

modalidade e cobertura, havia no Brasil em 2005, um número total de 723 

CAPS, estando 183 deles situados na região Nordeste e dentre estes 24 

situavam-se em Pernambuco.  

 

Em 18 de dezembro de 2006, o Ministério da Saúde inaugurou em 

Fortaleza o milésimo CAPS do país. E, em 31 de março de 2007, foi 

inaugurado em Aracajú – SE mais um CAPS, totalizando 1001 (PORTAL DA 

SAÚDE, 2006). 



 

 De acordo com o Ministério da Saúde (2005), um importante passo para 

a consolidação da Reforma Psiquiátrica foi concretizado quando se instituiu a 

Portaria 1174/05 que incentiva financeiramente os municípios para que 

desenvolvam o programa de Qualificação do Atendimento e da Gestão dos 

CAPS. No ano de 2006, foram beneficiados com o incentivo para supervisão, 

mais de 225 serviços no Brasil.  Outro avanço na reforma psiquiátrica pode-se 

considerar a publicação, em 2005, da Portaria 1169/05 que destina incentivo 

financeiro para os municípios que desenvolvem projetos de Inclusão Social 

pelo Trabalho dos usuários da Saúde Mental (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

 

 Perspectivas atuais sobre o processo de implantação dos dispositivos 

substitutivos ao sistema manicomial são apontadas pela Coordenação Geral de 

Saúde Mental do Ministério da Saúde, com a apresentação, no dia 01 de março 

de 2007, do seu Relatório de Gestão para o período 2003 a 2006, no evento 

intitulado Reforma Psiquiátrica: 06 anos da Lei 10.216, que se encontra no 

endereço eletrônico www.saude.gov.br/emtemporeal. 

 
 
3.1.3 Equipe de Ação Avançada (EAA) 

A Equipe de Ação Avançada (EAA) é uma equipe que realiza trabalho 

transdisciplinar e opera nos níveis secundário e primário de saúde, com 

propósito de dar retaguarda às ações comunitárias desenvolvidas pelas 

equipes de profissionais do Programa Saúde da Família. Essa equipe tem 

como principais objetivos instrumentalizar, capacitar e promover a incorporação 

da Saúde Mental nos Programas de Saúde da Família (PSF). Tem uma função 

sócio-educativa e pedagógica que busca promover a incorporação da Saúde 

Mental nos PSF’s, facilitando o processo de identificação e resolução dos 

problemas de Saúde Mental nas comunidades atendidas, aumentando 

conseqüentemente a capacidade de construir respostas dentro do território de 

referência. Em sua especificidade, a EAA age em consonância com o novo 

paradigma de saúde preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 



caracterizando-se por ser um modo de atendimento descentralizado, 

comunitário, participativo, contínuo e preventivo (EAA, 2006). 

No período de abril de 2004, quando houve a inauguração do CAPS 

David Capistrano, até dezembro de 2006, a Equipe de Ação Avançada (EAA) 

exercia suas atividades no CAPS David Capistrano. A EAA passou, no início de 

2007, a exercer suas atividades na sede do Distrito Sanitário VI do Recife, 

havendo modificações tanto na constituição dos recursos humanos da equipe 

quanto nas ações empreendidas por ela ao longo desse período.  

As modificações na constituição e nas ações empreendidas ocorridas 

pela EAA constituída em 2004 foram conseqüências de fatores determinantes, 

tais como a identificação do grande contingente de cidadãos necessitando de 

atendimento, apontada pela EAA e pelo PSF, e o “inchaço” das policlínicas. 

Tais fatores favoreceram que a proposta de atendimento de usuários via PSF 

pela EAA passasse a ser efetivada. Por outro lado, levou-se em conta a 

importância da reafirmação das recomendações da VIII Conferência Nacional 

de Saúde que indicam a responsabilidade da unidade básica por 80% das 

necessidades da população, incluindo atenção em saúde mental. Com este 

propósito, e atendendo o princípio da integralidade preconizada pelo SUS, 

passa-se a incluir a atenção aos portadores de sofrimento psíquico nas ações 

da atenção básica de saúde. Na criação da EAA, em abril de 2004 quando o 

Distrito Sanitário VI estruturou e inaugurou os CAPS de seu território de 

responsabilidade, em abril de 2004, essa equipe era constituída pelo seguinte 

recurso humano: 1 psiquiatra; 2 psicólogos e 1 assistente social. Só em 

meados de 2007 essa EAA adquire uma outra constituição profissional: 2 

Psicólogos; 3 Psiquiatras; 1 Assistente Social, avançando com essa nova 

constituição em direção à interdisciplinaridade, uma vez que os psiquiatras 

passaram a atuar como técnicos de saúde mental ou técnicos de referência 

dos PSF’s (EAA, 2006). 

3.1.4 Vicissitudes da Gestão Pública em Saúde Mental 
 



 Para Cavalcanti (s.d.), no que se refere à eficácia7 e eficiência8 da Rede 

de Assistência em Saúde mental, o final da década de 80 assinalou um novo 

período na história da política de Saúde Mental brasileira. Hove uma transição 

entre a estratégia sanitarista e a estratégia da desinstitucionalização ou da 

desconstrução do modelo hospitalocênctrico. 

 

Conforme aborda Rosa (2004), a efetividade9 da gestão pública amplia 

os conceitos de eficácia e eficiência do governo local, colocando-os para além 

da responsabilidade de escolha política sobre o quê fazer e das racionalidades 

do como fazer. 

 

É pertinente a afirmativa de Figueiredo & Jardim (2001) de que, para ser 

viabilizado, o processo de desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos 

deve ter pelo menos dois vetores complementares: 1) a diminuição de leitos 

hospitalares; e 2) o aumento dos serviços comunitários que se responsabilizem 

pela assistência aos pacientes psiquiátricos, de maneira a evitar seu 

redirecionamento para internações hospitalares.  

 

Experiências em que a desinstitucionalização promoveu a 

desospitalização sem o concomitante apoio dos recursos comunitários, 

gerando graves problemas de desassistência à população egressa de 

internações psiquiátricas verificaram-se nos Estados Unidos, nos anos 1970. 

Mas, exemplos de sucesso são citados por Figueiredo & Cavalcanti op cit., no 

sentido de medidas corretivas desse rumo de desinstitucionalização, tomadas 

através do desenvolvimento de programas de acompanhamento intensivo na 

comunidade, objetivando diminuir as re-hospitalizações e melhorar a integração 

                                                 
7 Eficácia – “grau em que se alcançam os objetivos e metas do projeto da população 
beneficiária, em um determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados" 
(COHEN; FRANCO, 1993, p.102). A eficácia de uma política pública está relacionada aos 
resultados que o programa produz sobre a sua população beneficiária (efeitos) e sobre o 
conjunto da população e do meio ambiente (impactos). 
8 Eficiência - relação entre os resultados e os custos envolvidos na execução de um projeto ou 
programa. (Cotta 998, p.114). “Diz respeito ao grau de aproximação e à relação entre o 
previsto e realizado, no sentido de combinar os insumos e os implementos necessários à 
consecução dos resultados visados” (BELLONI; MAGALHÃES, SOUSA, 2001, p. 62). 
9 Efetividade - o conceito que revela em que medida a correspondência entre os objetivos 
traçados em um programa e seus resultados foram atingidos (BELLONI, MAGALHÃES, 
SOUSA, 2001). 



do paciente no meio social, tendo como paradigma o conceito de case 

management ou gestão de caso.  

 

 Conforme aborda Bandeira (1998, p.630) citado por Figueiredo e 

Cavalcanti (2001), o case management é um sistema de coordenação e 

integração de serviços através da designação de um agente responsável – 

case manager – por caso psiquiátrico a ser integrado na comunidade, cujo 

objetivo é coordenar os diversos serviços de que o paciente necessita, garantir 

que o paciente utilize esses serviços e que eles satisfaçam suas necessidades. 

 

 Porém, conforme referem Figueiredo & Cavalcanti (2001), o modelo 

case management apresentou problemas estruturais que comprometiam sua 

operacionalização, uma vez que não era possível garantir que os serviços 

identificados como essenciais pelo case manager fossem oferecidos de 

maneira satisfatória por depender das condições de assistência da rede de 

saúde. Além disso, outro fator limitante relacionava-se à prefixação do tempo 

de acompanhamento, já que a população atendida necessitava receber uma 

atenção extensa, muitas vezes por toda a vida.  

 

 De acordo com Bandeira (1998) citado por Figueiredo & Cavalcanti 

(2001), um novo modelo de gestão foi então criado em forma de um programa 

de acompanhamento, mais abrangente e intensivo, baseado não mais no 

trabalho de um profissional de apoio, mas de uma equipe multidisciplinar. 

Conhecido hoje como Program for Assertive Community Treatment – PACT, 

esse modelo de gestão caracteriza-se por um acompanhamento diretivo e 

inclui o treinamento de habilidades de vida cotidiana, ocupacional, social e de 

lazer, e comporta visitas domiciliares numa busca ativa do paciente na 

comunidade.  

 

 O sucesso do modelo de programa PACT foi verificado por um estudo 

avaliativo realizado por Figueiredo & Cavalcanti (2001). O bom desempenho 

desse programa estaria condicionado ao fato das equipes fornecerem, elas 

mesmas, o cuidado necessário no próprio ambiente do paciente, mantendo um 



número pequeno de usuários sob a responsabilidade de cada membro da 

equipe multidisciplinar.  

 É justa a posição de Souza (2003) de que o bom desempenho de um 

programa implica em resolutividade nas ações que visam à promoção da 

saúde, e para isso é necessário que a organização de Serviços de Saúde 

Mental esteja articulada entre si e desenvolva estratégias de políticas públicas 

adequadas, o que depende da sua gestão, implementação e avaliação 

contínua.  

 

 Uma das características centrais da política pública é o fato de que ela 

resulta de decisões e ações revestidas da autoridade soberana do poder 

público, o que é corroborado por Rua (1999). Na política pública, os envolvidos 

nos conflitos são chamados “atores políticos”, aqueles que têm algo a ganhar 

ou a perder com as decisões relativas a uma política e são sempre específicos 

e nunca entidades genéricas como a sociedade ou o governo.  

 

Os atores políticos envolvidos na política pública em Saúde Mental são 

diversos e possuem características distintas dos atores privados. Tais 

características são: a) exercem funções públicas e mobilizam os recursos 

associados a essas funções; b) diferenciam-se em duas categorias – os 

políticos (atores cuja posição resulta de mandatos eletivos e cuja atuação é 

condicionada principalmente pelo cálculo eleitoral e pelo pertencimento a 

partidos políticos) e os burocratas (cuja posição se deve à ocupação de cargos 

que requerem conhecimento especializado e que se situam em um sistema de 

carreira pública que controlam principalmente recursos de autoridade e 

informação; e c) apesar de não possuir mandato, geralmente possuem 

clientelas setoriais e têm projetos políticos que podem ser pessoais ou 

organizacionais (RUA, 1999).  

 

O que acontece é que é necessária a implementação de políticas 

públicas, no sentido de promover ações necessárias para que uma política saia 

do papel e funcione efetivamente. E, quando a política pública requer a 

constituição de uma estrutura organizacional complexa para sua execução, 

tem-se uma implementação administrada (é o caso, no Brasil, de políticas 



como a de saúde, educação); mas quando a política apenas estabelece regras 

e condições e deixa aos interessados as iniciativas destinadas à sua 

realização, tem-se a uma implementação não administrada (é o caso, no Brasil, 

do Programa de Qualidade e Produtividade – PBQP). No tipo de abordagem 

implementação, a responsabilidade por uma política cabe aos agentes situados 

no topo do processo político, sendo quatro as variáveis mais importantes: a 

natureza da política – não pode admitir ambigüidade; a estrutura de 

implementação – os elos da cadeia devem ser mínimos; a prevenção de 

interferências externas; o controle sobre os atores envolvidos na 

implementação. Essas colocações são corroboradas por Rua (1999). 

 

 Nessa perspectiva, espera-se que o Programa de Saúde Mental 

desenvolvido no Distrito Sanitário VI do Recife-PE esteja munido de políticas 

públicas que funcionem segundo a óptica apontada e corroborada na literatura: 

que possua uma estrutura organizacional de tal complexidade, mas, sobretudo 

de tal desenvoltura política que seja viável de ser implementada, que seja 

capaz de promover ações práticas em prol da saúde mental no referido Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. APRESENTAÇÃO DO CASO 
 
4.1 Saúde Mental na Rede do Distrito Sanitário VI  
 
 A Rede municipal de saúde do Recife dispõe, na gestão atual, de um 

modelo de atenção à saúde mental cuja lógica de estruturação visa a 

necessidade de deslocar o foco de atenção da doença para o sujeito. Nessa 

lógica, essa Rede municipal conta com um sistema de referência composto por 

serviços de saúde que prestam assistência na área de saúde mental de acordo 

com o nível de atenção associada, nos três níveis existentes (primário, 

secundário, terciário). De acordo com o Manual de orientações básicas para 

atuação no campo da saúde mental na atenção básica, da Secretaria de Saúde 

do Recife, no nível primário, o sistema conta com Programas de Saúde da 

Família (PSF). Tais programas desenvolvem ações de saúde mental mediante 

suporte técnico especializado continuado com equipe de retaguarda ou Equipe 

de Ação Avançada (EAA). No nível secundário, o perfil da rede de serviços 

consiste em atividades ambulatoriais de psicologia e psiquiatria e de Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS). Enquanto no nível terciário, a rede se 

compõe de serviços de emergência psiquiátrica e de hospitais psiquiátricos. 

Ligado à rede, o município tem a implantação das Residências Terapêuticas, 

as quais são moradias para pessoas com longo tempo de internação. 

 

 Os Serviços com oferta de ações de saúde mental na Rede do Recife se 

distribui em seis Distritos Sanitários, os quais se estruturam com: Unidades 

Ambulatoriais Básicas (são as Unidades de Saúde Tradicionais), as 

Policlínicas, os Centros Especializados, dentre eles o CAPS, e os Hospitais 

Psiquiátricos.  

   

Este trabalho se focalizou no Distrito Sanitário VI, sendo apresentados a 

seguir os resultados obtidos com um levantamento organizacional e funcional 



na Rede de Atenção à Saúde Mental e do CAPS David Capistrano lotado 

nesse Distrito. 

 
 
 
4.1.1 Composição da Rede 
  

A Rede de Atenção à Saúde do Distrito Sanitário VI do Recife compõe-

se de uma Rede Pública e de uma Rede Privada, conforme indicado nas 

Figuras 1 e 2. 

 

Dados do IBGE (2000) informam que o Distrito Sanitário VI do Recife 

abrange uma população de 368 mil habitantes, que reside nos bairros de Boa 

Viagem, Brasília Teimosa, Cohab, Ibura, Imbiribeira, Ipsep, Jordão e Pina, num 

total de oito bairros. Essa população se distribui em Microrregiões, integrando a 

Rede de Atenção á Saúde local. 

 

São três as Microrregiões que integram a Rede de Atenção à Saúde no 

Distrito Sanitário VI, cada uma composta por uma Rede Pública e uma Rede 

Privada. A Rede Pública compõe-se de Programas de Saúde da Família – 

PSF; de Unidades de Saúde Tradicionais e de Policlínicas. A Rede Privada é 

composta de Fundações e de Hospitais. 

 



 
Figura 1. Organograma de conformação da Rede de Atenção à Saúde do 
Distrito Sanitário VI - Recife –PE. 
 

 
Figura 2. Organograma de distribuição dos CAPS, dos PSF’s e as respectivas 
Microrregiões, da Rede de Atenção à Saúde do Distrito Sanitário VI - Recife –
PE. 
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As Redes Privadas das 03 Microrregiões contam com as seguintes 

instituições assistenciais à saúde: 1) Fundação Martiniano Fernandes, 

conhecida como Oscar Coutinho, com as especialidades: Reumatologia; 

Ortotraumatologia; Otorrinolaringologia; Cirurgia Geral e Urologia; 2) Hospital 

São João da Escócia - com a especialidade de Angiologia; 3) Hospital Santo 

Amaro – com as especialidades Cardiologia e Urologia. 

 

O acompanhamento à saúde mental nas 03 Microrregiões é feito por 

Centros de Saúde e Policlínicas, pelo encaminhamento do usuário pelos dois 

CAPS de transtorno mental que integram o Distrito Sanitário VI, o David 

Capistrano e o LivreMente. O acompanhamento é ambulatorial, constando de 

consultas com o médico generalista, nos locais onde não têm médico psiquiatra 

e de consultas psicoterápicas com o psicólogo, caso seja feito um 

encaminhamento pelo Técnico de Referência (TR) dos mencionados CAPS. 

Nos locais nos quais existe o psiquiatra, as consultas psiquiátricas são 

mensais. 

 

 

4.1.1.1 Microrregião 1  
 

A Rede Pública na Microrregião-1 do Distrito Sanitário VI do Recife dispõe 

de 10 Programas de Saúde da Família (PSF), 05 Unidades de Saúde 

Tradicionais (UST) e 01 Policlínica. São dessa Microrregião os PSF’s: Dancing 

Days; Sítio Grande; Ilha de Deus; Cafezópolis; Beira Rio; Vila do Ipsep; 

Coqueiral; Pina; Bernard Van Leer e Entra Apulso. Todos esses PSF’s dispõem 

de equipes de saúde distribuídas em 21 Equipes de Saúde da Família (ESF).  A 

Microrregião-1 dispõe ainda de 05 Unidades de Saúde Tradicionais, cuja 

variedade de especialidades de tratamento disponíveis em cada Unidade 

consiste de: Clínica Médica,  Ginecologia, Pediatria, Odontologia, Nutrição, 

Serviço Social. O conjunto dessas especialidades conta com um total de 72 

profissionais de saúde nas diversas categorias. Faz parte da Microrregião-1 a 

Policlínica do Pina - US293, a qual dispõe de 23  profissionais de saúde 

distribuídos em 21 especialidades ou categorias.  



 

Dentre os 05 Centros de Saúde que compõem as UST, apenas 02 deles 

possuem profissionais especializados no atendimento em saúde mental: o 

Centro de Saúde José Carneiro Leão, com apenas 01 Psicólogo; e o Centro de 

Saúde Romildo José Gomes, com somente 01 Psicólogo e 01 Psiquiatra, 

totalizando 02 profissionais envolvidos com a área de saúde mental. A Policlínica 

do Pina possui apenas 01 psicólogo e 01 psiquiatra, totalizando 02 profissionais 

especialista em saúde mental. No total, na Microrregião-1 existem apenas 05 

profissionais da área de saúde mental disponíveis para atendimento (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Número de Equipes de Saúde da Família (ESF) e Profissionais 
Especialistas em Saúde Mental, na Microrregião-1 do Distrito Sanitário VI do 
Recife-PE, durante junho-julho de 2007. 

PSF Especialidade em 
Saúde Mental 

No de Profissionais 
Por PSF 

ESF 

US173 – Dancing Days - 8 1 
US174 – Sítio Grande - 26 3 
US187 – Ilha de Deus - 8 1 
US268 – Cafesópolis - 8 1 
US269 – Beira Rio - 18 2 
US292 – Vila do Ipsep - 18 2 
US296 – Coqueiral - 16 2 
US297 – Pina - 36 4 
US316 – Bernard Van Leer - 26 3 
US326 – Entra Apulso - 18 2 
Total - 178 21 

 
UST – Centros de Saúde 

 No de Profissionais 
Em Saúde Mental 

 

US114- Djalma H. Cavalcanti - - - 
US119–José Carneiro Leão Psicologia 1 - 
US126–Romildo José Gomes Psicologia 

Psiquiatria 
1 
1 

- 
- 

US137 – Djair Brindeiro - - - 
US148 –Miguel  L.. Valverde - - - 

Policlínicas    
US293-Pina Psiquiatria 

Psicologia 
1 
1 

- 
- 

Total  05 0 
 
 
4.1.1.2 Microrregião 2  

 

Na Microrregião-2 do Distrito Sanitário VI do Recife, a Rede Pública 

contém: 06 Unidades de Saúde da Família (USF), que envolvem internamente 



21 Equipes de Saúde da Família (ESF); 01 Unidade de Saúde Tradicional 

(UST) constituída pelo Centro de Saúde Aristarco de Azevedo e por 01 

Policlínica. A Unidade de Saúde Aristarco de Azevedo contém 04 

especialidades de tratamento disponíveis: Clínica Médica; Ginecologia e 

Pediatria. Não há especialistas na área de saúde mental nessa Unidade. 

 

A Policlínica dessa Microrregião-2 denomina-se Prof. Arnaldo Marques-

US153, sendo conhecida como Policlínica do Ibura.  Dispõe de serviço 

ambulatorial nas especialidades: Clínica Médica; Psiquiatria; Cardiologia; 

Dermatologia; Endocrinologia; Diabetologia; Radiologia e Ultrassonografia; 

Pediatria; Neonatologia; Mastologia; Ginecologia; Urologia; Endodontia; 

Odontopediatria; Periodontia; Nutrição; Psicologia e Serviço Social. O conjunto 

dessas especialidades conta com um total de 120 profissionais de saúde. A 

Policlínica do Ibura possui apenas 01 psicólogo e 01 psiquiatra, totalizando 02 

profissionais na área de saúde mental. No total, na Microrregião-2 existem 

apenas 03 profissionais da área de saúde mental disponíveis para atendimento 

(Tabela 2). 

 
Tabela 2: Número de Equipes de Saúde da Família (ESF) e Profissionais 
Especialistas em Saúde Mental, na Microrregião-2 do Distrito Sanitário VI do 
Recife-PE, em junho-julho de 2007. 

Unidades de Saúde Especialidade 
Em Saúde Mental 

Nº Profissionais ESF 

PSF    
US311 – Água Viva - 8 1 
US312 – Vila do Sesi - 24 3 
US314 – Rio da Prata - 24 3 
US317 – Alto da Bela Vista - 8 1 
US298 – Jordão Alto - 26 3 
US299 – Jordão Baixo - 30 3 
Total  120 14 

UST  No de Profissionais 
Em Saúde Mental 

 

US113 – Centro de Saúde 
Aristarco de Azevedo 

- - - 

Policlínicas    
 
US 153 - Prof. Arnaldo Marques 

 
Psiquiatria 
Psicologia 
 

 
1 
1 

 
- 
- 

Total  02 0 
 



 
4.1.1.3 A Microrregião 3  
 

Na Microrregião-3 do Distrito Sanitário VI do Recife, a Rede Pública 

contém 12 Programas de Saúde da Família (PSF), que envolvem um total de 

29 Equipes de Saúde da Família (ESF’s). Dos 12 PSF’s existentes nessa 

Microrregião, 06 possuem 02 Equipes de Saúde da Família (ESF) e 04 PSF`s 

possuem 03 ESF’s. Existe 01 PSF com apenas 01 ESF e 01 PSF com 04 

ESF’s. 

 

A Unidade de Saúde Tradicional (UST) da Microrregião-3 denomina-se 

US104-Centro de Saúde Sebastião Ivo Rabelo. É constituída pelas 

especialidades: Clínica Médica; Ginecologia; Pediatria; Odontologia; 

Odontopediatria; Psicologia e Enfermagem. Essas especialidades contêm 256 

profissionais. Dentre eles, há a presença de unicamente 01 psicólogo. Não há 

os profissionais: psiquiatra, assistente social e terapeuta ocupacional, não 

contando, portanto com uma equipe especializada em saúde mental (Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 3: Número de Equipes de Saúde da Família (ESF) e Profissionais 
Especialistas em Saúde Mental, na Microrregião-3 do Distrito Sanitário VI do 
Recife-PE, em junho-julho de 2007. 

Unidades de Saúde 
(US) 

Especialidade 
Em Saúde Mental 

Nº de Profissionais 
Por PSF 

ESF 

PSF    

US172-Três Carneiros - 28 3 

US228-UR 04/05 - 26 3 

US229-UR 10 - 18 2 

US230-Lagoa Encantada - 26 3 

US250-UR 12 - 18 2 

US267-UR 02 - 18 2 

US270-Monte Verde - 18 2 

US281-Vila Milagres - 18 2 

US282-Vila das Aeromoças - 18 2 

US289-Vinte 27 Novembro - 34 4 

US313-03Carneiros de 

Baixo/ Zumbi do Pacheco 

 

- 

 

26 

 

3 

US315 - UR 03 - 8 1 

Total  - 256 29 
UST   No de Profissionais 

Em Saúde Mental 
 

US113-Centro de Saúde 

Aristarco de Azevedo 
 

- 

 

- 

 

- 

Policlínicas    

US153-Policlínica e 

Maternidade Arnaldo 

Marques 

 

- 

 

- 

 

- 

Total  0 0 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
4.1.1.4 Programa de Saúde da Família (PSF)  
 

 O Ministério da Saúde (2004) conceitua o Programa de Saúde da 

Família (PSF) como uma estratégia que prioriza as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde das pessoas e familiares, do recém-nascido 

ao idoso, de forma integral, constituindo-se como processo de reforma do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O PSF estrutura-se em uma Unidade de 

Saúde (US), com equipe multiprofissional, sendo responsável por uma 

determinada população, com território definido, onde desenvolve suas ações. 

Integra-se numa Rede de Serviços, de forma que se garanta atenção integral 

aos indivíduos e famílias, assegurando-se a referência e contra-referência para 

os diversos níveis do sistema, de problemas identificados na atenção básica. 

Recebe do SUS a missão de ser o eixo estruturante da organização dos 

serviços no âmbito do sistema público de saúde no Brasil.  

 

Com base nos preceitos do Ministério da Saúde, foram identificados 

nesta pesquisa os PSF’s incluídos no estudo, os quais pertencem à Rede de 

Atenção à Saúde do Distrito Sanitário VI do Recife. A partir da identificação dos 

PSF’s da pesquisa obteve-se o número de profissionais que participaram da 

pesquisa de campo, o qual totalizou 191 profissionais nas ESF’s distribuídas 

em 13 PSF’s nas 03 Microrregiões. Identificou-se que na Microrregião-1, os 

usuários do CAPS David Capistrano foram encaminhados para o PSF Ilha de 

Deus e o PSF Vila do Ipsep. Na Microrregião-2, identificou-se que o PSF para o 

qual se enviou usuários foi o PSF Jordão Baixo. Na Microrregião-3, identificou-

se que os 10 PSF’s para os quais se enviaram os usuários foram: PSF Três 

Carneiros Alto; PSF UR4/UR5; PSF Lagoa Encantada; PSF Monte Verde; PSF 

Vila dos Milagres; PSF Vinte e Sete de Novembro; PSF Três Carneiros de 

Baixo; PSF UR3; PSF Vila das Aeromoças e PSF UR10 (Tabela 4). 

 

Nos 13 PSF’s estudados, há um total de 30 Equipes de Saúde da 

Família (ESF), nos quais existem 166 ACS’s, 29 auxiliares de enfermagem 

(AE), 30 enfermeiros e 29 médicos (Tabela 5). Destes, participaram da 



pesquisa 119 ACS’s, 19 AE’s, 20 enfermeiros e 14 médicos, totalizando 172 

profissionais. É relevante mencionar que se soma a essa quantidade os 13 

gerentes envolvidos na pesquisa. 

 

Na pesquisa, verificou-se que a distribuição das ESF’s nesses PSF’s 

varia em quantidade, havendo 02 PSF’s com apenas 01 ESF, 05 PSF’s com 02 

ESF’s e 06 PSF’s com 03 ESF’s. Em cada ESF, verificaram-se quantitativos 

diferentes para o número de ACS’s, havendo 03 PSF’s nos quais há ESF com 

apenas 04 ACS’s, quantidade abaixo da cota preconizada pelo Ministério da 

Saúde, que estabelece o mínimo de 05 ACS por ESF. 

 
Tabela 4: Programas de Saúde da Família (PSF) e respectivos profissionais incluídos 
na pesquisa, nas 03 Microrregiões do Distrito Sanitário VI- Recife-PE, junho-julho de 
2007. 
Microrregião PSF No de Profissionais por PSF 

1 US 187 - Ilha de Deus 

US 292 - Vila do Ipsep 

07 
08 

2 US 299 - Jordão Baixo 27 
 
 
 
 

3 

US 172 - 03 Carneiros Alto 

US 228 - UR 04/05 

US 230 - Lagoa Encantada 

US 270 - Monte Verde 

US 281 - Vila dos Milagres 

US 289 - 27 de Novembro 

US 313 - 03 Carneiros Baixo 

US 315 - UR 03 

US 282 - Vila das Aeromoças 

US 229 - UR10 

17 
12 
18 
09 
09 
31 
15 
09 
13 
16 

Total Geral 13 191 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabela 5: Distribuição de Equipes de Saúde da Família (ESF) e respectivos 
profissionais existentes, nos 13 PSF’s pesquisados, Distrito Sanitário VI-Recife, junho-
julho de 2007. 

No de  Profissionais nas ESF  

PSF 

No de 

ESF ACS AE ENF MED 

Total por 

PSF 

Ilha de Deus 01 04 01 01 01 07 

Vila do Ipsep 02 08 02 02 02 14 

Jordão Baixo 03 15 03 03 03 24 

Três Carneiros Alto 03 16 03 03 03 25 

Três Carneiros Baixo 03 12 03 03 03 21 

UR03 01 06 00 01 01 08 

UR04/05 03 17 03 03 03 26 

UR10 02 14 02 02 02 20 

Lagoa Encantada 03 17 03 03 03 26 

Monte Verde 02 12 02 02 01* 17 

Vila dos Milagres 02 10 02 02 02 16 

Vila das Aeromoças 02 10 02 02 02 16 

27 de Novembro 03 25 03 03 03 34 

Total 30 166 29 30 29 254 

* psiquiatra.  
 
 
 
4.1.1.4.1 Profissionais de Apoio à Saúde 
 
 A seguir, são apresentados os resultados da aplicação dos questionários 

aos denominados Profissionais de Apoio à Saúde, composto por Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS’s) e Auxiliares de Enfermagem, e feitas as 

respectivas análises qualitativas. 

 

  As respostas dos questionários aplicados do subgrupo denominado de 

profissionais de apoio à saúde foram analisadas e interpretadas respeitando-se 

a seguinte categorização pré-estabelecida: capacitação em saúde mental, 

inclusão do paciente psiquiátrico na rotina de trabalho, satisfação com esse 

trabalho, acompanhamento do uso da medicação no domicílio e assistência à 

família. Não foram categorizadas as respostas sobre as dificuldades 



encontradas pelo por esses profissionais para a efetivação do seu trabalho com 

o paciente psiquiátrico, sendo apresentadas na íntegra separadamente. 

  Foram aplicados 138 questionários aos profissionais de apoio à saúde, 

sendo 119 aos ACS`s e 19 aos Auxiliares de Enfermagem. Os resultados 

demonstraram que desses profissionais de apoio à saúde: 45% possuem 

capacitação em saúde mental; 94% incluem o atendimento psiquiátrico em sua 

rotina de trabalho, sendo esse trabalho agradável para 74% desses 

profissionais e não agradam a outros 28%. Os resultados evidenciaram ainda 

que, em relação ao acompanhamento da medicação no domicílio, 64,5% dos 

profissionais realizam esse acompanhamento, enquanto 33,3% não 

acompanham. Em relação à assistência à família durante o tratamento, 65,2% 

dos profissionais dão essa assistência, enquanto 29% não realizam tal 

atividade (Tabela 6). 

 
 Considerando a categoria de resposta capacitação em saúde mental, 

obteve-se que quando se perguntou a essa classe de profissionais sobre a sua 

capacitação em saúde mental, 45% responderam positivamente, 

representando 62 profissionais. Enquanto 51% não possuem capacitação em 

saúde mental. Analisando separadamente entre as classes profissionais, 

verifica-se que 49% dos ACS‘s possuem capacitação e apenas 21% dos 

auxiliares de enfermagem têm capacitação em saúde mental (Tabela 7).  

 
Tabela 6: Sintetização de perguntas e quantitativo de respostas da categoria 
profissional denominada Profissionais de Apoio à Saúde (Agente Comunitário 
de Saúde-ACS, Auxiliar de Enfermagem-AE), nos Programas de Saúde da 
Família (PSF) estudados, Distrito Sanitário VI - Recife-PE, durante junho-julho 
de 2007. 

Perguntas Respostas 
ACS, AE Sim  %  Não %  NR  %   N 

Se possuem capacitação  62 45 70    51 6 4,3  138 

Se incluem paciente psiquiátrico 

na rotina 130 94 4 3,0   4 3,0 138 

Se o trabalho lhe agrada  102   74 28 20,2    8 5,8 138 

Se acompanha a medicação no 

domicílio 89 64,5 46 33,3 3 2,2 138 

Se assiste a família durante o 90 65,2 40 29 8 5,8 138 



tratamento 

*NR= Não respondeu; N= Número total de profissionais ACS e AE. 
 
 
 
 Na categoria inclusão do paciente psiquiátrico na rotina de trabalho, 94% 

dos profissionais de apoio à saúde afirmou positivamente. Deles, 95% dos 

ACS’s informaram que incluem e 89% dos Auxiliares de Enfermagem 

informaram incluir. 

 

 Considerando a categoria satisfação com a rotina de trabalho, 74% dos 

profissionais de apoio à saúde responderam positivamente. Deles, 75% dos 

ACS’s responderam positivamente, enquanto 68% dos auxiliares de 

enfermagem deram resposta positiva. Essa rotina não agrada a  

 

Na categoria acompanhamento do paciente psiquiátrico, quando 

perguntados se acompanham o uso da medicação no domicílio, 64% dos 

profissionais de apoio à saúde responderam positivamente. Confrontando-se 

os resultados entre as duas classes, 66% dos ACS’s responderam 

positivamente e 58% dos auxiliares de enfermagem também responderam 

fazer esse tipo de acompanhamento, comprovando-se a proximidade dos 

dados. 

 

 Com relação à categoria assistência à família, na indagação sobre o 

afeto aos familiares, verificou-se que 65% dos profissionais de apoio à saúde 

responderam que indagam. Confrontando-se as duas classes profissionais, as 

respostas foram positivas em 66% dos ACS’s e em 63% do auxiliar de 

enfermagem, mostrando mais uma vez a similaridade das respostas. 

 
 
4.1.1.4.2 Agentes Comunitários de Saúde (ACS)  
  

  As respostas dos questionários aplicados aos ACS’s foram analisadas e 

interpretadas considerando-se as categorias: capacitação em saúde mental, 

inclusão do paciente psiquiátrico na rotina de trabalho, satisfação com esse 



trabalho, acompanhamento do uso da medicação no domicílio e assistência à 

família. As respostas sobre as dificuldades encontradas pelo ACS para a 

efetivação do seu trabalho com o paciente psiquiátrico foram descritas, 

discutidas e apresentadas na íntegra, à parte dessa categorização. Através 

desses profissionais, identificou-se a sua participação na dinâmica de 

funcionamento dos PSF’s para a assistência em saúde mental, descritas na 

Tabela 7 e expostas a seguir. 

 

Nas respostas dos questionários sobre a capacitação em saúde mental 

dos ACS’s, verificou-se que, dos cento e dezenove ACS’s envolvidos, 46% não 

possuem capacitação em saúde mental e que 49% possuem. No entanto, 

mesmo as respostas afirmativas revelaram que essa capacitação ou estava 

desatualizada ou foi superficial e incipiente em sua maioria, tendo ocorrido em 

curso preparatório geral de apenas um dia. Os que não fizeram capacitação 

expressaram desejo de realizá-lo. 

 

Constataram-se, nas respostas dadas sobre a inclusão do paciente 

psiquiátrico na rotina de trabalho, que 95% dos ACS’s têm incluído esse 

paciente na sua rotina tanto na Unidade quanto na comunidade. Apenas 2% 

dos ACS’s não têm em sua rotina o trabalho com o paciente psiquiátrico. 

Quatro ACS’s não responderam. Essa rotina inclui:  

1) acompanhar em visita domiciliar se o paciente está seguindo o tratamento 

medicamentoso mensal e orientação sobre os cuidados sobre o uso correto da 

medicação. Embora haja encaminhamento do paciente ao PSF nos casos de 

dúvida ou dificuldade na abordagem, existem ACS’s que não monitoram o uso 

da medicação por considerar não ser sua função e sim do psiquiatra;  

2) agendamento de consultas e repasse ao paciente da data de entrega da 

medicação no PSF. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 7: Sintetização de perguntas e quantificação de respostas em cada 
componente da categoria Profissionais de Apoio à Saúde (Agente Comunitário 
de Saúde-ACS, Auxiliar de Enfermagem-AE), na Rede do Distrito VI, Recife-
PE, em junho-julho de 2007. 

Perguntas  Respostas          

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SIM % NÃO % NR % N 

Se possuem capacitação em a saúde mental 58 49 55 46 6 5 119

Se incluem pacientes psiquiátrico na rotina 113 95 2 2 4 3 119

Se o trabalho lhe agrada 89 75 23 19 7 6 119

Se acompanha a medicação no domicílio 78 65,5 38 32 3 2,5 119

Se assiste a família durante o tratamento 78 65,5 33 28 8 6,71 119

AUXLIAR DE ENFERMAGEM        

Se possuem capacitação em saúde mental   4 21 15 79 0 0 19 

Se incluem pacientes psiquiátrico na rotina 17 89 2 11 0 0 19 

Se o trabalho lhe agrada  13 68,4 5 26,3 1 5,3 19 

Se acompanha a medicação no domicílio 11 58 8 42 0 0 19 

Se assiste a família durante o tratamento 12 63 7 37 0 0 19 

Total       138

NR= Não responderam; N= número de pessoas (ACS e AE). 
  
 
 
  Nas respostas dadas sobre a satisfação com o trabalho em psiquiatria, 

embora se tenha verificado que a rotina de trabalho embora não agrade a 

apenas 23% dos ACS’s, o que representam 10 respostas, e agrada a 75%, os 

motivos de desagrado do ACS têm conteúdo relevante e por isso são expostos 

a seguir: 

• Agendamento de consulta com o médico de apenas um paciente ao mês 

por ACS, dentre todas as famílias sob sua responsabilidade de cuidados 

terapêuticos; 

• Alto intervalo das consultas com o profissional da Equipe de Ação 

Avançada (EAA), que atinge um, dois e três meses. 



• Falta de suporte técnico adequado para lidar com o paciente 

psiquiátrico; 

• Falta de especialista em psiquiatria nos atendimentos no PSF; 

• Preocupação de pacientes e familiares em obter as receitas das 

medicações psiquiátricas, não considerando seu papel educativo e 

preventivo; 

• Falta de feedback positivo de pacientes e familiares, havendo baixa 

adesão ao tratamento; 

• Ausência de equipe técnica especializada; 

• Seu despreparo para o trabalho com o paciente psiquiátrico; 

• Realização de rotina de transcrição de receita, inclusive sem haver 

consulta ao paciente psiquiátrico; 

• Resistência da família em relatar o convívio com o paciente psiquiátrico, 

dificultando a observação das relações parentais com relação à 

afetividade e a administração da aposentadoria ou pensão. 

 

  Analisando o conteúdo das respostas acima expostas, estas 

representam na sua essência o espelho de como vem sendo desenvolvido o 

trabalho desses profissionais de saúde nas Equipes de Saúde da Família 

(ESF`s) aos quais fazem parte. Mostra-se um trabalho no qual a eficiência na 

sua efetivação esbarra: nas dificuldades pessoais desses profissionais pela sua 

carência de capacitação em saúde mental; na deficiência das ESF`s devido à 

falta de equipes técnicas especializadas; e na escassez de consultas 

psiquiátricas que vêm sendo disponibilizadas nas Unidades (PSF`s). Isso pode 

comprometer a qualidade, a eficiência e a eficácia do trabalho desenvolvido 

nos PSF’s estudados. 

  

Nas respostas sobre o acompanhamento do uso da medicação no 

domicílio do paciente psiquiátrico na rotina do trabalho, verificou-se que: 65,5% 

dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) realizam essa rotina e que 32% 

não acompanham o uso da medicação no domicílio do paciente. Três ACS’s 

não responderam à questão. 

 



 Nos 119 questionários respondidos sobre se na sua rotina o ACS dá 

assistência à família no sentido de indagar sobre as relações parentais quanto 

a afeto, compreensão e rejeição, verificou-se que 65,5% dos ACS’s argúem a 

respeito e que 28% dos ACS’s não indagam, representando trinta e três ACS’s, 

demonstrando que há um nível considerável de negligência quanto ao 

acompanhamento. 

 

 Dentre as descrições pelos ACS’s acerca de afetividade nas famílias de 

pacientes psiquiátricos, se verificou haver famílias que mantêm uma afetividade 

saudável e uma consciência na administração da aposentadoria do paciente, 

expresso em discursos tais como: “Na minha área tenho percebido que há uma 

relação de afeto dos familiares com os pacientes, eles demonstram que não 

estão só interessados na aposentadoria”. 

 
Porém, verificaram-se respostas onde ocorrem desafetos, maus tratos e 

negligência, a exemplo de: “Na verdade, os pacientes que tenho na área não 

têm uma boa convivência com seus parentes, muitos deles moram sozinhos ou 

a família não procura manter contato”; “Afeto não dá pra notar, no entanto 

compreensão em alguns casos. A não ser isso, interesse no financeiro”. 

 
 Das 119 respostas dos ACS’s sobre orientações quanto ao papel da 

família no ganho e administração da aposentadoria do paciente, verificou-se: 

 

• Haver familiares com uma cultura de recorrência, em benefício próprio, da 

aposentadoria por invalidez, denotados nos seguintes relatos ditos pelos 

ACS’s:  

“...A primeira pergunta da família é: e ele vai se aposentar?”;  

“...Muitos familiares só pensam na aposentadoria e ficamos com as mãos 

atadas sem saber indagar nem ofender, pois nem todos nos ouvem”. 

• Haver uma tendência pelos familiares, de uso incorreto da aposentadoria e 

de haver desafeto, negligência e maus tratos dos pacientes, verificados em 

registros de ACS’s, tais como:  

“...Tenho paciente que as relações parentais não têm muita compreensão, tem 

rejeição. A família fica com o paciente só por causa da aposentadoria...”;  



“... Frizo bastante que a negligência é crime, que maus tratos dá processo e 

relato algum caso que eu conheço em que tal fato aconteceu e que o dinheiro 

do paciente é primordialmente para suprir suas necessidades básicas”;  

“...Afeto não dá pra notar, no entanto percebo compreensão em alguns casos. 

A não ser isso, só há interesse no financeiro”;  

“...Tem famílias que têm afeto, compreensão e têm outras que fazem o 

paciente ficar doente, querem que ele se aposente”. 

 

 Verificou-se nos questionários que os ACS’s responderam na sua quase 

totalidade sobre orientações acerca do uso da aposentadoria. Essas 

orientações concentram-se em: estimular a busca de aposentadoria e orientar 

a procura dos direitos do paciente junto à Previdência; recomendar sobre a 

utilização da pensão/aposentadoria em prol do paciente. As razões 

apresentadas pelos ACS’s que responderam não abordarem os familiares na 

questão da aposentadoria consiste em considerar que o assunto é de interesse 

e responsabilidade apenas do familiar ou do psiquiatra no PSF. 

 

 Nas respostas dadas pelos ACS’s, ainda sobre a assistência à família, 

identificaram-se as seguintes funções, nas visitas domiciliares realizadas: 

ajudar na orientação da higienização, garantir a continuidade do tratamento 

medicamentoso controlando o uso correto, o manejo e a manutenção por 

monitoração no domicílio. 

 

Os ACS’s registraram dificuldades com relação à estruturação física da 

Unidade para efetivação tanto do seu trabalho como para o atendimento em 

geral. Houve referência unânime sobre estruturas físicas inadequadas, mal 

estruturadas, algumas muito pequenas, com número insuficiente de salas para 

atendimento, necessitando de reparos e ampliação. As respostas revelaram 

ainda a queixa quanto a uma insuficiência de profissionais capacitados em 

saúde mental nos PSF’s, diante da demanda existente de pacientes. 

Registraram haver uma insuficiência de profissionais nas Equipes de Saúde da 

Família (ESF), obrigando cada um dos profissionais ACS’s a elegerem a 

contragosto, entre todas as famílias, apenas um paciente por mês para ser 

atendido em psiquiatria, relegando-se os demais. 



 

 Verificaram-se nas respostas dos ACS’s, que é insuficiente o apoio da 

Equipe de Ação Avançada (EAA) aos PSF’s, havendo ausência em várias 

Unidades, permanecendo reduzido o acompanhamento terapêutico à 

assistência da Equipe de Saúde da Família (ESF). Neste caso, o profissional 

médico é, em sua maioria, generalista e não têm capacitação em saúde mental 

(apenas 43% dos médicos têm cursos em saúde mental). 

 

 Os resultados revelam que o atendimento ao paciente psiquiátrico nos 

PSF’s estudados está centrado na figura do médico e não acompanhado pela 

Equipe de Saúde da Família (ESF), o qual realiza o controle da prescrição, 

agendando acompanhamento com a Equipe de Ação Avançada (EAA). 

Verificou-se que mesmo o agendamento da EAA pelo médico do PSF é feito 

para apenas um profissional dessa equipe (psiquiatra ou psicóloga ou 

assistente social) em vários locais (PSF`s). Dessa forma, há vários PSF’s que 

não contam com esse agendamento. Isso acarreta longos espaços de tempo 

entre as consultas, chegando a atingir até três meses. 

 

 As respostas sobre as dificuldades dos ACS’s para desenvolver seu 

trabalho com o paciente psiquiátrico são diversificadas, indo do aspecto de 

recursos humanos especializados ao aspecto de infra-estrutura e sócio-cultural. 

Resgataram-se as seguintes respostas: 

 

• Demora na efetivação do acompanhamento especializado em saúde 

mental; 

• Resistência do paciente em fazer adesão ao tratamento; 

• Falta de empenho das famílias em ajudar a resgatar a dignidade do 

paciente e mantê-lo ativo na comunidade;  

• Presença esporádica do psiquiatra nos PSF’s restringindo o suporte ao 

médico generalista; 

• Falta de capacitação e de treinamento na área de saúde mental; 

• Demora ou inexistência de agendamento de consultas com a Equipe de 

Ação Avançada (EAA); 



• Falta de profissionais na área de saúde mental atuando nos PSF’s; 

• A condição de marcação de apenas um paciente psiquiátrico por ACS 

por mês; 

• Carência de profissionais nas Equipes de Saúde da Família (ESF) dos 

PSF’s; 

• Carência de apoio da Equipe de Ação Avançada (EAA); 

• Ausência nos PSF’s, de médicos capacitados em saúde mental; 

• Falta de atividades no PSF, direcionadas à saúde mental; 

• Baixa colaboração e compromisso de algumas famílias com o 

tratamento; 

• Resistência do paciente em iniciar o tratamento e o abandono assim que 

sentem melhora; 

• Falta de medicação; 

• Não se oferecer condições para desenvolver melhor o trabalho de ACS; 

• Ausência de acompanhamento mensal do paciente psiquiátrico pela 

Equipes de Saúde da Família ESF; 

• Ausência de atividades grupais estruturadas, como oficinas terapêuticas; 

• Carência de material educativo visual (folders, cartazes) para trabalhar 

na comunidade; 

• Carência de uma melhor integração nas Equipes de Saúde da Família 

(ESF), para que haja uma participação efetiva dos integrantes; 

• Ausência de uma participação ativa do paciente em casa e na 

comunidade, levando a uma vida ociosa, se resumindo as ações apenas 

a tomar medicação; 

• Infra-estrutura física insuficiente para a realização das atividades 

terapêuticas; 

• Falta de recursos materiais para desenvolver o trabalho no PSF; 

• Medo dos ACS’s quanto a agressões dos pacientes psiquiátricos; 

 
 É possível vislumbrar da lista acima de dificuldades apontadas pelos 

ACS’s para o desenvolvimento de seu trabalho com o paciente psiquiátrico, 

que a eficácia das ações em saúde mental empreendidas na atenção básica 

nas Unidades estudadas, é impactada pelas adversidades relatadas, 



favorecendo interferir na eficiência do serviço prestado e podendo 

comprometer o processo de acompanhamento em saúde mental. 

 

 
4.1.1.4.3 Auxiliares de Enfermagem 
 
  As respostas dos questionários aplicados aos auxiliares de enfermagem 

foram analisadas e interpretadas considerando-se as categorias: capacitação 

em saúde mental, inclusão do paciente psiquiátrico na rotina de trabalho, 

satisfação com esse trabalho, acompanhamento do uso da medicação no 

domicílio e assistência à família. As respostas sobre as dificuldades 

encontradas pelo auxiliar de enfermagem para a efetivação do seu trabalho 

com o paciente psiquiátrico foram descritas, discutidas e apresentadas na 

íntegra, à parte dessa categorização. Através desse profissional identificou-se 

a sua participação na dinâmica de funcionamento dos PSF’s para a assistência 

em saúde mental. 

 

 Os questionários foram aplicados a 19 auxiliares de enfermagem. Deste 

universo, apenas 21% possuem cursos de capacitação em saúde mental, 

representando apenas 04 auxiliares de enfermagem. Parte dessas respostas 

afirmou que esse curso de capacitação estava desatualizado, uma vez que 

havia feito há vários anos (Tabela 7). 

 

 A rotina de trabalho de 89% dos auxiliares de enfermagem inclui o 

paciente psiquiátrico. É uma rotina de trabalho agrada a 68% desses 

profissionais.  

 

  A rotina de trabalho de 58% de auxiliares de enfermagem inclui o 

acompanhamento da medicação no domicílio do paciente psiquiátrico, 

enquanto que para 42%, que representa 08 auxiliares, não fazem esse 

acompanhamento. Nos registros dos auxiliares, verificou-se que o 

acompanhamento do uso da medicação no domicílio é feito de forma 

esporádica, sem programação prévia e consta de: 

• Orientação sobre o uso correto da medicação prescrita no PSF;  



• Interrogar a família sobre as dificuldades enfrentadas e garantir a 

participação do familiar na administração da medicação;  

• Entregar a receita no domicílio junto com o ACS esporadicamente;  

• Estimular os familiares a supervisionar o uso da medicação quando 

necessário. Também faz parte da rotina a interação e relação profissional-

família-paciente. Internamente no PSF, o auxiliar de enfermagem organiza lista 

dos pacientes e dos medicamentos. 

 

 Com relação à assistência à família no que se refere ao 

acompanhamento no domicílio sobre as relações parentais de afetividade, 63% 

dos auxiliares de enfermagem realizam esse acompanhamento, enquanto que 

para 37% isso não ocorre. Procura-se saber como lidam os familiares com os 

pacientes no dia-a-dia, constatando-se que muitos dos pacientes são rejeitados 

pela família. São feitas recomendações sobre a forma de tratar dos familiares, 

sendo feitas orientações e estimulação nesse sentido. Estimula-se aos 

familiares ter paciência, dar carinho, a priorizar a atenção para o bem estar 

deles. Há a noção pelo auxiliar de enfermagem de que os pacientes devem 

procurar a aposentadoria e que dependem dela porque não têm outra fonte de 

renda e não conseguem emprego. 

 

 A partir do questionamento sobre as dificuldades encontradas para 

desenvolver trabalho voltado para o paciente psiquiátrico, os auxiliares de 

enfermagem responderam que, dentre as dificuldades, destacam-se: 

 

• A falta de conhecimento e capacitação em relação à doença mental; 

• A postura desestimuladora da família com demonstração de vergonha pela 

condição de doente mental do paciente, incentivando contribuindo para a 

inatividade do paciente, estimulando-o a dormir para não incomodar; 

• A falta de apoio da família, da comunidade e dos órgãos governamentais;  

• A dificuldade da marcação da consulta para uma demanda elevada;  

• A não disponibilidade de espaço e tempo para o desenvolvimento de 

atividades em prol dos pacientes no PSF; 



• O desinteresse de profissionais de saúde em desenvolver atividades 

grupais que favoreçam o entrosamento interpessoal entre paciente, família e 

profissional. O auxiliar de enfermagem identificou ainda, que muitos 

profissionais tratam os pacientes com reserva e medo;  

• Necessidade de apoio de profissional de saúde mental para lidar com as 

alterações de comportamento do paciente psiquiátrico;  

• A ausência de psiquiatra no PSF. 

 

 Observa-se, do exposto acima, que as dificuldades encontradas pelos 

Auxiliares de Enfermagem para a realização de seu trabalho e a sua percepção 

sobre o funcionamento e estruturação do PSF são semelhantes às dificuldades 

e percepções dos ACS`s. Identifica-se que há um despreparo dos profissionais 

ACS e Auxiliar de Enfermagem para a efetivação do trabalho em saúde mental. 

Sobretudo, acrescenta-se a percepção de que o psiquiatra deveria compor a 

equipe do PSF. Para o atual funcionamento de PSF estabelecido pelo 

Ministério da Saúde, a atenção à saúde mental no PSF é feita pela ESF com 

assessoria da Equipe de Ação Avançada (EAA), não sendo função específica 

dessa equipe estar lotada em PSF. 

 
 
4.1.2 Profissionais de Saúde (Enfermeiro, Médico)  
 

As respostas dos questionários aplicados aos profissionais de saúde 

(enfermeiros, médicos) foram analisadas e interpretadas considerando-se as 

categorias: cursos na área de sua formação, cursos em saúde mental (CSM), 

atendimento a pacientes psiquiátricos, dificuldade de atendimento na rotina de 

trabalho. Foram estudados 34 profissionais dessa categoria, sendo 20 

enfermeiros e 14 médicos (Tabelas 8 e 9). 

 

 Quando se perguntou a essa classe de profissionais sobre a sua 

capacitação, constatou-se que apenas 30% têm curso de saúde mental (CSM).  

 



 A verificação de que 70% (vinte e três profissionais) não possuem 

capacitação em saúde mental, demonstra o desfalque dos PSF’s deste tipo de 

profissional.  

 

 Comparando-se as duas classes profissionais, constata-se que apenas 

25% dos enfermeiros responderam positivamente enquanto 43% dos médicos 

informaram que eram capacitados em saúde mental.  

 

 Quando perguntados se atendem a pacientes encaminhados pelo 

CAPS, 70% dos profissionais responderam positivamente. Comparando-se as 

categorias separadamente, 55% dos enfermeiros informaram que atendem e 

100% dos médicos responderam positivamente. Foi informado por toda a 

classe que 90% dos profissionais recorrem a profissionais da Equipe de ação 

Avançada (EAA). Destes, 55% são enfermeiros e 100% são médicos.  

 

Tabela 8: Sintetização de perguntas e quantificação de respostas na categoria 

Profissionais de saúde (Médico, Enfermeiro), em PSF’s do Distrito VI, Recife-

PE, em abril de 2007. NR= Não respondeu; N= número de pessoas.   

Perguntas Respostas 

 Sim % Não  % NR  % N 

Se tem cursos na área de sua formação 34 1 0 00 0 0 34

Se tem curso em SM 11 30 23 70 0 0 34

Atende Pacientes encaminhado pelo CAPS 25 73,5 8 23,5 1 3 34

Se a rotina dificulta o atendimento 22 64,7 8 23,5 4 11,8 34

Se recorre a profissionais da EAA 29 85,29 4 11,76 1 2,95 34

S atende em tempo, agenda periodicamente 19 55,88 14 41,17 1 2,95 34

Se demonstram à gerência interesse em CSM 19 55,88 14 41,17 1 2,95 34

 
 
 
Tabela 9: Sintetização de perguntas e quantificação de respostas por classe 
profissional (Enfermeiro, Médico), em PSF’s do Distrito VI, Recife- PE, em 
2007. NR= Não respondeu; N= número de pessoas. 

Perguntas Respostas 
ENFERMEIROS  Sim % Não  % NR % N 

Se tem cursos diversos 20 100 0 00 0 0 20



Se tem cursos em SM 5 25 15 75 0 0 20

Atende paciente encaminhado por CAPS 11 55 8 40 1 5 20

Se a rotina dificulta o atendimento 11 55 5 25 4 20 20

Se recorre a profissionais da EAA 18 90 2 10 0 0 20

Se atende em tempo, agenda periodicamente 11 55 9 45 1 5 20

Se demonstram à gerência interesse em CSM 9 45 10 50 1 5 20

MÉDICOS        

Se tem cursos diversos 14 100 0 00 0 0 14

Se tem cursos em SM 6 43 8 57 0 0 14

Atende Pacientes encaminhado pelo CAPS 14 100 0 00 0 0 14

Se a rotina dificulta o atendimento 11 79 3 21 0 0 14

Se recorre a profissionais da EAA 11 79 2 14 1 7 14

Se atende em tempo, agenda periodicamente 8 57 5 36 1 7 14

Se demonstram à gerência interesse em CSM 10 71 4 29 0 0 14

 
 Os questionários para os enfermeiros e médicos também abordaram os 

aspectos referentes aos cursos realizados por esses profissionais desde a data 

de sua formatura. A abordagem foi direcionada para se verificar a capacitação 

dos profissionais, desde cursos de atualização (At), de aperfeiçoamento (Ap), 

de especialização (E), mestrado (M) ou doutorado (D). Abordaram-se ainda 

questões sobre a integração desses profissionais com a gerência, sobre o 

atendimento em saúde mental e a possibilidade de dificuldade para realizá-lo 

(Tabela 10).  

 

 Os questionários argüiram ainda sobre o envolvimento e grau de 

satisfação profissional com o atendimento ao paciente psiquiátrico e as 

dificuldades encontradas na rotina de trabalho. Assim, identificou-se a sua 

participação na dinâmica de funcionamento dos PSF’s para a assistência em 

saúde mental. 

  

 Os cursos realizados por ambos os profissionais foram: em saúde da 

família; planejamento familiar; hansen, tuberculose, aleitamento. Os cursos de 

aperfeiçoamento realizados foram: em pediatria e saúde pública. Os cursos de 

especialização foram: saúde pública saúde da família; cirurgia vascular; 



epidemiologia; gestão hospitalar; saúde coletiva; enfermagem obstétrica; saúde 

do idoso; gestão pública; geriatria e gerontologia. O curso de mestrado foi em 

administração pública para o setor saúde.  

 

  De acordo com os questionários foi possível verificar que apenas 32% 

dos profissionais de saúde têm cursos de capacitação em saúde mental (CSM), 

sendo 25% enfermeiras e 43% médicos. Constatou-se que 71% dos 

profissionais têm recorrido à gerência para realizar cursos de capacitação em 

saúde mental.  Uma parte dos enfermeiros é reciclada em cursos diversos, 

inclusive oferecidos pelo SUS. A percentagem de cursos pelo SUS feitos pelos 

enfermeiros é de 70% (Tabela 10; Figura 2). 

 

  Verificaram-se, nos questionários aplicados aos profissionais de saúde, 

que a rotina das consultas nos PSF’s inclui o atendimento a pacientes 

psiquiátricos, inclusive os encaminhados pelo CAPS David Capistrano. Essa 

rotina se processa com o recebimento do encaminhamento pelo CAPS, 

seguida de uma marcação de consulta com o médico da Equipe de Saúde da 

Família (ESF). Tem sido feita a prescrição dos medicamentos e o 

agendamento de consulta mensal.  As consultas posteriores são agendadas de 

acordo com a necessidade verificada na consulta médica, ou pelo ACS nas 

visitas regulares ou quando solicitado pelo paciente ou familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 10: Perfil profissional na categoria Profissionais de Saúde (Enfermeiro, 
Médico), em PSF’s da Rede de Atenção à Saúde do Distrito Sanitário VI de 
Recife-PE, em 2007. Demonstra cursos diversos (C.Div.), cursos em saúde 
mental (CSM), especialização (E) e mestrado (M). 

No de profissionais por curso 
 

Formação 

Profissional 

N  

C.Div % CSM % E % M % 
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Figura 3. Percentual de profissionais por cursos realizados, nos PSF’s da Rede 
de Atenção à Saúde do Distrito Sanitário VI do Recife, no período de abril de 
2004 a abril de 2007. 
 

  As respostas sobre se os egressos do CAPS David Capistrano são 

atendidos foram 100% positivas para os médicos e 45% de repostas negativas 

para os enfermeiros. Nos PSF’ em que os enfermeiros não atendem, o 

atendimento fica a cargo exclusivo do médico. Nos casos de atendimento, o 

procedimento rotineiro é:  
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• Garantir a manutenção da medicação após serem feitas as devidas 

orientações médicas; 

• Rotina de renovação do receituário do paciente psiquiátrico; 

• Atendimento conjunto com a Equipe de Ação Avançada. 

 

  Constatou-se nas respostas dos profissionais de saúde (médico, 

enfermeiro) que a garantia da continuidade do tratamento psiquiátrico nos 

PSF’s é dada pelo agendamento de consulta médica. É pré-estabelecido um 

turno para entrega de receita de medicamentos psiquiátricos.  

 

  A rotina de funcionamento dos agendamentos de consultas e 

atendimentos nesses locais é caracterizada por:  

 

• Atendimento feito com médico generalista em 100% dos PSF’s devido à 

inexistência de psiquiatras nesses locais, havendo apenas a transcrição 

mensal de receitas; 

• Utilização de agendamentos de consultas para reavaliação do paciente 

psiquiátrico com a Equipe de Ação Avançada (EAA); 

• Tempo interconsulta para novas avaliações e reavaliações variam ente um 

mês a três meses, implicando na demora no processo avaliativo/reavaliativo; 

• Encaminhamentos de pacientes psiquiátricos para reavaliação em outros 

locais, uma vez que há PSF’s que não contam com a Equipe de Ação 

Avançada (EAA) para o apoio à consulta; 

• Recebimento de pacientes psiquiátricos do CAPS sem um encaminhamento 

devido, denotado pelos relatos de desconhecimento de data da alta, de 

prescrição e do tipo de acompanhamento terapêutico utilizado; 

• Número insuficiente de agendamentos de consultas com a Equipe de Ação 

Avançada;  

 

  Sobre as dificuldades enfrentadas por enfermeiros e médicos da 

pesquisa para a realização dos atendimentos ao paciente psiquiátrico, 

constatou-se nas respostas que 60% disseram que sim. Foram as seguintes as 

dificuldades relatadas nos questionários: 



  

• Não possuir base de saúde mental na formação; 

• Baixa capacidade resolutiva diante do surgimento de intercorrências 

próprias da patologia psiquiátrica ou efeitos secundários das medicações; 

• Ausência de reavaliação terapêutica e psicoterapêutica do paciente 

psiquiátrico; 

• A transcrição constante da medicação; 

• Carência de realização da avaliação psiquiátrica e seguimento mais 

apropriado das patologias mentais; 

• Carência de conhecimento específico da patologia mental e suas 

medicações; 

• Insegurança em realizar atendimento; 

• Oscilações no seguimento das prescrições pelo paciente; 

• Ausência de familiares em casa para auxiliar na administração de 

medicamentos; 

• Falta de continuidade do atendimento ocasionado pela inconstância do 

apoio da Equipe de Ação Avançada; 

• Falta de medicações; 

• Falta de conhecimento sobre o transtorno mental e o manuseio de drogas 

psiquiátricas, decorrente da falta de capacitação na área e de não ter feito 

residência médica neste campo; 

• Ausência de dinâmica de atendimento em grupo interativo; 

• Falta da Socialização dos pacientes psiquiátricos em dinâmicas de grupo e 

sensibilizar os familiares no apoio terapêutico; 

• Dificuldade de abordagem ao paciente decorrente da carência de 

conhecimento sobre os transtornos mentais; 

• Ineficiência da sistematização da assistência, com demora no atendimento 

e sobrecarga de atividades; 

• Grande quantidade de pacientes que usam medicação controlada e falta de 

medicações na Unidade de referência; 

• Grande quantidade de famílias (há ESF com 1850 famílias) sob sua 

responsabilidade; 



• Ausência ou carência do apoio da Equipe de Ação Avançada nos 

atendimentos em psiquiatria quanto ao auxílio no manejo, diagnóstico, 

mudança de tratamento e no acompanhamento; 

• Dificuldade de integração multiprofissional. 

 

 Em análise, observa-se que também na categoria Profissionais de 

Saúde (médico, enfermeiro), se constata a mesma carência e preocupação em 

relação à capacitação em saúde mental reveladas pelos profissionais de apoio 

à saúde. Isso se  expressa na indicação da insegurança em realizar 

atendimento na área,  do desconhecimento  da patologia psiquiátrica e da 

inexistência do acompanhamento terapêutico psiquiátrico e psicoterápico. 

Constata-se em comum ainda entre esses dois grupos de profissionais 

pesquisados, a ausência de apoio de familiares no tratamento  do paciente 

psiquiátrico, além da quebra da continuidade do acompanhamento psiquiátrico 

provocado pela inconstância do apoio da Equipe de Ação Avançada (EAA). 

 

Nas respostas sobre a rotina habitual de funcionamento dos PSF’s, 

verificou-se que 55% dos enfermeiros e 79% dos médicos consideram que a 

rotina dificulta. Foram apontados os seguintes fatores que dificultam esse 

atendimento: 

 

• O número excessivo de pacientes das Equipes de Saúde da Família (ESF), 

havendo referência de que há ESF com 1850 famílias, acrescido da rotina de 

atendimentos clínicos e a agenda de visitas domiciliares; 

• O fluxo de paciente muito intenso, tornando um ambiente não adequado 

para o atendimento de saúde mental; 

• A grande quantidade de pacientes psiquiátricos acompanhados por PSF; 

• A indisponibilidade do médico em realizar grupo conjuntamente com a 

enfermeira; 

• O intervalo interconsulta com a Equipe de Ação Avançada; 

• A pressão da demanda de atendimentos clínicos impedindo uma melhor 

avaliação psiquiátrica; 



• O número de consultas pré-determinadas ultrapassa o tempo necessário 

para o acolhimento e atendimento ao paciente psiquiátrico e seus familiares. 

 

  Foram identificadas, nas respostas sobre se os médicos e enfermeiros 

recorrem aos profissionais da Equipe de Ação Avançada (EAA) para um 

desempenho melhor e maior benefício do egresso do CAPS David Capistrano, 

que: 90% dos enfermeiros recorrem à EAA e 79% dos médicos recorrem a 

esse apoio.   

      

Nas respostas dos médicos e enfermeiros sobre sua opinião a respeito 

da Rede de Atenção à Saúde Mental à qual a Unidade está integrada, nos 

aspectos políticos e gerenciais adotados identificou-se que: 

   

• Os profissionais são envolvidos, porém o número é pequeno para a 

demanda de pacientes; 

• Há necessidade de uma maior quantidade de profissionais na Equipe de 

Ação Avançada para dar uma maior resposta aos casos solicitados; 

• Faltam melhorias para um atendimento de qualidade: capacitação dos 

profissionais; profissionais da Equipe de Ação Avançada e medicações; 

• Há uma freqüência baixa no PSF dos profissionais da Equipe de Ação 

Avançada e uma pouca disponibilidade de recursos humanos na área de 

saúde mental; 

• Há uma ausência de Equipe de Ação Avançada nos PSF’s dificultando o 

atendimento adequado do paciente psiquiátrico; 

• Há dificuldades com o recebimento de medicamentos pelo PSF; 

• Há carência de uma Rede de convênio para especialistas, com 

capacitação para o atendimento em saúde mental; 

• O suporte da Ação Avançada não supre a demanda pela desproporção 

em que apenas 01 equipe se responsabiliza por vários PSF; 

• Há necessidade de uma integração e comunicação entre os vários 

setores que trabalham em prol da saúde da comunidade, a exemplo de: 

Academia da Cidade, CAPS, Conselho Tutelar da Criança e do Idoso, 

Ministério Público, Assistência Social, Terapia Ocupacional, entre outros; 



• Falta de continuidade na agenda das ações das equipes; 

• A Rede precisa ser mais articulada principalmente com a atenção 

básica; 

• A estrutura organizacional da rede de atenção à saúde mental encontra-

se de forma desarticulada da atenção básica, cuja prática deixa muito a 

desejar; 

• Impossibilidade de realizar agendamentos de consulta com 

antecedência por serem avisados a poucos dias dos atendimentos; 

• A Rede funciona muito aquém das necessidades do território, havendo 

uma grande demanda de clientes na área de saúde mental e não 

contando com profissionais especializados em quantidade suficiente 

para o devido atendimento; 

• A Rede de Atenção à Saúde Mental funciona, mas o PSF conta com 

grande demanda de pacientes psiquiátricos e não conta com 

profissionais especializados em quantidade suficiente para o 

atendimento; 

• Pouca atenção e incentivo para a continuidade dos projetos e 

acompanhamento ineficaz no fornecimento dos medicamentos e receitas 

controladas; 

• Ausência de integração entre Distrito Sanitário, CAPS e PSF. 

 

Em suma, constata-se nas expressões acima de médicos e 

enfermeiros dos PSF,s estudados, a necessidade  de que os gestores 

da Rede do Distrito Sanitário VI – Recife - PE revejam a articulação com 

a atenção básica implantada. Isso é denotado pela indicação dos 

pesquisados do número deficitário de especialistas em saúde mental 

atuando na Rede, na indicação da falta de integração e comunicação 

entre os setores envolvidos com a saúde da comunidade. 

Particularmente, na indicação de deficiência na articulação da Rede de 

Atenção à Saúde Mental com a atenção básica. 

 

 

4.1.3 Gerência 



 

   Antes da aplicação dos questionários às gerências, foi realizada uma 

entrevista sumária, na qual se argüiu sobre o funcionamento do PSF em sua 

estruturação de recursos humanos. Desta forma, identificou-se que os 13 

PSF’s funcionam de forma distinta uns dos outros quanto à permanência de 

gerentes no cargo. Constatou-se a existência de esquema de rodízio no cargo 

de gerência. Verificou-se que: um PSF faz rodízio mensal e tem um gerente; 

um PSF faz rodízio de dois em dois meses e tem dois gerentes; um PSF faz 

rodízio de três em três meses e tem um gerente e um PSF faz rodízio 

quinzenal e tem três gerentes. De forma que, em suma, responderam aos 

questionários 13 gerentes, embora nos 13 PSF’s estudados tenha o total de 16 

gerentes. 

 
 Dos 13 gerentes que participaram da pesquisa nos 13 PSF’s estudados, 

foram obtidas respostas sobre: 1) a estruturação das respectivas Unidades 

para o atendimento em geral e ao paciente psiquiátrico em particular quanto 

aos recursos humanos, aos recursos materiais e a estrutura física disponíveis; 

2) sobre o número de profissionais com experiência em atendimento à Saúde 

mental; 3) sobre os procedimentos que técnicos têm sido adotados (prescrição 

medicamentosa, visitas domiciliares, agendamento de consultas) na rotina de 

acompanhamento do egresso do CAPS David Capistrano e 4) sobre 

estratégias adotadas pela Unidade no acompanhamento do uso de medicação 

no domicílio do egresso. 

 

 De acordo com 69% dos gerentes que responderam aos questionários, 

com relação à estruturação, os PSF’s passam por dificuldades nesse item, não 

estando suficientemente estruturados para atender ao público. A questão se 

agrava em saúde mental, uma vez que 92% desses gerentes responderam que 

em suas Unidades não há estrutura para atender pacientes com problemas 

psiquiátricos.  

Quanto à pergunta feita sobre se há profissionais com experiência em 

saúde mental, 73% dos gerentes informam que os respectivos PSF`s não têm 

profissionais experientes em saúde mental. Inclusive, do levantamento 

realizado no quadro de profissionais dos PSF`s estudados, observou-se que 



todos eles não dispõem de psiquiatras, havendo a presença do médico 

generalista. 

 

 Com relação a pergunta sobre estratégias desenvolvidas pelo PSF 

quanto ao acompanhamento domiciliar, verificou-se que 54% dos gerentes 

informam não haver estratégias estruturadas em sua Unidade (Tabela 11). É 

importante relatar que apenas a gerência de um PSF informou realizar visitas 

domiciliares sistemáticas, planejadas e acompanhadas em planilhas. 

 

  As respostas mais relevantes dos gerentes sobre a estruturação da 

Unidade (PSF) para o atendimento geral, foram:  

• A estrutura física é inadequada, mal estruturada, necessitando de 

ampliação, com número insuficiente de salas para atendimento; 

• O funcionamento do PSF está centrado no atendimento médico, o qual 

realiza o controle da prescrição, agendando acompanhamento conjunto com a 

Equipe de Ação Avançada; 

• Os médicos do PSF não são especialistas em saúde mental; 

• O apoio da Equipe de Ação Avançada – EAA é insuficiente ou ausente. 

 

Tabela 11: Sintetização das perguntas e quantificação das respostas efetivadas 
pelos Gerentes dos PSF’s, no Distrito Sanitário VI, Recife-PE em 2007. 
 

Perguntas Respostas 

  SIM % NÃO % NR N 

Se a há estrutura p/ atendimento geral 4 31,0 9 69,0 4 13 

Se há estrutura p/ atendimento psiquiátrico  1 8,0 12 92,0 4 13 

Se no PSF há profissionais c/experiência 

em saúde mental 

3 27,0 8 73,0 5 11 

Se há estratégia para o acompanhamento 

domiciliar 

6 46,0 7 54,0 3 13 

Nota= considerou-se apenas aqueles gerentes que responderam. 
NR= não responderam; N= número de gerentes que responderam ao item 
listado. 



  Nas respostas sobre a estruturação do PSF para o atendimento ao 

egresso do CAPS David Capistrano, os gerentes responderam de forma 

diversificada. As respostas mais relevantes são transcritas abaixo: 

• “Não está estruturado nem profissionalmente nem nas atividades voltadas 

para esse paciente”; 

• “O médico generalista dá suporte com prescrição medicamentosa e 

consulta mensal”; 

• “Acontece a manutenção da prescrição, não tendo contra-referência por 

ter acabado as visitas da Equipe de Ação Avançada que dava suporte aos 

médicos”; 

• “São marcadas as consultas para transcrição de medicamentos”, 

ratificando a realização sistemática da transcrição de receitas ao paciente 

psiquiátrico; 

• “Não existe rotina estabelecida, os profissionais não estão capacitados 

para assumirem realmente esses pacientes”. 

 

 Diferentemente das respostas de uma forma geral, houve dois PSF’s que 

responderam que:  

• “Todas as categorias profissionais atendem e fazemos visitas 

domiciliares”; 

• “Os profissionais estão sensibilizados e treinados para a recepção e o 

atendimento aos egressos do CAPS”. 

 

Analisando as duas exceções acima, observa-se a incoerência ou 

controvérsia das respostas dadas. Esclarecendo: Primeiro: pelos depoimentos 

das categorias profissionais de saúde  e profissionais de apoio à saúde, 

obteve-se que há descontinuidade na visita domiciliar, que os profissionais nem 

sempre têm mantido essa rotina. Segundo: os profissionais apontados incluem 

o enfermeiro e o médico, os quais são os mesmos profissionais que em seu 

depoimento individual afirmaram não se sentirem confortáveis em realizar o 

atendimento em psiquiatria seja por desconhecer a patologia psiquiátrica, seja 

por não ter feito capacitação em saúde mental. 

 



 
 
 
4.1.4 CAPS DAVID CAPISTRANO  
 

 Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a análise de 

questionários sobre condições de funcionamento do CAPS David Capistrano do 

Distrito Sanitário VI do Recife – PE, quanto ao contexto do panorama 

organizacional e funcional daquela instituição de saúde, do processo de 

admissão,  tratamento, alta e de encaminhamento do usuário, a partir da 

análise documental de instrumentos representativos (projeto terapêutico, livro 

de admissão e alta, prontuários de usuários). 

 

 

4.1.4.1 Panorama Organizacional e Funcional  
 

Com base na análise do projeto terapêutico do CAPS David Capistrano, 

obteve-se informações sobre a sua conformação, na qual se situam sua 

localização, o território de abrangência e as suas características principais. 

 

O CAPS David Capistrano está localizado no bairro do Ipsep e integra a 

Rede de Atenção à Saúde do Distrito Sanitário VI do Recife - Pernambuco. 

Assiste a uma população aproximada de 300.000 habitantes, distribuídas em 

quatro bairros: Ipsep, Jordão, Ibura e parte da Imbiribeira. É um CAPS do nível 

III, o único do Recife e do Estado de Pernambuco nessa modalidade, cuja 

missão é cuidar daqueles que sofrem com distúrbios mentais, em especial aos 

transtornos severos e persistentes.  

 

O projeto terapêutico do CAPS David Capistrano informa que o Serviço 

tem um espaço físico com capacidade de atendimento para 60 usuários 

diariamente e seus familiares. No entanto, em abril de 2007, o número de 

atendimentos diários do CAPS alcançou 96 usuários, ultrapassando, portanto 

sua capacidade de absorção em 60%.  

 



O atendimento do CAPS David Capistrano envolve abordagens  

prioritariamente grupais com projetos individualizados e a inclusão da família 

no processo. Articula parceiros na rede de serviços tais como o Programa de 

Saúde da Família (PSF), as Policlínicas e as Unidades Tradicionais (Centros 

de Saúde). Utiliza os recursos de tratamento do seu território de abrangência, 

para assim garantir o suporte necessário para que o usuário possa ser 

acompanhado em seu domicílio garantindo a manutenção dos vínculos 

familiares, afetivos e produtivos.  

 

O espaço físico do CAPS David Capistrano compõe-se de:  

• Dois consultórios;  

• Duas salas de grupo, uma das quais possui mobiliário (uma mesa com 

capacidade para doze cadeiras e três armários);  

• Uma cozinha e uma copa;  

• Uma sala de reunião técnica;  

• Uma sala de repouso para os técnicos;  

• Duas salas de repouso para os usuários com capacidade para quatro leitos 

cada;  

• Uma sala de estar para os usuários, com três estofados, uma estante com 

uma TV e um aparelho de DVD, uma estante de livros e um armário para 

guarda de pertences dos usuários;  

• Uma área de lazer constituída de um galpão coberto;  

• Uma farmácia. 

 

 O Serviço conta ainda com um auditório compartilhado com o PSF Vila do 

Ipsep que fica adjacente. 

 

O CAPS David Capistrano se caracteriza por ter um atendimento 

descentralizado, comunitário, participativo, contínuo e preventivo. A clientela 

admitida (pessoas de ambos os sexos, a partir de 15 anos), denominadas 

usuários daquele Serviço, chegam ao CAPS através de: 1) demanda 

espontânea; 2) da articulação desenvolvida entre as instituições que atuam no 



território como hospitais, Programas de Saúde da Família (PSF) e Unidades 

ambulatoriais especializadas. 

 

Na dinâmica de funcionamento do CAPS, o usuário passa por uma 

triagem realizada pelo técnico escalado ou pelo técnico de plantão. Na 

avaliação é considerando a intensidade do sofrimento psíquico que identifique 

possíveis quebras nos vínculos afetivos, familiares e produtivos, além do 

diagnóstico nosológico (psicoses e neuroses). O usuário admitido inicia o 

tratamento na modalidade terapêutica indicada na triagem, conforme a 

necessidade individual e com base em seu projeto terapêutico esboçado. 

 

 No fluxo de recebimento do usuário no CAPS, após a efetivação do 

acolhimento no primeiro atendimento na triagem, há um encaminhamento da 

demanda: 1) quando o profissional identifica não ser caso para atendimento no 

Serviço, pactuará com a rede de cuidados disponível para o atendimento em 

questão; 2) quando o caso é indicado para admissão no Serviço, é feita uma 

anamnese e o usuário recém-admitido passará a compor uma das modalidades 

de grupos existentes (Tabela 12). 

 

 O Projeto Terapêutico do CAPS David Capistrano abrange as 

modalidades de tratamento semi-intensiva, intensiva e não-intensiva. 

 

A modalidade semi-intensiva acolhe usuários cuja dinâmica de 

adoecimento possibilite a sua permanência em tratamento no CAPS por 

apenas três vezes na semana. As quatro modalidades de grupos semi-

intensivos do CAPS David são denominadas semi-A, semi-B, semi-C e semi-D, 

com oito vagas cada um deles. Os usuários de cada modalidade de tratamento 

participam de grupos e abordagens terapêuticas individuais e familiares. Os 

usuários dos grupos semi-A e semi-B participam das atividades terapêuticas 

nos dias de 2a, 4a e 6a feiras pela manhã. Além dos dias específicos para cada 

grupo, os participantes dos grupos A e B participam nas sextas-feiras/manhã 

de um momento de integração de todos os usuários que compõem o turno da 

manhã, no grupo denominado Plenária e no grupo Atividade Cultural. Da 

mesma forma ocorre à tarde com os usuários dos grupos semi-C e semi-D. 



Para todos os grupos semi-intensivos, ocorre quinzenalmente uma reunião com 

os familiares dos usuários, denominado de grupo família. Na criação do CAPS, 

foram formados grupos semi intensivos com capacidade para 08 pessoas cada 

grupo, totalizando 32 usuários. Em abril de 2007, o total de usuários de cada 

semi intensivo era: semi A – 12 usuários; semi B – 17 usuários; semi C – 13 

usuários; semi D – 13 usuários. Isso totaliza 56 usuários nessa modalidade, 

significando um aumento de 75% além da sua capacidade, contribuindo para o 

inchaço da instituição, interferindo na efetivação da programação do projeto 

terapêutico estipulado e dificultando as intervenções terapêuticas a serem 

realizadas. 

 

Tabela 12: Modalidades de grupos ofertados pelo CAPS David Capistrano, por 
número de vagas e turno, em abril de 2007. 
 

Grupos Dias da semana Turnos Número de 
vagas/turno 

Semi-intensivo 2a, 4a, 6a feiras 

3a, 5a, 6a feiras 

2a, 4a, 6a feiras 

3a, 5a, 6a feiras 

manhã 

manhã 

tarde 

tarde 

08 

08 

08 

08 

Intensivo I 2a a 6a feiras 

2a a 6a feiras 

manhã 

tarde 

10 

10 

Intensivo II 2a a 6a feiras manhã e tarde 08 

Não Intensivo 4a feira - 15/15dias 

5a feira – 15/15dias

manhã 

tarde 

32 

32 

Total   114 

 

 

O grupo Intensivo se desdobra em intensivo I e intensivo II. Juntos, 

dispõem de 26 vagas, sendo 10 vagas em cada um dos dois Intensivos I 

existentes, totalizando 20 vagas. O intensivo II comporta 06 vagas. Essa 

modalidade exige cuidados mais intensificados por sua complexidade na 

dinâmica do sofrimento psíquico e no contexto familiar. Os usuários desse 



grupo vêm ao CAPS diariamente pela manhã ou à tarde, ou podem 

permanecer em tratamento nos dois turnos, conforme necessite.  

 

No entanto, no grupo intensivo (I, II) se verificou, em abril de 2007 que 

esse número se modificou, chegando a 34 usuários, representando um 

acréscimo de 30,76% no total da capacidade, o que contribui para o inchaço da 

instituição uma vez que se tem absorvido uma demanda maior do que a 

capacidade de absorção disponível da infraestutura e dos recursos humanos 

disponíveis no CAPS.  

 

No grupo chamado não intensivo, o objetivo principal é trabalhar o 

projeto de vida e a reabilitação psicossocial, podendo essa modalidade de 

tratamento absorver no máximo trinta e dois usuários. O acompanhamento 

terapêutico grupal é realizado por profissional responsável pela modalidade e 

por um psiquiatra com a periodicidade mensal. Nessa modalidade, se verificou 

em abril de 2007, a existência de apenas 21 usuários, não havendo, portanto 

sobrecarga, uma vez que a capacidade de absorção é para absorção de 32 

usuários. 

 

Em termos de recursos humanos, em abril de 2004, o CAPS David 

Capistrano contava com uma equipe constituída de 41 profissionais, 

distribuídos da seguinte maneira:  

• 03 enfermeiros;  

• 03 terapeutas ocupacionais, sendo 02 na assistência e 01 atuando na 

Residência Terapêutica; 

• 07 psicólogos sendo 05 na assistência e 02 na Equipe de Ação Avançada 

(EAA); 

• 04 psiquiatras, sendo 02 na Equipe de Ação Avançada (EAA); 

• 04 assistentes sociais, sendo 02 na assistência e 01 na Equipe de Ação 

Avançada (EAA); 

• 15 auxiliares de enfermagem;  

• 01 gerente;  

• 01 coordenadora clínica da tarde;  



• 01 gerente administrativo; 

• 02 agentes administrativos.  

• Conta ainda com uma equipe de funcionários de firma terceirizada: seis 

vigilantes; cinco auxiliares de serviços gerais; um auxiliar de recepção. 

 

 Consta ainda do Projeto Terapêutico do CAPS David Capistrano 

instrumentos de registro e instrumentos contratuais que dão suporte à sua 

dinâmica de funcionamento. Os instrumentos de registro são: Prontuário; Livro 

de atendimento grupal; Livro de admissão e alta. Os instrumentos contratuais 

do CAPS David Capistrano são: Termo de Compromisso e Termo de 

Responsabilidade.  

 

Na dinâmica de funcionamento do CAPS David Capistrano o processo 

de admissão, alta e encaminhamento do usuário prioriza duas condições de 

localização de sua moradia, em relação à Rede de Atenção à Saúde Mental: 1) 

o usuário que mora em área coberta por Programas de Saúde da Família 

(PSF); 2) e aquele que mora em área sem a assistência dos PSF’s. Caso more 

em área sob assistência de PSF, o usuário é encaminhado para os PSF de 

referência. E se mora em área sem assistência, o usuário é encaminhado para 

acompanhamento ambulatorial nas Policlínicas do Ibura ou do Pina ou na 

Unidade Ambulatorial Posto 126. 

 

A análise documental do livro de admissão e alta possibilitou verificar a 

dinâmica de admissão, alta e recidiva existentes no CAPS durante o período do 

estudo. Registrou-se que o CAPS David Capistrano admitiu para as diversas 

modalidades de tratamento total de 844 usuários portadores de transtornos 

mentais. Desse total, 179 (21,20%) usuários tiveram recidiva dos sintomas e 

tiveram readmissões no CAPS. Verificou-se a ocorrência de até 04 

readmissões de um mesmo usuário por recidiva dos sintomas (Tabela 13; 

Figura 3). 

 

Com base na análise documental da ficha de anamnese, verificou-se 

que no processo de admissão é feito o agendamento de uma avaliação 

psiquiátrica para efetivação do diagnóstico nosológico e dos exames mental e 



clínico. São colhidas as informações gerais da história de vida do usuário e sua 

relação familiar, social e produtiva, além de se fazer a escuta da intensidade do 

sofrimento psíquico associada a possíveis quebras nos vínculos afetivos, 

familiares e produtivos (Tabela 14). 

 

 

 

 

Tabela 13: Relação de número de usuários (da pesquisa e outros) por CID e 
por número de readmissões. 
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Figura 4. Representação do número de readmissões por Código Internacional 
de Doença - CID, no CAPS David Capistrano, durante o período de abril de 
2004 a abril de 2007.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 14: Descrição dos componentes da ficha de anamnese adotada no 
CAPS David Capistrano – Distrito Sanitário VI – Recife – PE. 

Tópicos Discriminação dos itens 

Dados de identificação Nome, data de nascimento, pais ou responsáveis, cor, 

condição profissional, atividade de trabalho e local, 

escolaridade, estado civil. 

Principal solicitante do contato O próprio, transeunte, SPA (serviço de pronto 

atendimento), familiar, colega de trabalho, hospital, 

vizinho, polícia, ambulatório, não informa, outro. 

Caracterização do caso Violência contra si, violência contra outros, alucinações, 

delírios, manias, alteração de conduta, linguagem 

anormal, pânico, sintomas depressivos, somatização, 

retraimento, ansiedade, convulsões, outro. 

Internações psiquiátricas 

anteriores 

Nunca, 01 vez, 02 vezes, 03 a 10 vezes, mais de 10 

vezes. 

Avaliação  De autonomia, da comunicação, da auto-imagem, do 

vestuário e higienização, da percepção da realidade. 

História da doença atual (H.D.A.) Como, quando, o quê. 

Antecedentes hereditários - 

História pessoal Família, trabalho, condições de moradia, rede social, 

sexualidade, religião. 

Antecedentes clínicos - 

Exame físico e neurológico - 

Exame mental - 

Hipótese diagnóstica CID principal, CID secundário. 



Programa terapêutico  

 

 

 

 

Notas sobre fármacos 

Tipo de cuidado (acompanhamento dia, turno manhã, 

turno tarde, atendimento ambulatorial, oficina 

terapêutica I e II, dias de tratamento por semana, as 

problemáticas prioritárias a serem trabalhadas) 

 

Alergias, efeitos colaterais e contra-indicações. 

 
 
 

 

 

  

5. DISCUSSÃO 
 
 Neste capítulo, é apresentada a discussão dos resultados obtidos com a 

aplicação de questionários, com a contextualização histórica em saúde mental 

e com a análise documental efetivada. A partir disso efetivou-se a confrontação 

dos dados da literatura científica pertinente com a interpretação dos dados 

obtidos na atual pesquisa. 
 

  Iniciando com a análise de cada resposta dada e dos percentuais 

atingidos pelos atores da pesquisa (ACS, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, 

médico, gerente). Os atores envolvidos manifestaram alguma insatisfação: com 

as dificuldades que encontram para a realização de seu trabalho; pela falta de 

capacitação na área de saúde mental. Isso tem refletido na qualidade dos 

trabalhos realizados, constatado pela deficitária assistência às famílias seja no 

Programas de Saúde da Família (PSF) ou no domicílio, indicados pelos 

percentuais encontrados entre os profissionais quanto à efetivação do 

acompanhamento psiquiátrico no PSF e no domicílio  do usuário.  

  

  A análise das respostas e dos percentuais atingidos pelos profissionais 

de apoio à saúde (ACS, auxiliar de enfermagem), revela em ambos, agente 

comunitário de saúde (ACS) e auxiliar de enfermagem, o grau de insatisfação 

pelas dificuldades que eles encontram para a realização de seu trabalho e a 

falta de capacitação na área de saúde mental, refletindo na qualidade dos 



trabalhos realizados, denunciados pela falta de assistência às famílias, seja no 

PSF ou no domicílio.  
 

  Os quantitativos conseguidos na atual pesquisa em relação à 

capacitação em saúde mental (45% dos profissionais de apoio à saúde; 30% 

dos profissionais de saúde), à inclusão do atendimento em saúde mental (85% 

dos profissionais de apoio à saúde; 73,5% dos profissionais de saúde, dos 

quais 100% dos médicos atendem em saúde mental), à assistência à família 

(65% dos profissionais de apoio à saúde); e a realização de visita domiciliar 

(65% dos profissionais de apoio à saúde), estão em contradição com as 

recomendações e a normatização básica dos PSF estabelecida pela Secretaria 

de Saúde do Recife (s.d.-a) e refletem, portanto a deficiência na área. De 

acordo com a normatização da Secretaria de Saúde do Recife (s.d.-a), as 

Equipes de Saúde da Família (ESF) dos PSF’s, das quais o Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) faz parte, devem funcionar com um suporte de 

recursos humanos que possibilite intervenções em três áreas no campo da 

saúde mental: portadores de transtorno psiquiátrico, uso indevido de álcool e 

outras drogas e dependentes de benzodiazepínicos. E que essas intervenções 

devem abranger a totalidade de recursos humanos envolvidos com o 

atendimento em saúde mental.  

 

  Dessa forma, ao se comparar os requisitos exigidos pela Secretaria de 

Saúde do Recife com os dados obtidos na pesquisa, a qual revela que apenas 

45% do grupo de ACS’s possuem capacitação em saúde mental, percebe-se 

que os PSF’s necessitam de investimentos para que seja diminuída a 

defasagem de 65% dos ACS’s sem capacitação em saúde mental. Confronte-

se a esse percentual o total de 1.800 ACS’s existentes em Recife em 2007, de 

acordo com Campos (2007), e com o total de 60% de cobertura da 

Estratégia/Equipe de Saúde da Família (ESF) do Distrito Sanitário VI, em que 

cada ESF possui 3.450 pessoas cadastradas. Percebe-se que é preocupante a 

condição de despreparo dos profissionais ACS’s perante o montante de 

pessoas que eles assistem, uma vez que a EAA (2006) conjuntamente com os 

PSF’s, mapearam o total de 1.709 doentes mentais nesse Distrito para serem 

assistidos. No entanto, é sabido que o Departamento de Atenção Básica (DAB) 



do Ministério da Saúde (2004) reconhece e valoriza a formação dos 

trabalhadores como um componente para o processo de qualificação da força 

de trabalho no sentido de contribuir decisivamente para a efetivação da política 

nacional de saúde. Essa concepção da formação dos trabalhadores busca 

caracterizar a necessidade de elevação da escolaridade e dos perfis de 

desempenho profissional para possibilitar o aumento da autonomia intelectual 

dos trabalhadores, domínio do conhecimento técnico-científico, capacidade de 

gerenciar tempo e espaço de trabalho, de exercitar a criatividade, de interagir 

com os usuários dos serviços, de ter consciência da qualidade e das 

implicações éticas de seu trabalho. 

 

O despreparo associado à falta de capacitação e às dificuldades 

encontradas pelos profissionais dos PSF`s envolvidos nesta pesquisa, tais 

como insegurança, medo e a aplicação da medicação transcrita de forma 

contínua, também foram registradas por alguns autores que realizaram 

pesquisas similares em outros Estados do país. Como exemplo, evidencia-se o 

trabalho realizado no Estado de Minas Gerais pela Secretaria de Estado de 

Saúde de Minas Gerais (2005) e o trabalho de Vecchia (2006) em Botucatu-

São Paulo.  

 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais op cit. evidencia que 

os profissionais de saúde dos PSF’s também se sentem irritados diante da 

demanda da clientela que nunca melhora e queixa-se de tudo, desafiando os 

seus conhecimentos, provocando sensação de impotência. Quanto ao 

despreparo dos profissionais de saúde dos PSF’s do Distrito Sanitário VI do 

Recife, tal qual esse autor, acredita-se ser uma dificuldade real a ser 

solucionada com supervisão clínica, com cursos de capacitação em saúde 

mental, com leituras da literatura adequada e atualizada, com reuniões e 

debates periódicos e também no cotidiano do serviço através de discussões e 

avaliações de casos clínicos e recebendo os pacientes que se agravam ou se 

complicam. Da mesma forma nas questões centrais das entrevistas realizadas 

por Vecchia (2006) sobre a saúde mental no Programa de Saúde da Família, 

enfatiza-se a importância de se cuidar da saúde mental da própria equipe e são 

relatadas as dificuldades encontradas pela equipe quanto à abordagem à 



família enquanto unidade de cuidado, tanto em relação à atenção à saúde 

mental quanto de uma forma geral. Neste sentido, o autor observou que a ESF 

estudada considera relevante a determinação das condições de vida no 

processo saúde-doença da população atendida, a necessidade de lançar mão 

de estratégias diversificadas no cuidado as quais vão além da consulta. 

 

Conforme referem a Secretaria de Saúde do Recife (s.d.-a,b) e a 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais op cit., é preciso introduzir os 

stakeholders nas atividades do PSF e da comunidade, pois os problemas da 

clientela de saúde mental não se resolvem apenas nos limites de ação dos 

PSF’s e sim deve incluir a ação conjunta de PSF e demais Unidades de saúde 

mental. Neste sentido, conforme é referido, é preciso desenvolver 

determinadas iniciativas tais como: eventos culturais, atividades esportivas ou 

de lazer, festas, encontros, mostrando a esses usuários que se pode estar 

próximos a eles de uma outra maneira, sem atrelar a presença profissional a 

consultas ou remédios. Um segundo passo nas ações para resolução dos 

problemas em saúde mental é criar possibilidades de trânsito e produção para 

essa clientela, através de ações intersetoriais, com a inclusão e parceria de 

trabalhadores e serviços do Desenvolvimento Social, da Educação, dos 

Direitos Humanos.  

   

Na observação dos resultados desta pesquisa sobre o acompanhamento 

clínico no domicílio pelas Equipes de Saúde da Família (ESF) identificaram-se 

dificuldades e deficiências, a exemplo das respostas dadas pelos ACS’s, cuja 

análise registra que apenas 66% dos ACS’s realizam acompanhamento e que 

isto é feito mensalmente. Mostra a necessidade de modificar a ocorrência 

dessa conduta, para melhorar a qualidade do acompanhamento prestado. Ao 

se comparar esses resultados com o padrão de conduta sobre 

acompanhamento clínico no domicilio estabelecido pela Secretaria de Saúde 

do Recife (s.d.-a), a qual preconiza sobre o acompanhamento à família que 

deve ser realizado pelo ACS. Nesse padrão, o ACS deve realizar visita 

domiciliar uma vez a cada quinze dias considerando-se o risco de 

reinternações freqüentes, o risco de primeira internação, que tenham 

dificuldade de fazer uso de medicação ou com falta de suporte familiar. É 



estabelecido ainda nesse padrão de acompanhamento domiciliar pelo ACS que 

essa visita vise trabalhar a problemática clínica e fazer orientações para a 

diminuição de comportamentos de risco frente aos agravos clínicos, à violência, 

às doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS) e à dependência química. 

Deve-se orientar e registrar as intercorrências e realizar o acompanhamento do 

uso de medicamentos controlados.  

 

É relevante considerar que o acompanhamento permanente e 

sistemático de doentes mentais, principalmente no que se refere ao 

cumprimento da prescrição medicamentosa e assistência familiar, contribui 

para a sua recuperação e prepara para a reabilitação, contribuindo para a 

promoção da saúde, para a prevenção de recidivas, para a minimização do 

estigma e para a sua permanência na condição de estabilidade do quadro 

clínico e de estar produtivo na comunidade (COSTA NETO, 2000; FARAH & 

BARBOZA, 2000; ONOCKO-CAMPOS, 2001; MOSTAZO & KIRSCHBAUM, 

2003; SOARES & SAEKI, 2006). 

  Foram registradas ainda na atual pesquisa, queixas sobre as 

dificuldades dos ACS’s para a realização do seu trabalho, especificamente 

sobre a insuficiência de profissionais nas Equipes de Saúde da Família (ESF). 

Essa questão é intensificada pela sobrecarga de famílias sob a 

responsabilidade da ESF, que atende um contingente de até 1850 famílias.  

Neste sentido, é imprescindível maior investimento para aumentar as equipes e 

condicioná-las ao que exige a legislação na área de saúde. A esse respeito, o 

Ministério da Saúde estabelece que a constituição básica das Equipes de 

Saúde da Família (ESF) nos PSF’s deve ser constituída de, no mínimo, um 

médico de família (generalista), um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 

seis agentes comunitários de saúde. Quando ampliada essa equipe pode 

dispor de: um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em 

higiene dental (BRASIL, 1994, 2001; PORTAL SAÚDE, 2004). Essa Equipe 

estabelecida pelo Ministério da Saúde não contempla um atendimento 

suficiente havendo, portanto necessidade de ampliação da ESF nos PSF`s em 

geral.  

 



  Nos aspectos acima abordados, acerca de normatização de ESF’s de 

PSF’s pelo Ministério da Saúde, verificam-se dois pontos considerados 

relevantes. O primeiro ponto, comprovado na presente pesquisa é o 

descumprimento dessa normatização, quanto ao número mínimo de 

profissionais nas equipes.  Observou-se que mesmo aqueles PSF’s que 

dispõem de mais de uma ESF, alguns permanecem com apenas 01 médico e 

01 enfermeiro e com um número de profissionais (auxiliar de enfermagem, 

ACS’s, enfermeiro, médico) inferior ao exigido pela legislação. No caso, 

encontraram-se PSF’s em que: 1) não há auxiliar de enfermagem; 2) o número 

de ACS’s deixa a desejar diante do número elevado de famílias sob a 

responsabilidade da ESF ao qual esse ACS pertence; 3) o número de médico 

generalista está inferior ao número de ESF.  

 

  O segundo ponto registrado consiste na exigência da normativa do 

próprio Ministério da Saúde, que não contempla a presença de um médico 

psiquiatra no PSF. Esta deficiência tem concorrido para a realização de 

transcrição de receita, para a efetivação de consultas com até 03 meses de 

agendamento conjunto com a EAA, para a ausência de avaliação psiquiátrica 

e, sobretudo causando angústia e desconforto aos profissionais das ESF, fato 

esse muito bem abordado, principalmente pelos enfermeiros e médicos 

questionados durante a atual pesquisa, favorecendo um acompanhamento 

inadequado. Mesmo que o Nível de Atenção Básica defina que esse tipo de 

assistência seja realizado pela equipe mínima, verifica-se a necessidade de 

inclusão de outros profissionais de saúde tais como psiquiatra, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, e compor assim uma equipe 

multidisciplinar trabalhando na interdisciplinaridade. É de conhecimento que a 

inclusão de outros profissionais além da conformação básica do Ministério da 

Saúde (enfermeiro, médico, dentista), tem sido motivo de reivindicação dos 

respectivos Conselhos de Classe.  

 

  Deve-se evidenciar que o Nível Primário da Atenção à Saúde, ou 

Atenção Básica, é direcionada pela própria Normativa Ministerial para trabalho 

preventivo. Isso não implica que a ESF (Nível Primário) não tenha uma 

atividade ampla, envolvendo as diversas modalidades exigidas para abranger 



as necessidades atualmente nas comunidades. Acrescente-se a isso o fato de 

que há a falta de condição de um pleno atendimento da demanda pelas ESF’s 

da atual pesquisa, no Nível Primário. Nos depoimentos dos profissionais 

questionados, constatou-se que devido à grande demanda de pacientes 

psiquiátricos e ao baixo número de atendimento em psiquiatria (apenas 24 

pacientes psiquiátricos por mês para um alto contingente de pessoas 

identificadas pela EAA e pelo PSF que necessitam de acompanhamento) os 

PSF’s têm sido obrigados a fazer o encaminhamento da maioria para 

policlínicas (Nível Terciário), às quais não têm dado o devido suporte por 

estarem “inchadas”, devolvendo a demanda ao PSF, que por sua vez 

reencaminha para o hospital de referência (Nível Terciário), ou o usuário 

retorna ao CAPS (Nível Secundário) por recidiva de sintomas.  

 

  Embora essa equipe mínima estabelecida pelo Ministério da Saúde 

(2004), na realidade não seja acatada em sua totalidade pelos PSF’s do Distrito 

Sanitário VI, reconhece-se que a Secretaria de Saúde do Recife (s.d.-b) tem 

feito investimentos para atender às necessidades da população recifense 

estruturando um modelo baseado na reorganização do sistema de saúde a 

partir da atenção básica. Neste sentido, ampliou-se em 84% a rede 

ambulatorial pública municipal de Recife, priorizando a expansão dos PSF’s, 

chegando em 2004 a ser implantados 76 Unidades, totalizando 102 PSF’s em 

2005. De acordo com Campos (2007), mais 03 PSF’s foram implantados em 

Recife até 2007 totalizando 105 PSF’s, quando em 2000 o quantitativo era 

apenas 16 PSF’s. E as Equipes de Saúde da Família (ESF) do Recife também 

foram substancialmente aumentadas, passando de 27 em 2000, para 213 em 

2005 e 220 em 2007. Dados estatísticos do Departamento de Atenção Básica 

(DAB) do Ministério da Saúde (2004) informam que no Brasil, em abril de 2007, 

o número de ESF atinge o quantitativo de 26.934 cobrindo 5.079 municípios. 

 

  Observa-se que na constituição das equipes dos PSF’s pelo Ministério 

da Saúde, não há a inclusão de profissionais especialistas em saúde mental. A 

equipe de saúde dos PSF’s fica desta forma a mercê do subsídio de uma 

Equipe de Retaguarda ou Ação Avançada. A falta de um médico generalista 

capacitado em saúde mental ou de um psiquiatra na equipe tem causado a 



efetivação contínua da transcrição de receita de medicamentos controlados nos 

PSF’s estudados, sem o respaldo técnico necessário para um 

acompanhamento adequado. Esse fato é comprovado com as respostas dadas 

pelos próprios médicos, pelos enfermeiros, pelos ACS’s e pelos gerentes dos 

PSF’s, registradas durante a atual pesquisa.  

 

A falta do médico generalista especializado ou do psiquiatra está em 

desacordo com os princípios das Propostas de Reorientação da Assistência 

Psiquiátrica estabelecido pelo Conselho Consultivo de Administração de Saúde 

Previdenciária (CONASP) vinculada ao Ministério de Planejamento e 

Assistência Social (MPAS) através da Portaria MPAS no 3062/82, que dentre 

outros itens estabelece ser imprescindível ter médicos generalistas treinados 

para atender, com grau de resolutividade significativo, a casos psiquiátricos 

tanto em nível de emergência quanto em acompanhamento ambulatorial. Para 

tal, a equipe multiprofissional de saúde mental participaria deste trabalho 

através da supervisão e orientação sistemáticas (JORGE, 1997). 

 

  Deve ser considerado que os resultados da pesquisa atual também 

indicam a deficiência no assessoramento às ESF`s e, sobretudo a ausência da 

Equipe de Ação Avançada (EAA) nos PSF’s. Isso caracteriza mais um dos 

problemas relevantes quanto à carência e a descontinuidade no tratamento do 

doente mental, que concorre para a recidiva de sintomas e para o retorno dos 

usuários ao sistema CAPS, dificulta o processo de tratamento e compromete a 

recuperação. Neste contexto, é relevante considerar que em 2007 a Equipe de 

Ação Avançada (EAA) do Distrito Sanitário VI do Recife encontra-se 

funcionando com um número insuficiente de técnicos para atender ao grande 

contingente de pessoas que necessita de atendimento. De acordo com Costa 

et al. (2007), foram mapeados 3.079 usuários de saúde mental, no período de 

abril de 2004 até abril de 2005. Some-se a isso o “inchaço” das policlínicas, 

fazendo com que a proposta de atendimento de usuários passe a ser efetivada 

via PSF (EAA, 2006). 

 

A questão da existência de estrutura física inadequada no PSF apontado 

pelos ACS’s como um segundo ponto de dificuldade na realização de seu 



trabalho, deve ser estudada e considerada na sua conformação, para evitar 

desconfortos e, sobretudo para evitar a ineficiência das ações empreendidas 

nos PSF’s. De acordo com o Portal Saúde (2004) e conforme o Manual de 

estrutura física das unidades básicas de saúde do Ministério da Saúde (2006), 

para que um PSF funcione plenamente, devem existir tecnologia e 

equipamentos que permitam a solução dos problemas de saúde da 

comunidade. De tal forma que ela esteja equipada para garantir atenção básica 

à população sob sua responsabilidade. Para tanto, o Ministério aponta como 

indispensável que um PSF tenha em sua estrutura mínima a seguinte infra-

estrutura:  

• Uma sala de recepção, com espaço adequado para receber e acolher as 

pessoas e, sempre que possível, um aparelho de TV com videocassete, para 

transmissão de filmes com informações sobre cuidados com a saúde; 

• Um local para os arquivos e registros; 

• Um local para cuidados básicos de enfermagem, como curativos e 

outros pequenos procedimentos; 

• Uma sala de vacinação, dentro das normas recomendadas pelo 

Programa Nacional de Imunização; 

• Um consultório médico; 

• Um consultório de enfermagem; 

• Sanitários; 

• Um espaço para atividades de grupo (por exemplo, de gestantes, de 

hipertensos) e para educação permanente da ESF; 

• Uma clínica odontológica com equipamentos, instrumentais e materiais 

necessários para o atendimento à saúde bucal, quando incorporado ao 

Saúde da Família. 

 

Como é verificado na explanação acima, não se dá espaço para 

atendimento em saúde mental. Não se explicitam ações nem espaços para 

essa área. Na atual pesquisa, verificou-se igualmente que, quanto à forma 

como estão estabelecidas suas estruturas, os PSF’s do Distrito VI estudados 

não foram projetados para o atendimento em saúde mental. Não estão 

incluídas ações nem espaço para esse atendimento. Um outro fato que 



corrobora com essa observação é que, na concepção do Ministério da Saúde, 

os PSF’s devem se restringir ao apoio de uma equipe de Retaguarda (Ação 

Avançada) especializada em saúde mental, quando seria lógico ter em sua 

equipe esses especialistas. Um outro fato reclamado é que nem sempre a 

equipe de Retaguarda atende a demanda dos PSF’s, devido ao grande número 

de pacientes e ao número de profissionais existentes nas ESF, as quais se 

estruturam em conformidade com o padrão mínimo estipulado pelo Ministério 

da Saúde. 

 

 Os participantes da atual pesquisa demonstraram ter dificuldade no 

atendimento em saúde mental no PSF e no domicílio, conforme verificado por 

55% dos enfermeiros e 54% dos gerentes questionados na atual pesquisa.  É 

relevante ressaltar que esses gerentes em sua maioria são os próprios 

médicos e enfermeiros. Neste sentido, a legislação sobre a Atenção Básica à 

Saúde estabelecida pelo Ministério da Saúde destaca, através da Portaria Nº 

1.625 de 10 de julho de 2007, que dentre as atribuições das Equipes de Saúde 

da Família (ESF), contempla-se a assistência integral aos pacientes e famílias 

no PSF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 

espaços comunitários.  

 

Há, portanto a necessidade de reestruturação dos PSF’s, no sentido de 

facilitar o processo de participação total dos profissionais nos atendimentos em 

psiquiatria, seja no PSF ou no domicílio.  

 Verificou-se na atual pesquisa a ocorrência de longos períodos entre as 

consultas dos pacientes psiquiátricos atendidos pela Equipe de Ação Avançada 

(EAA) em conjunto com a EAA do PSF, alcançando até três meses o período 

entre as consultas. O prazo máximo estipulado pela Secretaria de Saúde do 

Recife (s.d.) para a avaliação do usuário mediante suporte da Ação Avançada 

é de um mês, a ser feito pelo médico ou pelo enfermeiro. Desta forma, o tempo 

interconsulta que está sendo praticado nos PSF’s estudados ultrapassa 

sobremaneira o estipulado, carecendo de modificação urgente, pondo em risco 

e causando prejuízo à qualidade da assistência prestada. Não tendo garantias 

do acompanhamento adequado da medicação no domicílio. 

  



 Enfermeiros participantes da atual pesquisa demonstraram sentirem-se 

sobrecarregados quanto ao número de famílias sob sua responsabilidade, 

havendo menção de Equipe de Saúde da Família (ESF) com o contingente de 

até 1850 famílias, o que tem contribuído para comprometer a qualidade do 

serviço prestado. Esse número de famílias representa quase o dobro do 

estabelecido pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da 

Saúde (2004), cujos princípios fundamentais são: integralidade, qualidade, 

eqüidade e participação social e contemplados na Portaria No 648/GM de 28 de 

março de 2006.  

 

 O Departamento de Atenção Básica – DAB, do Ministério da Saúde 

(2004), estabelece que cada ESF se responsabilize pelo acompanhamento de 

cerca de 3 mil a 4 mil e 500 pessoas ou de 1000 famílias de uma determinada 

área, as quais passam a ter co-responsabilidade no cuidado à saúde. A 

exacerbação do quantitativo acarreta um acompanhamento de qualidade 

duvidosa, uma vez que impossibilitam aos profissionais cumprir agendas de 

compromissos com integralidade, permanência e qualidade na assistência 

prestada às famílias em geral. A atenção deve ser especial à família do 

paciente com transtorno mental que inspira maiores cuidados pelos riscos de 

agravos a que estão sujeitos. Para esse fim, a Secretaria de Saúde do Recife 

(s.d.-b) assim como o DAB, estabelece o quantitativo de 700 a no máximo 1000 

famílias por ESF ou em média 3450 pessoas.  

 

 Finalizando, os registros nas repostas de profissionais de saúde 

(enfermeiro e médico) mostraram que os esforços das gerências para 

empreender ações de promoção da saúde têm se tornado difícil pelo grande 

número de atividades administrativas, acrescidas do número excessivo de 

pacientes. Tal queixa vai de encontro, como foi referido anteriormente, ao que 

preconiza o Ministério da Saúde para o PSF sobre o estabelecimento de 

quantitativo de pacientes a serem atendidos por Equipe de saúde da Família 

(ESF). 

 

No que se refere à análise documental nos prontuários e no livro de 

admissão e alta no CAPS David Capistrano, identificaram-se circunstâncias 



desfavoráveis à realização das suas atividades. Nesse sentido, na ficha de 

anamnese implantada no CAPS David Capistrano, constatou-se a ausência de 

um tópico de avaliação relacionada ao funcionamento individual quanto ao 

desempenho de funções no cotidiano, ao contexto social, a cultura e a 

qualidade de vida do portador de transtorno mental. O conhecimento desse 

funcionamento individual antes e durante o adoecimento mental é necessário e 

essencial para que se possa subsidiar o seu projeto terapêutico individual. É 

relevante considerar que um transtorno mental é concebido pela Associação 

Mundial de Psiquiatria (2004) como um conjunto reconhecível de sintomas 

clínicos e de comportamentos, associados na maioria dos casos com 

sofrimento, desarmonia psíquica e interferência no funcionamento adaptativo e 

na participação social. Portanto, faz-se indispensável a inserção deste tópico 

na anamnese como uma complementação na avaliação, sistematizada e ampla 

do paciente nos moldes acima descritos, com ênfase ao funcionamento e 

desempenho de funções no cotidiano.  

 

De acordo com a Associação Mundial de Psiquiatria op cit., os 

propósitos dessa avaliação complementar se resumem em:  

1) registrar áreas e graus de comprometimento no funcionamento social 
e ocupacional, objetivando um diagnóstico abrangente, um plano de 
tratamento e a compensação para as incapacidades; 2) descrever 
sistemas e redes de suporte social do paciente, os recursos pessoais e 
do meio, os eventos de vida estressantes, remotos ou recentes, com os 
propósitos de diagnóstico e tratamento; 3) avaliar a percepção da família 
dos problemas do paciente, seu impacto no paciente e suas 
conseqüências para o funcionamento familiar; 4) avaliar a qualidade de 
vida através de um questionário de bem-estar para assegurar que 
atenção seja dada àquilo que é mais significativo para o paciente (apoio 
familiar, crenças religiosas, etc). 
 

O desempenho individual de funções ou desempenho ocupacional de 

uma pessoa é foco de atenção em Terapia Ocupacional, sendo definido por 

Neistadt (2002, p.137) como “a capacidade de realizar com sucesso suas 

atividades de autocuidado, trabalho e lazer no dia-a-dia”. A avaliação de 

desempenho abrange a coleta de dados sobre a vida ocupacional e a 

interpretação desses dados no início, durante e no término do tratamento. De 

acordo com Sauron & Oliveira (2003), essa coleta objetiva diagnosticar o nível 



de desempenho, guiar o planejamento do programa de tratamento, formular um 

prognóstico e avaliar a eficácia da intervenção. Para Pellegrini (2004), 

especificamente em saúde mental, a avaliação terapêutica ocupacional é 

imprescindível para identificar as necessidades do paciente, suas capacidades 

e vontades e investigar porque não está podendo realizá-las. Diante da 

necessidade de conhecimento sobre a amplitude da avaliação do paciente, é 

preciso rever o padrão de anamnese adotado no CAPS David Capistrano, 

incluindo os critérios abordados. 

 

Com base em dados da Coordenação de Saúde Mental do Ministério da 

Saúde (2004), 3% da população brasileira (3,6 milhões de pessoas) sofrem de 

transtorno mental severo e persistente. Deve-se considerar que: 6% 

apresentam transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas; 12% necessitam de algum atendimento em saúde mental, seja 

contínuo ou eventual e 2,3% do orçamento anual do SUS (correspondente a 

2,2% bilhões por ano) estão destinados à área.  Para atender esse número 

expressivo de doentes mentais, é meta do governo o investimento na redução 

progressiva de leitos nos hospitais psiquiátricos, além de qualificar, expandir e 

fortalecer a rede extra-hospitalar, constituída, dentre outros de Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) e de Programas de Saúde da Família (PSF).  

 

Na estruturação dos CAPS pelo Ministério da Saúde, uma das suas 

funções relevantes é coordenar e realizar a reabilitação dos pacientes mais 

graves e crônicos, reinserindo-os na comunidade. São válidas as iniciativas de 

articulação do CAPS com Centros de Convivência, tal como as citadas por 

Silva (2004) na Prefeitura de São Paulo, a qual se articulou com o Centro de 

Convivência e Cooperativa – CECCOs  e com recursos da própria comunidade 

(associações, ONG’s) e de outros setores do serviço público (escolas, casas de 

cultura, bibliotecas, centros esportivos) para que os pacientes não fiquem 

confinados aos espaços restritos ao tratamento, evitando-se o estigma e a 

segregação.  

 

Um outro exemplo de estruturação de CAPS quanto ao trabalho de 

reabilitação é abordado por Tenório & Rozenberg (2007), que informa que em 



Santos – São Paulo, na rede municipal de atenção à saúde mental, existe o 

equipamento de assistência denominado Seção Reabilitação Profissional 

(SeRP), para o caso em que o usuário tenha possibilidade de ser reabilitado 

profissionalmente. Essa seção funciona paralela ao CAPS, dando suporte a 

assistência. Nela, é propiciada a integração do paciente psiquiátrico, servindo 

ainda como meio de rompimento com os preconceitos e estímulo às relações 

sociais. Esse equipamento representa espaço de criação, expressão e 

produção em oficinas de arte e artesanato.  

 

 Uma outra opção de suporte aos CAPS é o estabelecimento de 

parecerias com organizações não-governamentais (ONG’s),  para superar as 

dificuldades de insistência de oficineiros (artesão, professor de pintura) no 

quadro funcional. É imprescindível também o estabelecimento de parcerias 

informais com a comunidade, favorecendo um bom suporte aos CAPS, em 

concordância com Farah & Barboza (2000).  

 

 Neste contexto, o CAPS David Capistrano tem se utilizado de parceiros 

como escolas públicas, ONG’s a exemplo da Pestalozzi, com o objetivo de 

desenvolver atividades profissionalizantes, para a consolidação do trabalho de 

(re) inserção social do paciente. O problema verificado nessa iniciativa é que 

determinadas instituições se restringem ao recebimento de pacientes 

deficientes mentais, se opondo ao recebimento daqueles com transtorno 

mental. Outro problema detectado é que as escolas profissionalizantes não têm 

atendido a demanda de pacientes psiquiátricos, não disponibilizando vagas 

continuamente para atender as necessidades do CAPS. Soma-se a esse 

problema, a falta de material e equipamentos nas instituições para a realização 

das atividades requeridas nos cursos, sendo essas necessidades repassadas 

aos pacientes, geralmente sem condições financeiras para cumpri-las. 

 

 Vale ressaltar ainda os esforços do CAPS David Capistrano para 

atender sua agenda de atividades terapêuticas investindo na inclusão de 

pacientes e seus familiares em atividades socializantes, a exemplo da 

realização de festas comemorativas (carnaval, festas juninas e natalinas), 

passeios terapêuticos, atividades socializantes inter - CAPS. Entretanto, é 



necessário o desenvolvimento planejado e constante de outras atividades que 

intensifiquem e garantam a reinserção social. Neste sentido, são válidos os 

modelos de assistência de Centros socializantes citados pela Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais (2004) e que contemplem também 

atividades auto-expressivas, criativas, oficinas literárias, oficinas de teatro, de 

música, atividades profissionalizantes em oficinas de tecelagem, macramé, 

crochê, tricô, alvenaria, marcenaria, culinária. Como exemplo cita-se trabalhos 

desenvolvidos por Phillipe Pinel e Nise da Silveira, defendidos por Melo (2001) 

e Guimarães & Saeki (2007) como terapêuticas eficientes na abordagem 

psicossocial do paciente. 

 

O exame documental do livro de registro do CAPS David Capistrano 

revelou circunstâncias desfavoráveis na sua rotina, verificando-se que as 

admissões e altas de usuários são feitas por registro manual, ocorrendo falhas 

na sua efetivação, tais como: número de readmissões desatualizado, 

dificultando a administração, o controle e o acompanhamento do processo 

terapêutico no serviço; quebra no sequenciamento numérico dos registros 

diários, interferindo na contagem total e prejudicando a sua administração; 

registro incorreto de dados, com omissão e fornecimento impreciso de 

informações, interferindo na qualidade do processo administrativo. 

 

 No processo de admissão e no tratamento no CAPS, verificaram-se 

falhas quanto ao conteúdo e à sistematização dos registros efetivados em 

prontuários, sobressaindo-se questões com a ficha de anamnese adotada pelo 

CAPS David Capistrano e os projetos terapêuticos individuais. 

 

Verificou-se que entre os tópicos da referida ficha de anamnese que 

compõe os prontuários, não está contemplada uma avaliação ocupacional 

sistematizada do usuário. Considerando-se as áreas de performance 

ocupacional10, nessa ficha não se investiga a vida ocupacional do usuário, no 

                                                 
10 Áreas de performance ocupacional – na Terminologia Uniforme da Terapia Ocupacional 
estabelecida pela Associação Americana de Terapia Ocupacional (AOTA), essa área 
representa todas as atividades que ocupam o tempo das pessoas e dão sentido a suas vidas. 
Classificam-se em: atividades diárias (autocuidado, alimentação, rotina médica, socialização, 
mobilidade e comunicação funcional, resposta a emergências e expressão sexual); atividades 



sentido do conteúdo e contexto do desempenho de funções cotidianas. O que 

existe é um tópico avaliação no qual se pontuam a autonomia, a comunicação, 

a auto-imagem, o vestuário e a higienização e a percepção da realidade, a 

serem dadas as impressões superficiais pelo profissional entrevistador no 

momento da triagem, sem a devida sistematização e detalhamento que a 

situação requer.  

 

 Um outro ponto relevante a se considerar é que na referida ficha de 

anamnese o tópico programa terapêutico é contemplado no decurso da 

triagem, no qual se especifica o tipo de cuidado a ser ofertado quanto ao 

horário de acompanhamento e às problemáticas prioritárias a serem 

trabalhadas. Não se verificou no tópico programa terapêutico um detalhamento 

e explicitação da sistematização e de desdobramentos de condutas 

terapêuticas a serem efetivadas para a montagem do projeto terapêutico 

individual. Da mesma forma, na análise dos prontuários, não se observou, ao 

longo das evoluções, uma sistematização pré-estabelecida dos projetos 

terapêuticos individuais, ficando implícita essa conduta terapêutica, 

sobressaindo-se a conduta terapêutica medicamentosa utilizada e as 

abordagens individuais e familiares quanto à efetivação de acordos pelo 

técnico de referência (TR). 

 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A efetivação da pesquisa atual revelou aspectos importantes sobre as 

dinâmicas de funcionamento na Rede de Atenção à Saúde Mental do Distrito 

Sanitário VI do Recife e no CAPS Davis Capistrano pertencente a esse Distrito. 

                                                                                                                                               
profissionais e produtivas (administração da casa, cuidar dos outros, atividades educativas e 
vocacionais) e atividades de lazer e diversão (exploração do lazer e diversão e execução de 
jogos, lazer e diversão) (NEISTADT, CREPEAU, 2002). 



 

 É notável o importante papel que a Rede de Atenção do Distrito VI e o 

CAPS David Capistrano vêm fazendo, no sentido do acompanhamento, do 

tratamento, da recuperação e da reinserção social dos usuários sob sua 

responsabilidade. No entanto, é também inegável a existência de dificuldades 

para o pleno funcionamento e eficácia dos 13 PSF’s estudados. Dentre essas 

dificuldades, evidenciou-se o desconforto relatado pelos profissionais 

envolvidos com o acompanhamento do paciente psiquiátrico, devido ao seu 

despreparo em saúde mental. Essa questão é favorecida pelo modelo atual 

estabelecido pelo Ministério da Saúde, que permite a consulta psiquiátrica ao 

médico generalista. Dessa forma, a responsabilidade do monitoramento e 

assessoramento é repassada à Equipe de Ação Avançada (EAA).  

 

É importante frizar que este trabalho se fundamentou em questões 

externadas pelas equipes dos PSF’s estudados e em registros do CAPS David 

Capistrano. As insatisfações e as falhas existentes na Rede não desmerecem o 

trabalho desenvolvido por todos os atores envolvidos no sistema. Necessário 

se faz condicionar todo um contexto de desempenho profissional. O trabalho 

em si busca contribuir com a melhoria da qualidade do serviço prestado à 

população envolvida. Nesse contexto, são fatos as reivindicações anteriores de 

familiares e pacientes e de profissionais da Rede de Atenção à Saúde do 

Distrito Sanitário VI, no sentido de adequar a assistência às necessidades 

atuais.  

 

Sobretudo, como visto na comparação de resultados e discussão do 

trabalho, autores de outras regiões do país também comprovaram em seus 

trabalhos situações semelhantes aos encontrados nessa pesquisa.  

 

Ademais, é importante fortalecer que mesmo com os problemas 

encontrados, a Rede de Atenção à Saúde do Distrito Sanitário VI do Recife tem 

cumprido os seus objetivos e tentado avançar na busca de soluções dos 

problemas emergentes e/ou existentes. Além de resgatar inúmeros pacientes 

do modelo hospitalocêntrico e de realizar sua recuperação e ressocialização 

através da recolocação na vida profissional, laborativa e social, cumprindo 



assim a meta proposta na Reforma Psiquiátrica. Mais uma vez, é determinante 

enfocar o papel crítico deste trabalho que sem sombra de dúvida foi 

programado no sentido de contribuir para a ampliação da percepção dos 

stakeholders das diferentes instâncias, para fortalecer e aumentar a eficiência e 

eficácia do serviço prestado em saúde mental, concorrendo para evitar o 

desperdício de recursos, favorecendo sua otimização e podendo contribuir para 

a consolidação da proposta da Reforma Psiquiátrica no país. 

 

 São importantes as dificuldades identificadas quanto ao suporte que 

vem sendo dada pela Equipe de Ação Avançada (EAA) a esses PSF’s devido 

às circunstâncias anunciadas de poucos profissionais nela engajados, ao 

excessivo número de doentes mentais identificados no Distrito, ao número de 

PSF’s ali existentes. Em adição ao exposto, há a deficiência na articulação da 

Rede de Atenção à Saúde do Distrito VI, uma vez que as policlínicas 

envolvidas não tendo conseguido dar o suporte que os respectivos PSF’s 

necessitam, reencaminham os pacientes psiquiátricos, que não conseguiram 

ser atendidos nos PSF’s, de volta para os respectivos PSF’s. Estes por sua 

vez, recorrem à internação em hospital psiquiátrico ou recorrem aos CAPS de 

transtorno mental (David Capistrano e LivreMente), por falta de condições de 

atendimento do contingente existente, frente ao baixo número mensal de vagas 

disponível em saúde mental para atendimento em conjunto com a EAA. 

 

É relevante notificar que a configuração atual estabelecida pelo 

Ministério da Saúde para a composição dos PSF’s favorece a fragilização da 

articulação da Rede de Atenção à Saúde Mental, uma vez que não se inclui 

uma equipe multidisciplinar especialista em saúde mental, dentre eles o 

psiquiatra, o terapeuta ocupacional, o assistente social e o psicólogo. 

 

A atual pesquisa identificou o esforço dos profissionais dos locais 

estudados no sentido de exercer a prática do modelo de atenção à saúde 

preconizada pelo Ministério da Saúde através do SUS, que se baseia na 

promoção, na proteção, no diagnóstico precoce, na recuperação da saúde dos 

pacientes psiquiátricos e suas famílias, se esforçando para promover essas 

ações de forma integral e contínua. O problema é que os profissionais nos 



PSF’s estudados têm encontrado dificuldades a serem consideradas por todos 

os atores envolvidos: instâncias governamentais, profissionais de saúde, 

população, comunidade local, familiares e usuários dos serviços de saúde 

envolvidos. 

 

De forma geral, os resultados da pesquisa sobre o funcionamento nos 

PSF’s estudados apontam circunstâncias desfavoráveis e inadequações 

quanto à rotina de trabalho estabelecida, ao número de profissionais nas ESF’s 

e quanto às condições de infra-estrutura disponíveis, dificultando e refletindo no 

acolhimento, no acompanhamento e na continuidade do tratamento.  Neste 

sentido, verificou-se uma insatisfação dos atores da pesquisa (ACS’s, 

auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos e gerentes), pelas 

dificuldades que eles encontram para a realização de seu trabalho, constatados 

pela insegurança dos profissionais envolvidos, pela deficiência na assistência 

às famílias nos Programas de Saúde da Família (PSF’s) e no domicílio, pela 

efetivação contínua de transcrição de receitas e pela deficiência na 

dispensação da medicação controlada.  

 

  É importante refletir que o nível de atenção primário, do qual faz parte os 

PSF’s estudados, se encontra com carência de profissionais ACS’s 

capacitados para o acompanhamento em saúde mental, estando a maioria 

(65%) sem essa capacitação. 

 

Os depoimentos nos questionários da pesquisa registraram queixas 

quanto ao número de profissionais nas ESF’s, mas através da literatura 

pesquisada constatou-se um aumento progressivo dessas equipes no Recife, 

passando de 27 em 2000 para 213 em 2005 e 220 em 2007. A questão 

consiste na capacitação dessa equipe e na proporcionalidade dos profissionais 

com capacitação em saúde mental.  

 

Há queixas sobre a inadequação e a dimensão dos espaços nos PSF’s 

estudados, o que tem dificultado, na visão dos pesquisados, a realização dos 

atendimentos. 

 



  Nas sublinhas dos depoimentos verificados nos questionários, deve-se 

considerar ainda o reconhecimento pelos ACS’s argüidos quanto ao 

desempenho de suas funções. Destaca-se nesse sentido, o sentimento de 

desconforto e desalento provocado pela atitude desencorajadora da família 

quando relega a um segundo plano as atribuições do ACS, interessando-se 

apenas em conseguir o receituário de medicamentos controlados.  Nesta 

interface, deve ser considerada ainda a emissão de receituário sendo feito sem 

a presença do próprio usuário, bastando a presença de familiar. Deve-se 

pontuar, ainda, o sentimento de desagrado dos ACS’s devido à falta de 

feedback positivo de pacientes e familiares quanto à adesão ao tratamento 

medicamentoso. 

 

  É importante enfatizar o interesse das gerências em empreender ações 

e estratégias para o bom funcionamento da Unidade e em prol dos pacientes 

(gerais, psiquiátricos) e que essa ação é inibida por dificuldades na sua 

efetivação, devido: ao grande número de atividades no PSF; ao elevado 

número de pacientes, ultrapassando a capacidade de atendimento do PSF nos 

moldes do Ministério da Saúde; a dificuldades na composição da estrutura 

física da Unidade. 

 

  A recidiva de sintomas de pacientes psiquiátricos, vistas através da 

análise documental nos prontuários do CAPS David Capistrano, deve ser 

considerada como um alerta ou como indicativo para um futuro planejamento 

de ações sobre a eficiência e eficácia da terapêutica adotada nas Unidades, 

uma vez que o número de recidivas e o respectivo retorno do paciente ao 

CAPS podem representar uma deficiência de acompanhamento na 

comunidade (uso da medicação, assistência à família). Além da falta de um 

planejamento de atividades reabilitatórias e por representar a possibilidade de 

elevação dos custos de manutenção do tratamento para os serviços. Ademais, 

a repetição de recidivas dos sintomas pode representar a diminuição 

progressiva da capacidade cognitiva no paciente, dificultando sua recuperação 

e consequentemente sua capacidade reabilitatória e reintegrativa na 

sociedade. 

 



  A pesquisa possibilitou refletir sobre a influência negativa da questão 

cultural que envolve a dinâmica familiar do paciente psiquiátrico, uma vez que 

esse adoecimento ainda é abordado na atualidade de forma estigmatizante e 

excludente. Condutas negligentes e de desafetos no próprio seio familiar, 

agindo-se em interesse próprio, com incentivo à aposentadoria por invalidez, 

servem de entrave ao avanço no processo de habilitação/reabilitação. 

 

  Considera-se relevante e necessário inserir, no processo avaliativo do 

usuário do CAPS David Capistrano, a avaliação sistematizada do seu 

desempenho de funções, imprescindível para subsidiar a investigação 

diagnóstica e favorecer o acompanhamento e evolução do processo 

terapêutico. 

 

  No geral, esta pesquisa pode contribuir para melhorar indicadores de 

saúde como a mortalidade (suicídios) e internações, na medida em que aponta 

condições determinantes do funcionamento na Rede do Distrito VI do Recife e 

convida à reflexão sobre formas de criação e utilização de dispositivos 

subjacentes para integração do paciente psiquiátrico, a exemplo do que ocorre 

em outros Estados do país com a utilização e encaminhamento de usuários 

para Centros de Convivência e Cooperativa – CECCOs  e com a utilização de 

recursos da própria comunidade (associações, ONG’s).  

 

  Com base no diagnóstico realizado por esta pesquisa na Rede do 

Distrito Sanitário VI do Recife, é importante ressaltar a necessidade de se 

pensar sobre o acompanhamento em saúde mental nos PSF’s estudados, para 

no sentido de poder contribuir para minorar ou sanar as dificuldades 

encontradas e maximizar a qualidade da assistência prestada.  

 

  Como sugestão, propõe-se novos planejamentos de pesquisas, dentre 

as quais se destacam: 1) pesquisa sobre a existência de uma correlação entre 

o planejamento de cuidados em saúde mental e a readmissão do paciente 

psiquiátrico no sistema CAPS, no sentido de diminuir a recidiva dos sintomas e 

favorecer a reinserção social; 2) pesquisas similares a atual no sentido de 

promover o diagnóstico nos demais Distritos Sanitários do Recife.  
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