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RESUMO
Este estudo tem como objeto as ações da equipe de enfermagem em um Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) III do município do Rio de Janeiro. CAPS é um serviço
de base comunitária, criado para regular a atenção em saúde mental no país, cujo
atendimento tem caráter interdisciplinar. Os CAPS III tem como peculiaridade o
acolhimento noturno e, em sua equipe mínima, deve contar com Enfermeiro e
Técnico de Enfermagem. Assim, as ações de enfermagem neste dispositivo são
importantes para que o mesmo funcione a contento e de acordo com a Reforma
Psiquiátrica. Os objetivos deste estudo foram: caracterizar a equipe de enfermagem
em um Centro de Atenção Psicossocial III do município do Rio de Janeiro; descrever
as ações realizadas pela equipe de enfermagem neste Centro; analisar como as
ações de cuidado de enfermagem se constituem no mesmo. Estudo qualitativo de
abordagem descritiva e exploratória. O cenário de estudo foi o Centro de Atenção
Psicossocial III – João Ferreira da Silva Filho, localizado no município do Rio de
Janeiro. Os participantes foram sete Enfermeiros e oito técnicos de enfermagem. A
coleta de dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada. Os dados foram
transcritos e analisados através da Analise Temática de Bardin à luz do Tidal Model
desenvolvido por Phil Barker. Os resultados apontam que os profissionais de
enfermagem desenvolvem ações que incluem os cuidados elementares de
enfermagem e cuidados voltados para a rebilitação psicossocial. A equipe de
enfermagem realiza atividades interna no CAPS e atividades extramuros, como
matriciamento e visita domiciliar. O acolhimento noturno é realizado, na maioria das
vezes, somente pela equipe de enfermagem, o que foi apontado como questão a ser
solucionada no CAPS. A equipe de enfermagem desenvolve suas ações usando
ferramentas para um cuidado terapêutico que converge para a desinstitucionalização
e reinserção social. O tempo para a escuta é valorizado e, dessa forma, é possível
trabalhar com as pessoas em sofrimento psíquico considerando o seu “oceano de
experiências” e as melhores estratégias para superarem as diferentes marés,
continuando a viver em suas casas com o apoio do CAPS. Conclusão: Os achados

da pesquisa apontam para uma equipe de enfermagem que busca e se interessa por
realizar um bom cuidado em saúde mental e possui total envolvimento com as
questões sócio-históricas que perpassam esse cuidado. Tais questões fazem dos
profissionais de enfermagem pessoas que lutam para que haja dignidade no
tratamento e na assistência das pessoas em sofrimento psíquico, uma vez que são
responsáveis em fazer valer uma mudança de lógica assistencial, qual seja, a
mudança do modelo manicomial para o psicossocial.
Palavras-chave: Enfermagem. Saúde mental. Serviços de saúde mental.
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ABSTRACT
This study aims at the actions of the nursing team at a Psychosocial Care Center III
in the city of Rio de Janeiro. Psychosocial Care Center is a community-based
service, created to regulate the mental health care in the country, whose care is
interdisciplinary. The Psychosocial Care Center III is characterized by the night
attendance and in its minimum team, must count on Nurse and Nursing Technician.
Therefore, the nursing actions in this device are important for it to work to the
satisfaction and according to the Psychiatric Reform. The objectives of this study
were: to characterize the nursing team in a Psychosocial Care Center III of the city of
Rio de Janeiro; to describe the actions performed by the nursing team in this Center;
to analyze how the actions of nursing care develop in the place. Qualitative study of
descriptive and exploratory approach. The study scenario was the Psychosocial Care
Center III - João Ferreira da Silva Filho, located in the city of Rio de Janeiro. The
participants were seven Nurses and eight Nursing Technicians. The data collections
took place throught a semi structured interview. The data were transcribed and
analyzed through the Thematic Analisys of Bardin based in the Tidal Model
developed by Phil Barker. The results show that the nursing professionals develop
actions that include elementary nursing care and care aimed at psychosocial
rehabilitation. The nursing team performs internal activities at Psychosocial Care
Center and external activities, such as matriarchal support and home visit. Nocturnal
care is performed in most of time, only by the nursing team which was pointed out as
an issue to be solved in Psychosocial Care Center. The nursing team develops its
actions using tools for a therapeutic care that converges towards to the
deinstitutionalization and social reintegration. The time form listening is valued so that
it is possible to work with people in psychic suffering considering their "ocean of
experiences" and the best strategies to overcome the different tides, continuing to
live in their homes with the Psychosocial Care Center support. Conclusion: The
research findings points to a nursing team that seeks and is interested in performing
good mental health care and has full involvement with the socio-historical issues that

permeate this care. This issues makes nursing professionals people who fight for
dignity in the treatment and care of the people with psychic suffering, since they are
responsible for a future change in care logic, that is, the change from the asylum to
the psychosocial model.
Keywords: Nursing. Mental health. Mental health services.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1

Gráfico da série histórica da expansão dos CAPS (Brasil, 1998 –
jun/2012)............................................................................................

Figura 2

Mapa

da

localização

do

CAPS

João

Ferreira,

2016...................................................................................................
Figura 3

57

Anos de formados dos profissionais de enfermagem do CAPS João
Ferreira, 2016....................................................................................

Figura 5

49

Gráfico da distribuição dos profissionais de enfermagem do CAPS
João Ferreira por gênero, 2016.........................................................

Figura 4

36

Modelo

de

dispensação

de

medicação

no

CAPS

60

João

Ferreira..............................................................................................

81

LISTA DE TABELAS
Tabela 1

Quantitativo de artigos indexados encontrados e selecionados nas bases
de dados eletrônica da LILACS, BDENF, CINAHL, Pub/MedLine, com os
descritores “Cuidados de enfermagem”, “Serviços de Saúde Mental” e
“Enfermagem”;

“Mental

Health

Services",

"Nursing

Care"

e

"

Nursing”........................................................................................................

Tabela 2

35

Quantitativo de artigos indexados encontrados e selecionados no Portal
de Periódicos da CAPES com as palavras “Saúde mental”, and “cuidados
de enfermagem”...........................................................................................

35

Tabela 3

Modelo de assistência à Saúde Mental no Brasil......................................... 45

Tabela 4

Bairros e nomes das comunidades localizadas no Complexo do Alemão –
2013.............................................................................................................

48

LISTA DE SIGLAS

BVS

Biblioteca Virtual de Saúde

CAPS

Centro de Atenção Psicossocial

CAPS ad

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas

CAPSi

Centro de Atenção Psicossocial Infância e Adolescência

CNSM

Conferência Nacional de Saúde Mental

EEAN

Escola de Enfermagem Anna Nery

ESF

Estratégia Saúde da Família

NAPS

Núcleo de Atenção Psicossocial

RAPS

Rede de Atenção Psicossocial

SAMU

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UBS

Unidade Básica de Saúde

UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro

UPA

Unidade de Pronto Atendimento

SUS

Sistema Único de Saúde

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO: INTERESSE PELA TEMÁTICA............................... 18
1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS..................................................................

20

1.1

CONTEXTO HISTÓRICO DA SAÚDE MENTAL NO BRASIL ................

20

1.1.2

Papel estratégico dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no
modelo Psicossocial..............................................................................

1.1.3

24

Cuidado de enfermagem em saúde mental e seu caminhar para o
modelo psicossocial..............................................................................

28

1.2

QUESTÕES NORTEADORAS................................................................

33

1.3

OBJETIVOS.............................................................................................

33

1.4

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO.................................................................

33

1.5

RELEVÂNCIA DO ESTUDO....................................................................

37

1.6

CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO.............................................................

38

2

REFERENCIAL TEÓRICO......................................................................

39

3

BASES METODOLÓGICAS.................................................................... 47

3.1

TIPO DE ESTUDO...................................................................................

47

3.2

CENÁRIO DA PESQUISA.......................................................................

47

3.3

PARTICIPANTES DA PESQUISA...........................................................

51

3.4

COLETA DE DADOS...............................................................................

51

3.5

ANÁLISE DE DADOS..............................................................................

53

3.6

ASPECTOS ÉTICOS...............................................................................

4

EQUIPE

DE

ENFERMAGEM

DO

CAPS

JOÃO

55

FERREIRA:

CARACTERÍSTICAS DE SUA CONFIGURAÇÃO.................................

57

EQUIPE DE ENFERMAGEM: GÊNERO, FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA
PRÉVIA E ESCALA DE TRABALHO.......................................................
5

57

AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
CAPS III – JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO....................................

67

5.1

AÇÕES INTERNAS.................................................................................

68

5.1.1

Acolhimento / Convivência...................................................................

68

5.1.2

Oficinas...................................................................................................

72

5.1.3

Reuniões Técnicas................................................................................. 73

5.2

AÇÕES EXTRA MUROS.........................................................................

74

5.2.1

Visita Domiciliar e Acompanhamento Territorial................................

74

5.2.2

Matriciamento......................................................................................... 76

6

CUIDADO DE ENFERMAGEM SAÚDE MENTAL NO
CAPS III – JOÃO FERREIRA.................................................................. 79

6.1

CUIDADOS ELEMENTARES DE ENFERMAGEM NO CAPS III –
JOÃO FERREIRA....................................................................................

79

6.2

CUIDADO PSICOSSOCIAL NO CAPS III – JOÃO FERREIRA............... 82

6.3

PARTICULARIDADES DO CUIDADO DE ENFERMAGEM EM CAPS
III E A INTERSETORIALIDADE...............................................................

86

6.3.1

ACOLHIMENTO NOTURNO NO CAPS JOÃO FERREIRA....................

86

6.3.2

INTERCORRÊNCIAS E MANEJOS NO ACOLHIMENTO NOTURNO
NO CAPS JOÃO FERREIRA...................................................................

91

6.4

INTERSETORIALIDADE NO CAPS III JOÃO FERREIRA......................

95

7

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................... 100

REFERÊNCIAS.......................................................................................
APÊNDICE

A

–

TERMO

DE

CONSENTIMENTO

105

LIVRE

ESCLARECIDO.......................................................................................

118

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO.... 120
APÊNDICE C – CARTA DE APRESENTAÇÃO AO CENÁRIO DE
PESQUISA............................................................................................... 122
ANEXO 1 – CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE
PESQUISA............................................................................................... 123

18

APRESENTAÇÃO: INTERESSE PELA TEMÁTICA

O interesse pelas questões do campo da Saúde Mental iniciou-se em 2008, no
decorrer do estágio do curso técnico de enfermagem no Instituto Philippe Pinel onde
pude ter contato com pessoas em sofrimento psíquico e com a rotina de cuidados na
instituição.
Em 2009, ao iniciar o curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia na
Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), busquei me aproximar da pesquisa e, nesta mesma época, me
candidatei a uma vaga de bolsista de iniciação científica no Laboratório Fronteiras
em Neurociências (LFN), vinculado ao Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ.
Durante o período como bolsista participei de projetos científicos com
indivíduos com esquizofrenia no Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), Instituto de Psiquiatria
(IPUB), estes pertencentes a UFRJ, e no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro
(CPRJ). O trabalho desenvolvido no LFN continuou até 2012, quando por questões
de identificação profissional decidi que deveria buscar como caminho a Enfermagem
Psiquiátrica e em Saúde Mental para desenvolver conhecimentos mais específicos.
Foi desta forma conheci a Profª Drª Lilian Hortale de Oliveira e me inseri no
Grupo de Pesquisa Enfermagem em Saúde Mental (GPESME), no qual atuei como
bolsista de iniciação científica, desenvolvendo atividades de pesquisa junto a
indivíduos em sofrimento psíquico que passaram por Internação psiquiátrica
involuntária em dois Centros da Atenção Psicossocial (CAPS) do Rio de Janeiro.
Durante a graduação desenvolvi atividades de Seniorato no Programa
Curricular Interdepartamental X – “Cuidados de Enfermagem a Pessoas em
Processo de Reabilitação I”, onde acompanhei os estudantes do 7° período em
campo de estágio, na época, o CAPS João Ferreira da Silva Filho.

Também

desenvolvi atividades, como acadêmica de enfermagem, na área de gerência, junto
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à chefia do IPUB. Meu Trabalho de Conclusão de Curso foi voltado ao cuidado de
enfermagem na saúde mental.
O meu interesse em estudar o cuidado desenvolvido pela equipe de
enfermagem em CAPS III surgiu durante a vivência como estudante sênior no CAPS
João Ferreira da Silva Filho, onde criei vínculos com os usuários e com a equipe
interdisciplinar da unidade. Assim, verifiquei que o trabalho da equipe de
enfermagem inclui diferentes atividades como o cuidado aos usuários, atividades
administrativas, apoio matricial, entre outros.
No CAPS pude ver o cotidiano de trabalho da equipe de enfermagem, bem
como o cuidado prestado, que tinha como uma das características o vínculo entre
equipe-usuário já consolidado. Observei ainda a relevância do trabalho da equipe de
enfermagem para que os usuários fossem acompanhados pelos demais membros
da equipe técnica. A equipe de enfermagem sempre se mostrava atenta e
participativa às questões levantadas nas reuniões ou pelos usuários, funcionando
assim como peça principal no cuidado desenvolvido.
Em 2014, realizei o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) voltado para o
cuidado de enfermagem às pessoas em sofrimento psíquico, onde busquei através
de uma revisão da literatura encontrar subsídios para a atuação e desenvolvimento
do trabalho da equipe de enfermagem. Pude perceber com a leitura de artigos que
os profissionais de enfermagem ainda estavam buscando identificar sua própria
atuação com as mudanças promovidas nas últimas décadas no campo da
Psiquiatria e da Saúde mental.
A intenção de desenvolver o mestrado emergiu a partir das vivências
adquiridas durante minha trajetória acadêmica, onde tive a possibilidade de transitar
em alguns cenários de assistência em Saúde mental, o que permitiu contato com
pessoas em sofrimento psíquico e seus familiares, profissionais de saúde,
estudantes e comunidade inseridos no contexto da assistência em Saúde Mental.
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1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA SAÚDE MENTAL NO BRASIL

O início do movimento de Reforma Psiquiátrica no Brasil foi contemporâneo à
Reforma Sanitária, na década de 1970. Este movimento busca promover mudanças
nos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, pela defesa da saúde
coletiva, equidade na oferta de serviço e protagonismo dos trabalhadores e usuários
dos serviços de saúde nos processos de gestão e produção de novas tecnologias de
cuidado (BRASIL, 2005).
O movimento da Reforma Psiquiátrica brasileiro está além da sanção de novas
leis e normas e é compreendido como um conjunto de transformações de práticas,
saberes, valores culturais e sociais. É no cotidiano da vida das instituições, dos
serviços e das relações interpessoais que este processo avança (BRASIL, 2005).
A ação conjunta entre profissionais, comunidade científica, portadores de
sofrimento psíquico, familiares, associações e entidades de classe impulsionaram a
criação de serviços terapêuticos qualificados, tal movimento deslocou a atenção,
antes centrada no hospital psiquiátrico como núcleo de tratamento, para serviços
substitutivos territoriais integrados à rede de atenção (BRASIL, 2005).
Cabe ressaltar que a III Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM),
realizada em 2001, reafirmou os princípios da Reforma Psiquiátrica brasileira e
comemorou a promulgação da Lei nº 10.216, em seis de abril do mesmo ano. Tal
fato foi uma conquista do movimento social organizado, que deu respaldo e
legitimidade ao processo de Reforma Psiquiátrica, ao dispor sobre a proteção dos
portadores de sofrimento psíquico, redirecionando o modelo assistencial em saúde
mental (BRASIL, 2002).
A Lei nº 10.216 trouxe a regulamentação cuidadosa dos procedimentos de
internação psiquiátrica, sendo criada então a portaria n. º 2.391, de 26 de dezembro
de 2002, que regulamenta o controle das internações psiquiátricas.
A partir da portaria nº 2.391 de 2002, as internações devem ocorrer nos casos
em que os recursos extra-hospitalares não se mostrarem suficientes, sendo vetada a
utilização de instituições asilares. Segundo esta legislação, o tratamento em regime
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de internação deve ser estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa
em sofrimento psíquico, incluindo serviços multiprofissionais (médico, enfermeiro,
psicólogo, terapeuta ocupacional, etc.), de lazer e outros, de modo a garantir que a
finalidade do tratamento seja a reintegração dessas pessoas à vida em sociedade
(BRASIL, 2002).
Desde a III CNSM cresceu a complexidade, multidimensionalidade e pluralidade
das demandas na área de Saúde Mental, o que exigiu a permanente atualização e
diversificação das formas de mobilização e articulação política, de gestão,
financiamento, normatização, avaliação e construção de estratégias inovadoras e
intersetoriais de cuidado (BRASIL, 2010).
No decorrer de quatro Conferências Nacionais de Saúde Mental foi possível
observar avanços significativos. A última conferência ocorrida em Brasília, em 2010,
com o tema “Saúde Mental direito e compromisso de todos: consolidar avanços e
enfrentar desafios” reuniu os setores diretamente envolvidos com políticas públicas e
também todos aqueles que possuíam indagações e propostas sobre a temática da
saúde mental. Nesta conferência foi incluído o conceito de intersetorialidade
permitindo avanço em relação às conferências anteriores e atendeu às exigências
reais e concretas para a mudança de modelo de atenção em saúde mental (BRASIL,
2010).
No modelo de atenção psicossocial o trabalho em equipe passa ser fundamental.
Assim como a interdisciplinaridade para o acompanhamento terapêutico, assim,
podemos entender como interdisciplinar:
[...] o conjunto de agentes que operam diferentes saberes, por meio de
diversos instrumentos, onde as práticas se relacionam, interagem entre si,
onde há identificação de objetos comuns e uma tendência à
horizontalização das relações de poder entre os saberes, possibilitando o
enriquecimento mútuo dos profissionais (OLIVEIRA; ALESSI, 2003, p. 343).

Tomando por base o trabalho em equipe e a interdisciplinaridade tem-se o Projeto
Terapêutico Singular (PTS) no qual o sujeito protagoniza o seu próprio processo de
recuperação. Corroborando Oliveira e Alessi (2003), dizem que a pessoa em
sofrimento psíquico deixa de ser objeto exclusivo da intervenção médica e passa a
ser visto como sujeito e agente de seu próprio processo de recuperação, onde passa
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a requerer outros instrumentos de cuidado, como o PTS, no qual a própria pessoa é
protagonista do seu cuidado e novas estratégias de intervenções à saúde são
desenvolvidas.
Todas as concepções aqui apresentadas fazem parte das estratégias para efetivar
a desinstitucionalização e a reintegração social das pessoas em sofrimentos a
comunidade. São desafios que necessitam da atuação conjunta entre equipe de
saúde e população (BRASIL, 2005). O convívio com a sociedade é importante para
que a pessoa em sofrimento psíquico perceba seu lugar social e a possibilidade de
desempenhar funções assim como qualquer outro indivíduo dentro de suas
limitações, o que fará com que ela se sinta inserida e não mais excluída da
sociedade.
A partir da portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, ficou instituída a Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS), cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação
de pontos de atenção à saúde para pessoas em sofrimento psíquico e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), cujas diretrizes instituídas para seu funcionamento
são:

I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das
pessoas;
II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da
saúde;
III - combate a estigmas e preconceitos;
IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado
integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar;
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas;
VI - diversificação das estratégias de cuidado;
VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão
social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania;
VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos;
IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e
controle social dos usuários e de seus familiares;
X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada,
com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do
cuidado;
XI - promoção de estratégias de educação permanente; e
XII - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos
mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular
(BRASIL, 2011).
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Apesar da RAPS só ter sido instituída em 2011, o Ministério da Saúde (2004),
já utilizava o conceito de Rede, onde os CAPS eram tidos como a porta de entrada
para pessoas que necessitavam de cuidado especializado e dispositivo articulador
da Rede de Atenção em Saúde Mental. Hoje, no Rio de Janeiro, temos a Estratégia
de Saúde da Família (ESF) como porta de entrada dos indivíduos no Sistema Único
de Saúde de uma forma geral.
Diante disso, a substituição do modelo hospitalocêntrico tem se dado de forma
gradativa por meio da criação e fortalecimento da RAPS pelo desenvolvimento de
uma política de integração entre CAPS, Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS),
Hospitais-Dia, Centros de Convivência, Serviço de Urgência e Emergência
Psiquiátrica em Pronto-Socorro Geral, Centros Comunitários, Escolas, entre outros
dispositivos territoriais (BRASIL, 2011).
Acrescenta-se a RAPS, as Residências Terapêuticas, instituídas a partir da
Portaria/GM nº 106, de 11 de fevereiro de 2000, que são casas localizadas no meio
urbano, utilizadas para resolver o problema de moradia de pessoas em sofrimento
psíquico com agravos graves e persistentes, preferencialmente as egressas de
hospitais psiquiátricos, que têm o objetivo de auxiliar o morador em seu processo de
construção progressiva de autonomia e de reintegração na comunidade (BRASIL,
2000; ROEDER, 2010; MARTINS et. al, 2013).
Outra estratégia política para favorecer a desinstitucionalização é o Programa de
Volta para Casa, que foi criado em 2003 pela Lei Federal nº 10.708, que dispõe
sobre a regulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial para pessoas que
tenham permanecido em longas internações psiquiátricas. Este Programa visa
contribuir para o processo de reinserção social e resgate da cidadania das pessoas
que foram institucionalizadas e excluídas da sociedade por muitos anos, oferecendo
uma renda mensal aos seus beneficiários (BRASIL, 2003).
Entretanto, este Programa ainda encontra algumas dificuldades na sua
operacionalização, tendo em vista que, por serem a maioria dos beneficiários
egressos de longas internações psiquiátricas, não possuem a documentação
pessoal mínima, como certidão de nascimento ou carteira de identidade para
habilitar-se no mesmo. O auxílio-reabilitação psicossocial, instituído pelo Programa
de Volta para Casa, também tem caráter indenizatório àqueles que, por falta de
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alternativas, foram submetidos a tratamentos aviltantes e privados de seus direitos
básicos de cidadania (BRASIL, 2011; COUTO et. al, 2008).
De forma geral a RAPS abrange:
Atenção Básica (Unidade Básica de Saúde; Núcleo de Apoio a Saúde da
Família; Consultório na Rua).
Atenção Psicossocial (Centro de Atenção Psicossocial modalidades adulto,
álcool e drogas e infanto-juvenil).
Atenção de Urgência e Emergência Psiquiátricas.
Atenção Residencial de Caráter Transitório (Unidade de Acolhimento; Serviço
de Atenção em Regime Residencial).
Atenção Hospitalar – Enfermaria especializada em hospital geral; Serviço
Hospitalar de Referência.
Estratégia de desinstitucionalização (Serviços Residenciais Terapêuticos,
Programa de Volta para Casa, Centros de Convivência e Cultura).
Estratégias de Reabilitação Psicossocial (Iniciativas de Geração de
Trabalho/Renda, Empreendimentos Solidários e Cooperativos Sociais), para
garantir cuidados contínuos em Saúde Mental (BRASIL, 2011).
Desta forma, entende-se que o processo de desenvolvimento das atuais
políticas públicas de saúde mental depende de profissionais que tenham consciência
do funcionamento da RAPS e que desenvolvam atividades especializadas e
interdisciplinares para a promoção de saúde, inserção no trabalho e na sociedade
das pessoas em sofrimento psíquico.

1.1.1

Papel estratégico dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no

modelo Psicossocial.

Os CAPS foram criados oficialmente a partir da Portaria nº 224/1992 e
definidos como:
Unidades de saúde regionalizadas que contam com uma população
adscrita, definida pelo nível local, e que oferecem atendimento de cuidados
intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, em um
ou dois turnos de quatro horas, por equipe multiprofissional (BRASIL,1992).
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Atualmente sua regulamentação se dá por meio da Portaria nº 3.088, de 23 de
dezembro 2011, que Institui a RAPS no âmbito do Sistema Único de Saúde e amplia
o funcionamento e a complexidade dos CAPS, que possuem a missão de
atendimento às pessoas em sofrimento psíquico severo e persistente, num dado
território, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, com o objetivo
de substituir o hospital psiquiátrico, evitando as internações e favorecendo o
exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e de suas famílias (BRASIL,
2011).
Os CAPS são serviços de saúde municipais abertos, comunitários, que
oferecem atendimento diário realizando “acompanhamento clínico e reinserção
social” de seus usuários “por meio de acesso ao trabalho, ao lazer, exercício dos
direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários” (DELGADO et. al,
2007, p. 59).
Dentre os objetivos da assistência no CAPS destacamos a construção e
gerenciamento dos projetos terapêuticos de cada usuário, oferecendo cuidado
clínico eficiente e personalizado; a promoção da inserção social através de ações
intersetoriais

que

envolvam

cultura,

educação,

trabalho,

esporte

e

lazer,

desenvolvendo estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas (BRASIL,
2004).
Os CAPS também possuem a responsabilidade de organizar a rede de
serviços de saúde mental de seu território, dando suporte e supervisionando a
atenção à saúde mental na rede básica. Além de regular a porta de entrada da rede
de assistência em saúde mental de sua área, coordenando junto a gestão local as
atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas que atuem no seu
território, ou seja, o CAPS possui papel estratégico na rede de atenção psicossocial
(BRASIL, 2004).
Cabe ressaltar que território é definido como local onde uma população
específica vive, em tempo e espaço singulares, com problemas e necessidades de
saúde determinados, os quais devem ser visualizados e entendidos espacialmente
por profissionais e gestores de serviços de saúde. Desta forma, território é mais que
um espaço delimitado e representa o perfil demográfico, epidemiológico, social,
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político, tecnológico e cultural daquela população que se encontra em permanente
construção e significância (BARCELLOS; ROJAS, 2004).
Sendo assim, os CAPS devem assumir seu papel estratégico na articulação e
na construção da RAPS, desenvolvendo funções ligadas à assistência direta,
trabalhando em conjunto com as equipes de Saúde da Família e Agentes
Comunitários de Saúde, articulando os recursos existentes em outras redes
(escolas, centros comunitários, cooperativas jurídicas e de trabalho, etc.) para criar
mecanismos que contribuam para a autonomia dos usuários do serviço de saúde e
na promoção da vida comunitária (BRASIL, 2004).
Além disso, devem desenvolver projetos terapêuticos e comunitários,
dispensando medicamentos, encaminhando e acompanhando usuários que moram
em residências terapêuticas, assessorando e sendo retaguarda para o trabalho dos
Agentes Comunitários de Saúde e Equipes de Saúde da Família no cuidado
domiciliar desses indivíduos (BRASIL, 2004).
Desta forma, os CAPS são serviços territoriais que fazem parte da RAPS e
possuem lugar central na estratégia de reinserção social das pessoas em sofrimento
psíquico, cabendo-lhes o papel de serviço base na articulação com outros serviços,
oferecendo atendimento multiprofissional de caráter interdisciplinar.
Existem as seguintes modalidades de CAPS: CAPS I, CAPS II e CAPS III,
definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional.
Além do CAPSi, destinado a atenção em saúde mental para crianças e adolescentes
e do CAPS ad, para indivíduos que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas
(BRASIL, 2002).
O CAPS III se difere dos outros tipos de CAPS, pois possui na sua
característica a capacidade operacional para atendimento em municípios com
população acima de 200.000 habitantes, prestando serviço ambulatorial de atenção
contínua, durante 24 horas, diariamente, incluindo feriados e finais de semana.
O acolhimento noturno e a permanência nos fins de semana devem ser
compreendidos como um recurso terapêutico, que visa proporcionar atenção integral
aos usuários e evitar internações psiquiátricas, sendo utilizado nas situações de
agravo psíquico ou como um recurso necessário para evitar que crises surjam ou se
aprofundem. O acolhimento noturno deverá atender aos usuários que estão
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vinculados a um projeto terapêutico nos CAPS, quando necessário, e, no máximo,
por sete dias corridos ou dez dias intercalados durante o prazo de 30 dias (BRASIL,
2004).
Dentre suas diferenças com as outras modalidades de CAPS, a assistência
prestada ao paciente no CAPS III deve incluir as seguintes atividades: atendimento
individual (medicamentoso, psicoterápico, orientação, entre outros); atendimento em
grupo (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras);
atendimento em oficinas terapêuticas; visitas e atendimentos domiciliares;
atendimento à família; atividades comunitárias com enfoque na integração do
indivíduo em sofrimento psíquico na comunidade e sua inserção familiar e social;
além de alimentação diária aos usuários assistidos durante os turnos, e aos que
permanecerem no serviço durante 24 horas contínuas (BRASIL, 2011).
Em relação aos recursos humanos, a equipe técnica mínima para atuação no
CAPS III para o atendimento de 40 (quarenta) usuários por turno, deverá ser
composta por 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 02 (dois)
médicos psiquiatras; 05 (cinco) profissionais de nível superior (enfermeiro, psicólogo,
assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário
ao projeto terapêutico); 08 (oito) profissionais de nível médio (técnico e/ou auxiliar de
enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão) (BRASIL, 2002).
Para o período de acolhimento noturno, em plantões corridos de 12 horas, a
equipe deve ser composta por 03 (três) técnicos/auxiliares de enfermagem, sob
supervisão do enfermeiro do serviço; 01 (um) profissional de nível médio da área de
apoio; Para as 12 horas diurnas, nos sábados, domingos e feriados, a equipe deve
ser composta por 01 (um) profissional de nível superior (enfermeiro, médico,
psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional); 03 (três) técnicos/auxiliares
técnicos de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro do serviço e 01 (um)
profissional de nível médio da área de apoio (BRASIL, 2002).
Percebe-se assim que as práticas realizadas nos CAPS se caracterizam por
sua inserção no território, em um ambiente aberto e acolhedor. Os projetos desses
serviços, muitas vezes, ultrapassam a própria estrutura física, em busca da rede de
suporte social, potencializadora de suas ações, preocupando-se com o sujeito e sua
singularidade, sua história, sua cultura e sua vida cotidiana (BRASIL, 2004).
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Destarte, o trabalho dos profissionais de enfermagem em CAPS merece
atenção, uma vez que sua presença neste dispositivo está prevista por legislação,
devendo ser o profissional enfermeiro especializado em saúde mental, o que
enfatiza a necessidade de se construir neste espaço um trabalho alinhado com as
políticas públicas de saúde mental vigentes no país.

1.1.2

Cuidado de Enfermagem em saúde mental e seu caminhar para o modelo

psicossocial.
O cuidado à pessoa portadora de sofrimento psíquico é um processo complexo
com demanda de cuidados abrangente que vão além da prevenção de internações e
do controle dos sintomas. Esse processo requer uma visão de diferentes vertentes
de cuidado, devendo-se ressaltar os problemas relativos à escassez de recursos,
inadequação da assistência profissional, estigmatização, violação dos direitos dos
doentes, dificuldade de acesso a programas profissionalizantes, entre outros
(CARDOSO; GALERA, 2011).
No campo da Enfermagem, o cuidado às pessoas em sofrimento psíquico tem
se realizado, ora relacionado a um discurso hegemônico pautado na medicalização,
centralização do cuidado e no estímulo à farmacodependência, ora aos reflexos das
transformações ocorridas nas últimas décadas no campo da psiquiatria (ALMEIDA,
2009).
Dentre as funções dos enfermeiros sempre esteve presente a execução de
técnicas e procedimentos, o que trouxe consequências ao cuidado por ele realizado:
Muitas atividades na enfermagem têm enfoque predominantemente
mecanicista: a execução de técnicas, o cumprimento de normas e
rotinas. Esta visão limitada de seu papel profissional faz com que o
enfermeiro tenha uma percepção simplista de suas atribuições,
transforma-o em mero executor de tarefas, dificultando a construção
de um profissional crítico e refletivo (TACLA, 2002, p. 43).

Apesar de o enfermeiro ter sua prática assistencial ligada a atividades intrahospitalares, cuidados físicos, administração de medicamentos, gerenciamento e
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controle da equipe de enfermagem, também tem mostrado a relevância do seu
trabalho na saúde preventiva, através da reorientação do mesmo, buscando
qualificação e assumindo novos modelos de atendimento e responsabilidades
(SILVEIRA; ALVES, 2003).
A falta de um fazer definido, na saúde mental, leva os profissionais de
enfermagem a desenvolverem anseios e dúvidas acerca de seu papel no campo da
Enfermagem Psiquiátrica/Saúde Mental, muitas vezes se afastando da interação
com os usuários e se inserindo com mais afinco em atividades burocráticas e
mecanicistas (TACLA, 2002). Entretanto, a enfermagem possui um papel estratégico
visto que é uma profissão que lida com as pessoas em sofrimento psíquico em
diversos cenários de cuidado, desde a crise com possíveis internações até a
estabilização dos sintomas e a sua volta ao domicílio acompanhada pelo CAPS
(ALMEIDA, 2009; SILVEIRA; ALVES, 2003).
O trabalho da enfermagem Psiquiátrica foi marcado pelo modelo biomédico,
disciplinador de sujeitos, no qual sua prática era subordinada ao processo médico.
Neste contexto, o enfermeiro tem o potencial de ser um importante agente de
mudança, porém, estas mudanças serão promovidas na medida em que houver um
grau de consciência em relação à sua condição pessoal e ao seu papel de cidadão
inserido num sistema político (OLIVEIRA, 2005).
Desta forma, quanto mais consciente do seu papel, mais apto estará esse
profissional para selecionar instrumentos de trabalho que possibilitem o resgate da
condição sujeito-cidadão dos indivíduos em sofrimento psíquico. Ao contrário disso,
quanto menos consciente o profissional for, mais limitado estará ao modelo médicodisciplinar, tendo sua atuação reduzida ao papel de coadjuvante.
Portanto, o pensamento crítico, a noção de sua importância e de seu papel
possibilita a enfermagem exercer ações focadas no sujeito e não apenas na doença.
Assim, o cuidado será pautado nas singularidades e na demanda específica de cada
pessoa. O enfermeiro é um profissional que pode contribuir de maneira fundamental
no processo de transformação social desses indivíduos, a partir do momento em que
entende o lugar social e terapêutico no qual se encontra, o que requer investimento
em processos de atualização e capacitação profissional (OLIVEIRA, 2005).
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O trabalho de enfermagem em Saúde Mental ainda se encontra em processo
de mudanças de práticas de cuidado instituída há anos e, portanto, solidificada em
saberes específicos de instituições fechadas para uma prática que deve atender aos
princípios, que requerem trabalho de base comunitária, voltado para as múltiplas
necessidades das pessoas em sofrimento psíquico “em cada momento e em cada
contexto, superando a perspectiva disciplinar de suas ações. É, portanto, período
crítico para a profissão e favorável para o conhecimento e análise do processo de
trabalho nessa área” (OLIVEIRA; ALESSI, 2003, p. 337).
Para atuar na perspectiva do modelo de atenção em saúde mental, proposto
pela Reforma Psiquiátrica, é necessário que o enfermeiro construa um novo papel,
saindo da visão historicamente assumida e atribuída de repressor e/ou vigia, para
uma posição de agente terapêutico. Isso implica em um cuidado que transcende o
acolher com garantias de alimento, de vestimenta e medicação. Assim, a Reforma
Psiquiátrica propõe novas formas de cuidar, promovendo efeitos terapêuticos,
devendo priorizar a autonomia dos sujeitos e a integralidade do cuidado
(KIRSCHBAUM, 2009).
O enfermeiro possui influência nas relações interpessoais, promove
modificações

favoráveis

às

pessoas

em

sofrimento

psíquico,

estabelece

comunicação e relacionamento de cunho terapêutico, ajudando os indivíduos a
reconstruírem sua identidade, promovendo sua reintegração na sociedade. Essas
características, quando presentes no enfermeiro de saúde mental, fazem com que
esse profissional seja reconhecido como agente terapêutico.
Assim, dentro da lógica da reabilitação psicossocial, o enfermeiro torna-se um
profissional indispensável no tratamento das pessoas em sofrimento psíquico, pois é
o mais habilitado no que se refere ao cuidar. Nesse contexto, o cuidado é um
elemento crucial na transformação do modo de vida e de como reagir ao sofrimento,
tanto do doente quanto da família, instruindo-os a viver melhor trabalhando seus
sentimentos (WAIDMAN; ELSEN, 2005).
Analisar o cuidado de enfermagem Psiquiátrica/Saúde Mental fora do contexto
da internação implica na responsabilidade de enfrentar o desafio de encontrar
respostas para uma prática de difícil teorização e sistematização, relacionada as
próprias incertezas do tratamento das pessoas em sofrimento psíquico, e
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principalmente, por se tratar de uma prática com muitas dimensões (MOREIRA;
LOYOLA, 2011).
O cuidado precisa ser libertador, e deve ser encarado como ideal ético,
vislumbrando o cuidar e a humanização em uma relação de significado com o
sujeito. É necessário que haja ética no cuidado prestado, levando-se em
consideração a singularidade de cada sujeito e família, suas limitações e as
interrelações que envolvem a pessoa e tudo que a cerca:
[...] para haver um cuidado ético, é preciso profissionais comprometidos com
a ética, preparados para identificar os recursos disponíveis na comunidade
e saber interferir e interagir na hora adequada. Profissionais que saibam
ouvir, avaliar, identificar, planejar e intervir com famílias, neste caso as de
portadores de transtornos mentais; que saibam oferecer um cuidado
diferenciado, que dê suporte à dor do paciente e a oportunidade para ele
expressar seus sentimentos e suas expectativas (WAIDMAN, 2005, p. 344).

O cuidado é um processo interativo, de desenvolvimento, de crescimento, que se
dá de forma contínua ou em determinado momento, mas que tem o poder de
conduzir à transformação (WALDOW, 1999).
A enfermagem utiliza a ciência, a ética, a arte e a estética no processo de
promoção, manutenção e recuperação da saúde, através dessas ações de cuidado
destinadas a contribuir e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. O cuidado é
pensado como existencial e essencial ao ser humano. Diz respeito a zelo, acalanto,
atenção, bom trato e desvelo, constituindo-se, dessa forma, um fundante por meio
do qual a pessoa sai de si para se centrar na preocupação com o outro (WALDOW,
2011).
O cuidado que determina melhora é aquele que permite o aumento das
capacidades das pessoas em sofrimento psíquico, estimulando sua participação
econômica, reduzindo estigma e preconceito e visando promover equidade e
oportunidade social (CAVALCANTI, 2010).
No enfoque da mudança de paradigma acerca do cuidado às pessoas em
sofrimento psíquico, fica perceptível a modificação da postura do Enfermeiro, que
agora precisa desenvolver uma abordagem holística, considerando a individualidade
do ser humano, o relacionamento interpessoal, o contexto de saúde e doença em
que ele está inserido, favorecendo a coparticipação, o autocuidado e a
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responsabilização desse indivíduo no processo da reabilitação (DIAS; ARANHA;
SILVA, 2010).
A problemática salientada no contexto até aqui apresentado tem seu foco na
atuação da equipe de enfermagem em CAPS III, que inclui atividades assistenciais e
administrativas, que vêm sendo construídas e desenvolvidas diante de questões que
envolvem a articulação dos profissionais de enfermagem entre si e com os demais
membros da equipe multidisciplinar, bem como com outros dispositivos que também
fazem parte da RAPS e com o território como um todo.
Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde e Organização PanAmericana da Saúde (OMS; OPAS, 2001) são observados sofrimento psíquico e
transtornos comportamentais em pessoas de todos os países, sociedades e regiões,
independente de gênero e posição social, afetando mais de 25% da população
mundial em algum momento da vida e, uma em cada quatro famílias, tem pelo
menos um membro com algum sofrimento psíquico. Além disso, projeta-se que, até
2020, haja um crescimento de 15% no quadro de transtornos mentais.
Cerca de 3% da população brasileira possui sofrimento psíquico severo e
persistente; mais de 6% da população apresenta sofrimento psíquico grave
decorrente do uso de álcool e outras drogas e 12% da população precisa de alguma
assistência

em

saúde

mental

contínua

ou

eventual

(WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2016).
A criação do Modelo Psicossocial, sob o ponto de vista histórico, vem trazendo
desafios para o cuidado de enfermagem que se encontra em processo de
transformação da sua prática, a fim de encontrar formas de atender tanto as
legislações vigentes, quanto as demandas dos serviços de Saúde Mental e de seus
usuários e famílias.
Ao se trazer os enfermeiros para o centro do estudo, o foco é lançado sobre
seu trabalho em um contexto disciplinar próprio, mas que deve ser construído
visando

estabelecer

alianças

estratégicas

com

os

atores

sociais

(outros

profissionais, pessoas em sofrimento psíquico, familiares) e as instituições
envolvidas na política de reabilitação psicossocial.
Diante das circunstâncias que caracterizam os CAPS e seu modelo de
funcionamento, bem como dos aspectos que envolvem a atuação da enfermagem
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nesses serviços extra-hospitalares, esta pesquisa tem como objeto as ações de
cuidado da equipe de enfermagem em um CAPS III do município do Rio de
Janeiro.
1.2 QUESTÕES NORTEADORAS

As questões que permitiram delinear o objeto de pesquisa foram as seguintes:
considerando os preceitos da Reforma Psiquiátrica e a legislação que rege o
funcionamento dos CAPS no Brasil, quais são as ações realizadas pela equipe de
enfermagem em CAPS III e como as mesmas conduzem o cuidado de enfermagem
no cotidiano do CAPS III?

1.3 OBJETIVOS
1. Configuração e inserção à pratica de Saúde Mental da equipe de enfermagem
em um CAPS III;
2. Analisar as atividades realizadas pela equipe de enfermagem no CAPS III;
3. Analisar as ações de cuidado de enfermagem evidenciadas nas atividades
realizadas pela equipe de enfermagem no CAPS III.

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
A enfermagem e demais membros da equipe de Saúde Mental vêm construindo
uma nova visão, a partir dos debates relativos ao indivíduo, suas idiossincrasias e
relações, assim como sua conscientização em relação à política, a assistência e a
humanização, que determinaram a busca de novas maneiras de cuidar e também de
novos espaços de cuidado. Isso levou a uma superação das práticas segregatórias e
exclusivas dos manicômios e suas contrapartidas no cuidado à pessoa com
transtorno mental.
Esta mudança na forma de se pensar a enfermagem na área da saúde mental
traz o desafio de se definir novos objetivos, incorporar novos princípios e superar
uma prática desgastada dentro das instituições manicomiais. Além do conhecimento,
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também se faz necessária a sensibilidade, a criatividade e a crítica, no sentido de se
desenvolver práticas humanizadas e inovadoras que transformem o fazer e o saber
na área. Com efeito, surgiram vários estudos cujos temas centrais são a busca por
novas abordagens no cuidado a pessoa em sofrimento psíquico no sentido de
romper com o paradigma estabelecido na sociedade pela longa existência do
manicômio.
Para melhor compreender a realidade dos estudos produzidos acerca da
temática do cuidado na saúde mental, realizou-se um levantamento de trabalhos
científicos sobre o tema abordado para a construção do Estado da Arte, elaborandose a seguinte questão de pesquisa: Quanto do que se tem produzido cientificamente
acerca do cuidado em saúde mental refere-se à atuação da equipe de enfermagem
no CAPS e sua integração ao Modelo Psicossocial?
Uma pesquisa por artigos, dissertações e teses nas principais bases de dados
eletrônicas da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) como: Centro Latino-Americano e
do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS); Base de Dados em
enfermagem (BDENF); Cumulative Index to NursingandAllied Health Literature
(CINAHL) e US National of Medicine National Institutes of Health (Pub/MedLine), foi
realizada nos meses de janeiro a março de 2015.
Para estabelecer os descritores de busca utilizou-se a ferramenta “Descritores
em Ciências da Saúde” (DeCS) e “Medical SubjectHeading (MeSH)”, vocabulário
desenvolvido pela National Library of Medicine (NLM/EUA), tendo sido selecionados
os seguintes descritores “enfermagem”, “Serviços de Saúde Mental” e “cuidados de
enfermagem” e seus correspondentes em inglês e espanhol, além do operador
booleano de intersecção “and” que é usado para relacionar palavras.
A partir da combinação dos descritores nas bases de dados eletrônicas, foram
encontrados na BVS 08 artigos/teses publicadas, sendo 04 na BDENF, 03 na
LILACS e 01 na PubMed/MedLine.
Uma busca por assunto também foi realizada no Portal de periódicos da CAPES
com os termos “Cuidados de enfermagem” e “Atenção Psicossocial”, que resultou
em 96 artigos. Aplicou-se os seguintes critério de inclusão: ano (de 2010 a 2015);
idioma (Português, Inglês e Espanhol); monografias e artigos; e de exclusão:
produções que não abordavam a temática e repetidas em outras bases de dados.

35

Com a utilização destes critérios, foi possível o refinamento do material encontrado a
partir da leitura dos títulos, resumos e/ou texto completo quando disponível,
conforme apresenta a tabela 1.
Tabela 1 – Artigos selecionados nas bases de dados pesquisadas, a partir dos descritores “Cuidados
de Enfermagem”, “Serviços de Saúde Mental” e “Enfermagem”; “Mental Health Services", Nursing
Care" and "Nursing".

Base de Dados

Artigos Encontrados

Artigos Selecionados

BDENF

4

3

LILACS

3

0

Pub/MedLine

1

1

TOTAL

8

4

Na busca por assunto no Portal de periódicos da CAPES, após refinamento
com a utilização dos critérios estabelecidos, foram encontrados os seguintes
resultados da tabela 2.

Tabela 2 – Artigos selecionados no Portal de Periódicos da CAPES com os termos: “cuidados de
enfermagem e Atenção Psicossocial.

Bases de Dados

Artigos Encontrados

Artigos Selecionados

CAPES

96

5

TOTAL

96

5

Na busca por estudos contemplando a temática do cuidado de enfermagem em
saúde mental pôde-se perceber a baixa produção científica. Foram encontrados
apenas 09 (nove) artigos ou teses que atendiam aos critérios de inclusão.
Através da leitura dos artigos evidenciou-se que existem, mas ainda são poucos,
os estudos que abordam os cuidados dos profissionais de enfermagem que exercem
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atividades laborais no âmbito dos serviços de atenção psicossocial. Nenhum dos
artigos selecionados versou sobre a atuação do profissional de enfermagem no
CAPS III, nem sobre a sua relação com a RAPS, o que pode estar relacionado ao
fato dessa Rede ter sido criada no ano de 2011, o que ainda a torna recente e
justifica a construção de conhecimento sobre este tema, haja vista a complexidade e
importância do mesmo nas políticas de saúde mental no Brasil.
Outro dado que justifica a realização deste estudo é a expansão do número de
Centro de Atenção Psicossocial no Brasil, apresentado no gráfico da Figura 1.
Figura 1 – Gráfico da série histórica da expansão dos CAPS (BRASIL, 1998 – JUN/2012)

Fonte: Coordenação de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas/DAPES/SAS/MS.

O gráfico acima, apresentado pelo Ministério da Saúde (2012), mostra a
expansão anual dos CAPS desde o ano de 1998 até junho de 2012. Podemos
perceber um aumento gradativo e significante do número de novos serviços no país,
o que justifica e torna relevante estudos sobre as ações e o cuidado desenvolvido
pelos profissionais que atuam nos CAPS.
Ao consultar no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil
(CNES) o quantitativo de CAPS criados de 2013 a 2015, nota-se que houve a
criação de 845 novos CAPS em 3 (três) anos, totalizando 2.648 CAPS no território
brasileiro até junho de 2015. A criação e implementação de novos CAPS representa
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o desenvolvimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil que deve oferecer
acompanhamento e atendimento qualificado às pessoas em sofrimento psíquico. A
ampliação dos CAPS evidenciada nos últimos anos aponta para a necessidade de
profissionais qualificados a prestar atendimento em saúde mental na lógica de
cuidado psicossocial, na qual se busca evitar ao máximo a internação da pessoa
com sofrimento psíquico.
O presente estudo também se justifica por ir ao encontro dos seguintes pontos da
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde:
2.3.2 Reabilitação psicossocial.
2.3.4 Eficácia da atenção em saúde mental por equipes
interdisciplinares e multiprofissionais e, estudos sobre a
eficácia das abordagens terapêuticas de grupos.
2.3.10 Reforma psiquiátrica: novos atores, suas metodologias
e estratégias de participação.
2.3.12 Redes de apoio social (BRASIL, 2008).

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

Um dos pontos relevantes deste estudo está na possibilidade de dar voz aos
profissionais

de

enfermagem

para

observar

se

há

protagonismo

desses

trabalhadores no cuidado em CAPS III, além de fomentar reflexões e discussões
sobre suas ações na atual lógica norteadora do cuidado em saúde mental no Brasil.
O tema tem ineditismo porque versa sobre práticas de cuidado em saúde mental
pela equipe de enfermagem em um CAPS III específico, que sofre influências do seu
contexto territorial para estabelecer um serviço considerando a reforma psiquiátrica e
as políticas públicas dela advindas.
Além disso, os resultados desta pesquisa poderão trazer elementos para a
discussão das Prioridades de Pesquisa em Saúde no país e fomentar outros estudos
que complementem as informações levantadas e analisadas
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1.6 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO
O presente estudo pretende contribuir para a pesquisa porque promove
discussão acerca do cuidado no modelo psicossocial, permitindo reflexões e
levantamento de questões investigativas sobre novas perspectivas e mecanismos de
cuidar para a enfermagem e demais profissionais que atuam em CAPS III.
Para a assistência proporcionará reflexões sobre o cuidado em CAPS III, de
forma a evidenciar a prática em si, motivações e estratégias dos profissionais para
interagir com a RAPS, o que trará novas questões e resultados que podem qualificar,
pela divulgação do conhecimento produzido, o atendimento aos usuários no modelo
psicossocial.
Para o ensino apresentará elementos científicos para subsidiar disciplinas que
abordam a enfermagem em Saúde Mental presentes em cursos técnicos, de
graduação e de pós-graduação, o que pode contribuir para mudanças na formação
em saúde e para a aquisição de competências e adequação da prática dos
enfermeiros que estão ou serão inseridos na RAPS, através dos serviços do SUS,
se deparando com a mudança paradigmática no modelo de cuidado em saúde
mental.
O estudo também irá contribuir com o desenvolvimento e a produção do Núcleo
de Pesquisa de Enfermagem Psiquiátrica e em Saúde Mental (NUPESAM), do
Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, da Escola de Enfermagem Anna
Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

A base teórica do estudo será o Tidal Model, criado pelo Enfermeiro Phil Barker
e a Assistente social Poppy Buchanan-Barker no Reino Unido. Esse modelo foi
desenvolvido na década de 1990, a partir de pesquisas sobre a percepção da
enfermagem psiquiátrica e sobre estudos que versavam sobre a relação de poder
entre enfermeiros e pessoas em sofrimento psíquico. Originalmente foi desenvolvido
para ser um modelo alternativo para a prática de enfermagem em saúde mental, e
para prática interdisciplinar no contexto da saúde mental (BARKER, 2000;
BROOKES, 2014).
O Tidal Model foi o primeiro modelo de recuperação em saúde mental baseado
em pesquisa, sendo inicialmente desenvolvido por enfermeiros e pelos usuários que
já utilizaram ou utilizam os serviços de saúde mental. Esse modelo é reconhecido
mundialmente como uma teoria de médio alcance para a prática de enfermagem
(BROOKES, 2014).
Esse modelo foi criado a partir da reflexão sobre a necessidade dos
profissionais de enfermagem de promover o empoderamento e autonomia dos
indivíduos em sofrimento psíquicos, valorizando suas vivências e sua experiência
com a loucura. Essa abordagem de cuidado busca a recuperação desses indivíduos
de forma a considerar os aspectos pessoais e espirituais (BROOKES, 2014;
SANTOS, 2014).
O Tidal Model possui uma abordagem filosófica voltada para a enfermagem de
saúde mental, que visa auxiliar as pessoas a darem o primeiro passo para a
redescoberta de suas vidas. Tem como base a filosofia oriental de Shoma Morita e
as Teorias de Relacionamento Interpessoal de Harry Stack Sullivan e de Hildegard E.
Peplau; a ideia de abandonar a cultura da “Doença Mental” em favor dos conceitos
de “problemas de saúde mental” e na antipsiquiatria de Thomas Szasz; assim como
nos estudos de Steve de Shazer, que versam sobre a capacidade de crescimento
por meio das crises vivenciadas, para que se possa aprender a conviver com os
sintomas e crises futuras, além de influências em outros pensadores da Saúde
Mental (BROOKES, 2014; SANTOS, 2014).
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Para Barker (2000), a vida é uma jornada realizada em um “oceano de
experiência”. Todo o desenvolvimento humano, incluindo a experiência da doença e
da saúde, envolve descobertas feitas em uma viagem através desse oceano. Na
jornada de vida a pessoa pode experimentar “tempestades ou mesmo pirataria” – o
autor faz essas alusões às crises. Em outras ocasiões, o navio pode começar a se
encher de água e a pessoa pode enfrentar a perspectiva de “afogamento ou
naufrágio” – desagregação.
A pessoa pode precisar ser guiada para um refúgio seguro para realizar
reparos, ou para se recuperar do trauma – reabilitação. O navio pode ser
consertado, e a pessoa recuperar o fôlego necessário, podendo zarpar novamente,
com o objetivo de colocar a pessoa de volta no curso da vida – recuperação
(BARKER, 2000).
Ao contrário dos modelos psiquiátricos normativos, que achavam deter as
suposições certas sobre o curso apropriado da vida das pessoas em sofrimento
psíquico, o Tidal Model se concentra em promover o tipo de apoio que as pessoas
acreditam que precisam para viver a sua própria "boa vida" (BARKER, 2000).
Essa abordagem enfatiza a necessidade de ajudar os indivíduos em
sofrimento psíquico a recuperar sua história de vida, promovendo a possibilidade de
lhes dar voz e autonomia. Ao se expressar da sua própria forma, essas pessoas
começam a criar significações para suas vivências, sendo esse o primeiro passo
para recuperação e controle sobre suas vidas (BARKER; BUCHANAN-BARKER,
2005; BROOKES, 2014).
O autor propôs que o trabalho da enfermagem auxilia os indivíduos em
sofrimento psíquico a desenvolver mecanismos de crescimento e desenvolvimento
através da compreensão e superação dos seus atuais problemas psíquicos
(BARKER, 2000).
O Tidal Model que é baseado em quatro princípios:
O foco terapêutico primário da atenção à saúde mental é a comunidade. As
pessoas vivem em um "oceano de experiências” (suas vidas) e a crise
psiquiátrica é apenas um fator, entre outros, que poderia ameaçar,
metaforicamente, o indivíduo a se 'afogar'. Desta forma, o objetivo do cuidado

41

de saúde mental é ajudar a essas pessoas a se voltarem para seu "oceano
de experiências", para que assim possam continuar com sua "jornada de
vida”.

A mudança é um processo que tem curso constante. No entanto, embora
as pessoas vão constantemente mudando, esse processo de mudança
pode ir além da sua percepção. Esse modelo visa ajudar as pessoas a
desenvolverem consciência das pequenas mudanças que poderá ter um
efeito significativo sobre suas vidas.

O Empoderamento está no cerne do processo de cuidar. Os profissionais
podem ajudar as pessoas a buscarem o controle de suas vidas.

A relação terapêutica entre o profissional e o indivíduo envolve um ato de
sincronia. A enfermagem desenvolve o cuidar “com” o indivíduo, ao invés
de simplesmente cuidar ou se preocupar “pelo” individuo. Essa visão
implica não só dentro do relacionamento terapêutico, mas também no tipo
de apoio necessário para manutenção da integridade do processo de
cuidar.

Os autores desenvolveram uma lista de dez compromissos que os
profissionais que prestam assistência à saúde mental devem adquirir, são os valores
essenciais para o desenvolvimento do Tidal Model:
1. Valorizar a voz: a história da pessoa é o princípio e o fim de todo processo de
ajuda. Não abrange apenas o sofrimento psíquico, mas também a esperança para a
resolução deste sofrimento. A história de vida se dá pela voz da experiência. É
preciso estimular que as pessoas busquem seus relatos de vida e que possam expor
da sua própria forma suas vivências.
2. Respeitar a língua: cada pessoa desenvolve uma forma única de expressar sua
história de vida, representando ao outro aquilo que só a pessoa pode saber. A
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linguagem da história, com sua gramática incomum e metáforas pessoais, é um
meio para iluminar o caminho da recuperação.

3. Desenvolver curiosidade genuína: a pessoa expõe sua história de vida, mas
isso não significa que sua história de vida é um "livro aberto". Precisamos
desenvolver formas de expressar interesse genuíno na história (como está exposta),
para que possamos entender melhor sobre a pessoa e suas histórias.

4. Torne-se aprendiz: a pessoa é o especialista mundial na história de sua vida. Os
profissionais devem aprender com o poder da história do outro, mas somente se agir
de forma diligente e respeitosamente para a tarefa ao se tornar aprendiz para assim
ter mais mecanismo de ajuda ao outro.

5. Revelar sabedoria pessoal: cada pessoa desenvolve seu próprio mercado de
sabedoria conforme escreve sua história de vida. Uma das tarefas-chave para o
profissional é ajudar a revelar a sabedoria, que será usada para sustentar e guiar a
pessoa ao caminho de recuperação.

6. Seja transparente: tanto a pessoa quanto o profissional têm a oportunidade de
se criar vínculos, para isso é necessário que haja uma relação de confiança e de
transparência entre ambos em todos os momentos.

7. Use o kit de ferramentas disponíveis: a história da pessoa contém numerosos
exemplos do que “funcionou” ou o que “pode funcionar” para esta pessoa. Essas são
as principais ferramentas que precisam ser usadas para construir uma história de
recuperação.

8. Construir um passo além: o profissional deve trabalhar em conjunto com a
pessoa para construir uma análise do que precisa ser feito 'agora'. O primeiro passo

43

é o passo crucial, revelando o poder da mudança que aponta para o objetivo final
que a recuperação.

9. Dê o presente do tempo: o tempo é o parteiro da mudança. A comunicação
interpessoal se faz produtiva à medida que há construção de vinculo. Não há nada
mais valioso do que o tempo que o profissional e a pessoa passam juntos.

10.

Saiba que a mudança é constante: o Tidal Model entende que a mudança é

inevitável. Esta é a história comum para todas as pessoas. A tarefa do profissional é
desenvolver a consciência de como essa mudança está acontecendo, e como o
conhecimento pode ser usado para orientar e valorizar a pessoa (BARKER;
BUCHANAN-BARKER, 2005).

O teórico propôs ainda uma diferenciação entre os conceitos de Enfermagem
Psiquiátrica (EP) e Enfermagem em Saúde Mental (ESM): na EP, o trabalho do
profissional visa minimizar a sintomatologia apresentada pela pessoa em sofrimento
psíquico, ficando focado mais na doença e suas faces; na ESM o trabalho do
enfermeiro é uma ferramenta que busca auxiliar a pessoa a desenvolver maneiras
de desenvolvimento e crescimento, indo além do eu quadro psíquico, para que haja
o processo de compreensão e superação de seus problemas psíquicos (BROOKES,
2011, 2014).
O Tidal Model tem afinidade à política pública de saúde mental brasileira e,
por esta razão, foi usado para subsidiar esse estudo. Cabe destacar que, ao longo
das últimas décadas, diversos países têm implementado políticas de atenção em
saúde mental baseadas na alteração do eixo da atenção hospitalar para a
comunidade, a fim de promover a continuidade do cuidado e a atenção integral das
pessoas em sofrimento psíquico (RIBEIRO, 2003).
O campo da atenção psicossocial no Brasil vem, desde a década de 1990,
delineando-se como um espaço de diversidade de propostas terapêuticas, de linhas
teóricas e objetivos, promovendo mudanças para transformar o paradigma
asilar/hospitalocêntrico do tratamento (ALMEIDA, 2002).
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As práticas de saúde foram redirecionadas no sentido da atenção integral e
humanizada, da democratização do atendimento e do trabalho em rede, elementos
que nortearam a formulação da Política Nacional de Saúde Mental, a qual é
representada, no plano legal, pela Lei n. 10.216 (LIMA; AGUIAR, 2016).
Assim esse movimento de mudança de paradigma de assistência em Saúde
Mental – hospitalar para territorial, se configura como um processo social complexo,
de mudanças significativas nas formas de cuidado em saúde mental e no tecido
sociocultural, bem como transformações jurídicas no que tange à conquista de
direitos de pessoas portadoras sofrimento psíquico.

Mudanças ainda em pleno

processo de consolidação (AMARANTE, 2003).
A saúde mental, na ótica psicossocial, abrange, não só os aspectos biológicos
as pessoas em sofrimento psíquico, mas também todo o contexto de implicações
culturais, políticas, sociais e relacionais vivenciadas por essas pessoas e suas
famílias. Logo, o olhar psicossocial busca enxergar não mais a doença e os
sintomas, dado que considera o meio social em que as pessoas estão inseridas
(MELLO; FUREGATO, 2008).
Ainda sob a perspectiva psicossocial, a difusão de saberes e de vivências e a
corresponsabilização entre os diversos atores envolvidos (família, equipe de saúde,
comunidade) no processo de cuidado em saúde mental são essenciais para a
promoção de autonomia, protagonismo e cidadania das pessoas em sofrimento
psíquico. O cuidado compartilhado é visto como uma estratégia e uma concepção
vinculados à saúde mental atualmente (PINHO; HERNANDEZ; KANTORSKI, 2010;
SCHRANK; OLSCHOWSKY, 2008).
Esse processo de mudança de assistência requer que os profissionais de
enfermagem que atuam em saúde mental conquistem novas competências e
desenvolvam diferentes formas de cuidar que não reproduzam as antigas condutas.
A necessidade de acompanhamento da pessoa em sofrimento psíquico
através de atendimento individual, em grupo e de visita domiciliar, quando norteada
pelo Tidal Model poderá contribuir para a criação de vínculos, favorecendo um
relacionamento de cunho terapêutico, onde a pessoa em sofrimento psíquico é o
centro do cuidado prestado. Bem como fornecer subsídios para a mudança das
práticas assistenciais em Saúde Mental (BARKER, 2000).
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A utilização da proposta do Tidal Model possibilita que os profissionais que
prestam assistência à saúde mental promovam um cuidado voltado para as
subjetividades de cada pessoa.
O desenvolvimento desse modelo, também deve ser feito junto a toda equipe
do CAPS III, uma vez que esta teoria converge para a prática da enfermagem e para
o funcionamento da equipe de modo interdisciplinar. O contexto organizacional é
considerado influência fundamental para a observação dos fenômenos ocorridos na
assistência em saúde mental na perspectiva do Tidal Model (BARKER, 2000).
Abaixo podemos ver um esquema de aproximação do modelo proposto com
alguns pressupostos da assistência à Saúde Mental no Brasil, a presente analise foi
baseada no material presente na bibliografia deste estudo:

QUADRO 3 – Conceitos e propostas do Tidal Model e sua correlação com o modelo de assistência à
Saúde mental no Brasil.

AÇÕES DE CUIDADO NO MODELO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL NO
BRASIL.

CONCEITOS E PROPOSTAS
TIDAL MODEL

Comunidade

 Acompanhamento de base territorial;
 Articulação da rede de atenção
psicossocial;
 Ações de reinserção social;

Empoderamento
Valorizar a Voz e Respeitar a língua

Mudança
Dê o presente do tempo;
Torne-se aprendiz;
Revelar sabedoria pessoal;
Use o kit de ferramenta;
Construir um passo além

 Valorização do protagonismo e
autonomia do usuário;

 Deter conhecimentos que podem
potencializar as estratégias de
manejo de crise;
 Construir projetos terapêuticos de
cuidado junto com o usuário e equipe
de saúde mental;
 Promover a reinserção nas atividades
cotidiano, transitar na sociedade.
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Relacionamento Terapêutico
Seja transparente
Desenvolver curiosidade genuína;

 Promove relação de confiança
terapêutica;
 Realizar cuidado integral respeitando
as subjetividades e construção social
de cada pessoa;
SILVA (2017)

1

Assim, considera-se que o Tidal Model pode ser aplicado para analisar as
ações e o cuidado de enfermagem em CAPS III, de maneira a subsidiar a análise
dos dados, pois oferece uma linha de pensamento capaz de enriquecer a prática de
enfermagem no Modelo Psicossocial.

1

Quadro elaborado pela autora da Dissertação.
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3

BASES METODOLÓGICAS

3.1 TIPO DE ESTUDO
Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, do tipo descritivo-exploratório,
pois na descrição, as opiniões dos informantes são apresentadas da maneira mais
fiel possível, como se os dados falassem por si próprios (MINAYO, 2010).
A escolha pela abordagem qualitativa se deu devido ao fato de que este tipo de
abordagem se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não
pode ser quantificado. Ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos humanos que não podem
ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2010).
A abordagem qualitativa se refere a estudos de simbolizações, simbolismos,
significados, significações, ressignificações, representações psíquicas, percepções,
representações sociais, vivências, pontos de vista, perspectivas, experiências de
vida, analogias. Tem abordado, entre outros temas: cuidados; reações e papéis de
cuidadores profissionais e familiares; fatores facilitadores e dificuldades frente à
profissão / frente ao tratamento / frente às condições de trabalho; mecanismos de
adaptação; adesão e não adesão a tratamentos; estigma (TURATO, 2003).

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA
O cenário será o Centro de Atenção Psicossocial III - João Ferreira da Silva
Filho, conhecido popularmente como CAPS do Alemão, está localizado na Zona
Norte no município do Rio de Janeiro, na Rua Engenheiro Manuel Segurado s/n, no
bairro do Complexo do Alemão. Essa unidade está inserida na Área Programática
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(AP) 3.1 e realiza atendimento diário e acolhimento noturno, incluindo os fins de
semana e feriados. O bairro Complexo do Alemão é formado pelas seguintes
Comunidades:
Tabela 4 - Bairros e nomes das comunidades localizadas no Complexo do Alemão – 2013

Área

de

planejamento

Região
administrativa

Bairros

Nome

do

Complexo

Territórios

das

Unidades

de

Polícia

Comunidades

Pacificadora

Estrada do Itararé
Adeus / Baiana

Morro da Baiana
Morro do Adeus
Morro do Piancó

Alemão
XXIX
3

–

Alemão

Alemão

Morro do Alemão
Rua Armando Sodré
Joaquim de Queiróz

Complexo
Alemão

do
Nova Brasília

Itararé
Mourão Filho
Nova Brasília (RA - Alemão)
Morro das Palmeiras
Parque Alvorada

Fazendinha

Rua 1 pela Ademas
Vila Matinha

XII – Inhaúma

Inhaúma

Relicário

Fonte: SABREN/IPP (2013)

Segundo a estimativa do Instituto Pereira Passos sobre dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de residentes no Complexo
do alemão é de 60.583 pessoas, sendo a 4º maior favela do Rio de Janeiro
(CAVALLIERI; VIAL - IPP/PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2012).
O índice de desenvolvimento humano no Complexo do Alemão era, em 2012,
de 0,711, o 126º e último colocado da cidade do Rio de Janeiro (IBGE, 2011).
Os níveis de rendimentos do trabalho são extremamente desiguais se
comparamos com outras regiões da cidade como, por exemplo, o bairro da Lagoa,
cujo rendimento do trabalho era R$ 2.933, enquanto dos moradores do Complexo do
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Alemão era de R$ 383, bem como a taxa de desempregos dos residentes do
território era de 19,7%. Esses dados já nos mostram a desigualdade que existe no
Complexo do Alemão se comparado com outras regiões do município do Rio de
Janeiro, o que o torna mais carente (IBGE, 2011).
Os bairros de abrangência do CAPS João Ferreira, além do Complexo do
Alemão são: Bonsucesso, Ramos, Penha (Área da comunidade da Vila Cruzeiro),
Olaria (até a Rua Conselheiro Paulino). Também prestava cobertura ao território do
Complexo de Manguinhos até setembro de 2016, que passou a ser coberta pelo
CAPS

II

Manguinhos,

inaugurado

em

outubro

de

2016.

O território coberto pelo CAPS possui grandes vulnerabilidades como violência,
tráfico de drogas e armas, pobreza e falta de saneamento básico. A unidade cobre
algumas comunidades consideradas as mais violentas da cidade do Rio de Janeiro,
tais como o Morro do Alemão, Favela Nova Brasília, Favela Fazendinha, Favela da
Grota, Vila Cruzeiro, Morro do Adeus.
Figura 2 – Mapa da localização do CAPS João Ferreira, 2016.
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Atualmente o território supracitado, está sendo alvo dos projetos do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), parceria entre os Governos Federal e o
Governo do Estado do Rio de Janeiro, em que estão previstas melhorias viárias,
moradia e de infraestrutura em geral, de modo a livrar o bairro e seus arredores do
estigma da favelização e da violência.
A localização do CAPS certamente é um fator interveniente no trabalho da
equipe, uma vez que a violência é mais incidente na comunidade em que está
inserido bem como em seus arredores, colocando a equipe diante de interferências
que fogem ao seu controle como operações policiais que resultam em troca de tiros
entre policias e o poder paralelo, agressões e variados tipos de violência entre
outras problemáticas.
O CAPS João Ferreira da Silva Filho foi inaugurado no dia 21 de julho de 2010.
Sua estrutura é horizontal, com apenas um andar. Encontra-se no mesmo local da
Clínica da Família Zilda Arns e de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o que
facilita uma atuação de forma integrada entre os serviços. Tem como objetivo
planejar ações voltadas para o desenvolvimento de mecanismos de qualidade de
gestão dos serviços que garantam a assistência à saúde de forma eficiente e eficaz
para a população da AP 3.1, buscando desenvolver ações coordenadas em
consonância com as necessidades dessa área. Frente a isso, trabalham com projeto
terapêutico singular (PTS), oferecendo oficinas de arte, fuxico, música, futebol,
dentre outras atividades em grupo.
Sua estrutura física é composta por: quatro corredores de convivência, uma
sala de oficina – pintura e arte, uma sala de musicoterapia, quatro consultórios, uma
sala de procedimentos, uma sala dos técnicos, três quartos para acolhimento, uma
sala da administração, dois banheiros- um para os funcionários e outro para os
usuários, um almoxarifado, uma cozinha e um refeitório. Apresenta em sua
dependência física, 03 (três) dormitórios com 02 (dois) leitos cada, somando no total
06 (seis) leitos para acolhimento noturno. A unidade conta ao todo com 46
profissionais, dentre as categorias: Administrador, Assistente Social, Coordenador
técnico, Copeiras, Diretor, Enfermeiros, Oficineiros, Psicólogos, Psiquiatras, Técnico
Administrativo, Técnico de enfermagem e Terapeuta Ocupacional.
No ano de 2015 foram matriculados 403 novos usuários no CAPS.
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3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA
A equipe de enfermagem do cenário de pesquisa estava composta, no
momento da realização da coleta de dados, por 20 profissionais, sendo 8 (oito)
enfermeiros e 12 (doze) técnicos de enfermagem. Neste estudo os participantes
foram 7 (sete) enfermeiros e 8 (oito) técnicos de enfermagem.
O critério de inclusão foi: estar atuando há, pelo menos, seis meses, na
unidade onde foi realizada a coleta de dados. O período de seis meses foi estipulado
porque é um tempo que permite a criação de vínculos com os usuários e adaptação
à rotina de trabalho, permitindo que os profissionais tenham experiências com o
cuidado em saúde mental. Foi estabelecido como critério de exclusão: não estar em
atividade laboral no cenário da pesquisa no período de coleta de dados (férias,
licença, etc.).

3.4 COLETA DE DADOS
Os dados foram coletados no período de novembro a abril de 2016, pela autora
da pesquisa. Os participantes foram

contatados por e-mail,

telefone ou

pessoalmente, e assim convidado a participar da pesquisa, após os devidos
esclarecimentos sobre a mesma.
Antes da realização da entrevista, os participantes receberam orientações
sobre a pesquisa, quando foram retiradas as dúvidas sobre a sua participação e
apresentado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A),
para que concordassem formalmente em participar da mesma.
A coleta de dados foi agendada em local, hora e data de preferência dos
participantes, a fim de não atrapalhar sua rotina de vida.
Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados:
- Roteiro de entrevista semiestruturada (APÊNDICE B);
- Caderneta de anotações;
- Gravador MP3 (dois gravadores);
A entrevista é uma técnica pertinente quando o pesquisador necessita obter
informações a respeito do seu objeto. Permite conhecer sobre valores, atitudes e
sentimentos, o que significa a possibilidade de ir além das descrições das ações,
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incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos próprios
entrevistadores (RIBEIRO, 2008).
A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais flexíveis que
dispõem as ciências sociais. A escolha da entrevista semiestruturada se deu porque
a mesma, enquanto técnica de coleta de dados, é adequada para a obtenção de
informações sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem, desejam e
fazem, assim como suas interpretações ou razões a respeito de um fato em questão
(GIL, 2010).
Além disso, possibilita a identificação de condições estruturais, sistemas de
valores, normas e símbolos, e ao mesmo tempo transmitir, através de um porta-voz,
as

representações

de

grupos

determinados,

em

condições

históricas,

socioeconômicas e culturais específicas (MINAYO, 2010).
Destacamos como vantagem na utilização da técnica da entrevista a
comprovação e esclarecimento de respostas, a flexibilidade na aplicação das
perguntas, a facilidade de adaptação de protocolos, a taxa de resposta elevada e
possibilidade de aplicação a pessoas não aptas à leitura (RIBEIRO, 2008).
Para ser bem-sucedida depende de ter bons instrumentos facilitadores como
um roteiro bem elaborado e gravador que permita a qualidade do som obtido. Para
evitar perda dos dados da entrevista por problemas técnicos, foram utilizados dois
gravadores, e a pesquisadora teve o cuidado de verificar o funcionamento dos
mesmos na etapa da coleta dos dados. No caderno de anotações foram registrados
aspectos não verbais apresentados pelos participantes, o que permitiu a captação
de emoções, muitas vezes imperceptíveis na fala gravada.
Cabe ressaltar que foi utilizado o mesmo instrumento de coleta de dados para
os Enfermeiros e Técnicos de enfermagem.
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3.5

ANÁLISE DE DADOS
Após a coleta de dados, as entrevistas foram transcritas e transformadas em

texto para posterior análise do material. A transcrição dos dados não consiste
somente em um procedimento que transforma o dado oral em dado escrito, visto que
esta etapa obedece a uma série de regras e convenções que sinalizam os diferentes
aspectos

que

perpassam

uma

determinada

conversa

(SILVA; ANDRADE;

OSTERMANN, 2009).
Alguns dos aspectos que frequentemente são marcados nas transcrições são:
sobreposição de falas, pausas, entonação ascendente ou descendente, palavras
proferidas de forma incompleta ou confusa, inspiração ou expiração durante a fala,
entre outras. As transcrições feitas são utilizadas como uma forma de representar o
material gravado de forma escrita, mas certamente não como uma possível
substituição desse material (PSATHAS; ANDERSON, 1990).
O

resultado

da

transcrição

foi apresentado

aos participantes para

concordância ou não acerca do conteúdo e da sua utilização na pesquisa.
No que se refere à análise de dados, Bardin (2011) recomenda a análise de
conteúdo, pois esse método se presta ao estudo das motivações, valores, crenças,
atitudes, tendências e a compreensão das ideologias que podem existir nos
dispositivos legais, princípios e diretrizes de uma sociedade. A expressão “análise de
conteúdo” é geralmente usada para o tratamento de dados de uma pesquisa
qualitativa (BARDIN, 2011; MINAYO 2010).
A análise de conteúdo temática, enquanto método torna-se um conjunto de
técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (BARDIN, 2011).
O autor propõe que a análise seja feita em três etapas. A pré-análise é a fase
em que se organiza o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo
operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da organização propriamente
dita por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é o estabelecimento de
contato com os documentos da coleta de dados, momento em que se começa a
conhecer o texto; (b) escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que
será analisado; (c) formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) referenciação dos
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índices e elaboração de indicadores, que envolve a determinação de indicadores por
meio de recortes de texto nos documentos de análise (BARDIN, 2011).
A segunda fase denominada de exploração do material consiste num
aprofundamento das interpretações e deduções. Esta é a fase da descrição
analítica, que diz respeito material textual coletado submetido a um estudo
detalhado, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Desta forma, a
codificação, a classificação e a categorização são básicas nesta fase (BARDIN,
2011).
A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e
interpretação. Esta etapa é destinada à condensação das informações para análise,
culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise
reflexiva e crítica (BARDIN, 2011).
O pesquisador trabalha com palavras que, isoladas, podem atribuir relações
com a mensagem ou possibilitar que se faça inferência de conhecimento a partir da
mensagem. São, dessa maneira, estabelecidas correspondências entre as
estruturas linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas dos enunciados. A
leitura do pesquisador responsável pela análise não é, portanto, uma leitura à letra,
mas, o realçar de um sentido que se encontra em segundo plano (BARDIN, 2011).
Tendo em vista as diferentes fases da análise de conteúdo proposta
destacam-se as dimensões da codificação e categorização que possibilitam e
facilitam as interpretações e as inferências. A codificação dos dados brutos do texto,
por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do
conteúdo, ou da sua expressão (BARDIN, 2011).
Após a codificação, segue-se para a categorização, que consiste na
classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação, e
reagrupamento segundo o gênero – analogia –, com os critérios previamente
definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de
elementos sob um título genérico, agrupados em razão dos caracteres comuns
destes elementos (BARDIN, 2011).
Cabe salientar que tais etapas envolvem diversos simbolismos que precisam
ser decodificados. Para tanto, o pesquisador precisa fazer um esforço para
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desvendar o conteúdo latente. Nesse sentido, a análise contextual e histórica é de
grande valia, além da criatividade, intuição e crítica (BARDIN, 2011).

3.6 ASPECTOS ÉTICOS
No que se refere aos aspectos éticos e legais da pesquisa, foi realizado o
encaminhamento do Projeto de Pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Escola de Enfermagem Anna Nery / Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de
Assis/ Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do Sistema Plataforma
Brasil. Também foi solicitada ao CAPS III-João Ferreira da Silva Filho, escolhido
como cenário desta pesquisa, através de uma Carta de Apresentação (APÊNDICE
C), a assinatura da Carta de Anuência para autorização da coleta de dados (ANEXO
A), na qual estavam descritos os objetivos do estudo.
A pesquisa foi respaldada pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde Nº
466, de 12 de dezembro de 2012, que incorpora, sob a ótica do indivíduo e das
coletividades, os referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência,
beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e
deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, a comunidade científica e
ao Estado. Portanto, os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão
atender a esta Resolução.
Os riscos potenciais desta pesquisa eram mínimos e estavam atrelados ao
risco de dano emocional ou de constrangimento durante a realização da entrevista. A
responsável pela realização do estudo se comprometeu a zelar pela integridade e
bem-estar dos participantes da pesquisa, respeitando valores culturais, sociais,
morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes dos mesmos. A
possibilidade de danos foi evitada a partir do estabelecimento de vínculo de
confiança entre pesquisador e participante. Além disso, os participantes tiveram ao
seu dispor o conteúdo da entrevista e poderiam autorizar ou não a utilização parcial
ou integral do conteúdo, assim como poderiam solicitar a exclusão na íntegra de seu
depoimento.
Nenhum participante manifestou desconforto durante a entrevista, não
ocorrendo a necessidade de suspender a mesma. O benefício relacionado a
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participação no estudo relaciona-se ao aumento de conhecimento científico para a
área da enfermagem em saúde mental, à divulgação do trabalho exercido pela
equipe de enfermagem em CAPS III, bem como sua importância como membro da
equipe multidisciplinar/interdisciplinar.
Em todos os momentos do desenvolvimento do estudo, os participantes
tiveram a escolha de poder desistir de participar do mesmo. A participação na
pesquisa foi voluntária e não envolveu custos ou compensações financeiras. Os
participantes receberam orientação a respeito do TCLE, autorizando a utilização das
informações coletadas na pesquisa através de suas assinaturas. O TCLE constou de
duas vias, onde uma foi entregue ao participante e a outra permaneceu com a
entrevistadora.
Os dados coletados foram utilizados apenas nesta pesquisa e serão
divulgados em eventos científicos e em artigos publicados em periódicos, além de
serem apresentados à instituição acadêmica onde será desenvolvida e ao cenário do
estudo, a fim de contribuir para o trabalho da equipe e o cuidado de enfermagem em
saúde mental.
Cabe ressaltar que os dados coletados foram arquivados pela pesquisadora e
serão guardados por cinco anos, quando serão incinerados e/ou deletados (BRASIL,
2014).
Para manter o anonimato dos participantes, os mesmos foram identificados
com letras maiúsculas correspondentes à letra inicial da profissão (ex: E- Enfermeiro
e TE - Técnico de enfermagem), seguidas no número ordinal referente à ordem da
realização da entrevista (ex: E01; E02; TE03).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/
Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Parecer n. 1.201.401 de 25/08/2015.
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4

EQUIPE

DE

ENFERMAGEM

DO

CAPS

JOÃO

FERREIRA:

CARACTERÍSTICAS DE SUA CONFIGURAÇÃO

Equipe de enfermagem: gênero, formação, experiência
prévia e carga de trabalho.

Alguns aspectos são importantes para a melhor compreensão do trabalho da
enfermagem no CAPS III em estudo, dentre eles estão as características da equipe
de enfermagem. Os participantes da pesquisa tiveram a seguinte distribuição por
gênero: 5 (cinco) profissionais do sexo feminino e 10 (dez) do sexo masculino.
Figura 3 – Gráfico da distribuição dos profissionais de enfermagem do CAPS João Ferreira por
gênero, 2016.

Nos CAPS João Ferreira, 67% dos profissionais da enfermagem são do sexo
masculino. Embora a presença de homens Enfermeiros seja mais comum na
atualidade, sabe-se que a presença de mulheres na profissão ainda é majoritária, o
que tem relação com a implantação da enfermagem moderna no país, quando as
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escolas eram somente para mulheres. No entanto, a presença masculina sempre
existiu na enfermagem, mais ligada ao cuidado em psiquiatria e fora do modelo
nightingaleano (PERES, 2008; SCHIMIDT; DANTAS, 2006).
Revisitando a história constatamos que, no que se refere ao lugar social das
mulheres, há um mito definido por concepções que remetem às mulheres uma
condição inata de inferioridade atribuída à sua aproximação com a natureza. Tais
representações têm em seus princípios relação direta com a capacidade natural da
reprodução biológica e com as responsabilidades nos cuidados com o doméstico e
com a família (COELHO, 2001).
No caso específico da enfermagem moderna brasileira, esta nasce sob o
discurso higienista do início do século XX, período em que a Igreja e a Medicina
aliam-se, disciplinando, controlando e reduzindo a função da mulher à de mãe,
esposa e educadora, sendo permitida a atuação no mundo público desde que
somassem a obediência ao marido e aos médicos. Nesse duplo espaço, a história
reservou para a mulher/enfermeira uma mobilidade limitada, devendo preservar o
que é definido socialmente como qualidades: docilidade, submissão, abnegação e
recato. Em outras palavras, no mundo público, o lugar das mulheres seria a
extensão do mundo privado (SOBRAL, 1995).
Por outro lado, a psiquiatria, que formalmente foi instituída no Brasil em 1882,
com a criação da Cadeira de Moléstias Mentais nas Faculdades de Medicina do país
(PERES et. al, 2011), é uma especialidade em que os homens se destacam na
atuação como enfermeiros, devido à necessidade de força física para lidar com o
tratamento moral que visava conter os comportamentos dos doentes (CAMPOS;
POLUBRIAGINOF, 2016).
Quando pensamos na trajetória histórica da enfermagem, a presença de homens
na profissão foi evidenciada especialmente nas instituições psiquiátricas, o que pode
ser entendido a partir da explicação de Loyola (1994), de que a equipe de
enfermagem em psiquiatria tinha como ação amarrar, conter, gritar, ofender, imporse pela robustez física, aplicar as medicações terapêuticas psiquiátricas prescritas,
para garantir a ordem no hospital.
Assim, a presença de homens enfermeiros sempre foi mantida na área
psiquiátrica,

mesmo

que
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mesmos

não

tivessem

passado

por

curso
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profissionalizante. A enfermagem psiquiátrica tem uma história própria que inclui a
sua ausência nos primeiros currículos das escolas de enfermagem reconhecidas
pelo governo brasileiro no início do século XX (SILVA et. al, 2015; CAMPOS;
POLUBRIAGINOF, 2016).
Logo, a presença majoritária de homens no CAPS estudado pode ser analisada
sob a perspectiva histórica e de gênero, o que não será aprofundado neste estudo,
uma vez que há pesquisas que tratam desses aspectos sob diferentes vertentes,
mas, cabe ressaltar que outro elemento também pode estar associado ao maior
quantitativo de enfermeiros homens no CAPS em estudo: a violência instalada na
comunidade na qual este serviço se insere. Pode-se somar a violência aos demais
aspectos que explicam uma equipe com mais homens do que mulheres, uma vez
que a presença do profissional homem traria uma sensação de segurança para os
demais membros da equipe.
Na atualidade, buscamos novas formas de cuidar em saúde mental, nas quais a
força física que sustentaram por muitos anos as práticas psiquiátricas, exigindo a
presença de homens para o cuidado de enfermagem, não é mais considerada um
aspecto necessário, pois existem outras maneiras de atender a demanda das
pessoas em sofrimento psíquico em situação de crise, sustentadas em tecnologias
de cuidado especializado.

Quanto à formação profissional, dos enfermeiros que participaram da
pesquisa podemos perceber de acordo com esquema abaixo:
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Figura 4 – Anos de formados dos profissionais de enfermagem do CAPS João Ferreira, 2016.

Os profissionais de enfermagem do
CAPS do João Ferreira estão
formados há:

Enfermeiros
5 anos – 40 anos

Técnicos em Enfermagem
5 anos – 30 anos
Os profissionais de enfermagem de nível médio que trabalham no CAPS João
Ferreira possuem de 05 (cinco) a 30 (trinta) anos de formados. Já os profissionais de
enfermagem de nível superior têm na sua maioria entre 5 (cinco) a 40 (quarenta)
anos de formados.
A implantação da Reforma Psiquiátrica data de 2001, quando foi sancionada a
Lei n. 10.216. Assim, os profissionais formados antes desta lei tiveram sua formação
profissional pautada nas bases manicomiais, excludentes e biomédica.
A existência, desde a década de 1950, de teorias próprias da enfermagem
psiquiátrica não influenciou o ensino ao ponto de preparar profissionais de
enfermagem com uma prática voltada para o relacionamento terapêutico ou outra
teoria, o que certamente traria outro perfil de profissionais de enfermagem para a
sociedade. Até hoje o ensino de enfermagem psiquiátrica/saúde mental no Brasil tem
sua trajetória própria e ainda é visto com crítica pelos estudiosos da área (BRAGA;
DA SILVA, 2000; DA SILVA et. al, 2009; SILVA; KIRSCHBAUM, 2010).
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A reestruturação da atenção em saúde mental na América Latina foi motivo de
preocupação, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) na segunda
metade do século XX, que preconizou a necessidade de modificação do currículo,
bem como a utilização de outros recursos assistenciais da comunidade, fora dos
hospitais psiquiátricos, no treinamento e habilitação dos profissionais de saúde, para
o êxito de tal reestruturação (OPAS/OMS, s.d.).
O Ministério da Saúde e a Coordenação Nacional de Saúde Mental
estabeleceu o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde Mental com o
objetivo de qualificar os profissionais de saúde e os estudantes de graduação na
área da saúde mental (BRASIL, 2015), devido a importância da formação para a
escolha da área de atuação e a necessidade de pessoal para a saúde mental.
Meu estágio de saúde mental não foi tão bom. Apesar de ter sido na
Colônia Juliano Moreira, não fui bem avaliado. (E06)

Apesar de mudanças e orientações para um ensino voltado para uma proposta
reabilitadora e territorial na área da saúde, os participantes deste estudo não
apontaram que tiveram em sua formação o preparo adequado para trabalhar no
serviço psiquiátrico.
Em relação a experiências previas em Saúde Mental, 7 (sete) dos profissionais
que trabalham no CAPS João Ferreira relataram durante as entrevistas que tiveram
experiências anteriores na área de saúde mental (hospitais psiquiátricos,
emergência psiquiátrica e CAPS). A maioria dos entrevistados (treze) relataram
experiência em outros campos da saúde como, por exemplo, Emergência (5), CTI
(2) e Geriatria (3). Destes profissionais, 2 (dois) entrevistados não tinham nenhuma
experiência anterior como profissional da saúde, pois são recém-formados.
Outro aspecto de compõe as características dos trabalhadores do CAPS João
Ferreira é a carga horaria no serviço, sendo importante registrar que todos os
profissionais de enfermagem trabalham, no mínimo, 40 horas semanais. Alguns
desses profissionais trabalham em dois ou mais empregos como destacamos
abaixo:
Trabalho, no CAPS Mussun. Dá umas 80 horas semanais. (TE04)
No momento estou em um CAPSi e aqui no CAPS João Ferreira. (TE05)

62

[...] Trabalho aqui e sou militar, tenho outros empregos também. Sou
professor de música. Gerencio um grupo de cuidadores para avaliação de
procedimentos. (TE02)
Eu trabalho aqui no CAPS e em uma UTI de um hospital estadual. (E01)
Trabalho também no CAPS ad. (TE03)

Nos extratos das entrevistas, evidenciamos que 11 (onze) dos trabalhadores de
enfermagem que participaram desta pesquisa, possuem outro emprego. Para
Carvalho (2006), o profissional de enfermagem que atua em psiquiatria está mais
propenso ao risco de adoecer mentalmente do que os profissionais que atuam em
outras especialidades. Certas ocupações, como a enfermagem, apresentam uma
probabilidade maior de envolver investimento emocional no trabalho, sugerindo que
os profissionais que atuam nessa área estão propensos a apresentarem maior
vulnerabilidade ao estresse do que em ocupações que não exigem envolvimento
emocional (ROSSI, 2009).
Comumente os trabalhadores de enfermagem possuem mais de um vínculo
empregatício, comprometendo o tempo dedicado para o lazer e a família. As
jornadas duplas ou triplas podem conduzir ao estresse emocional, decorrente do
acúmulo de atribuições, muitos autores versam sobre os malefícios das longas
jornadas de trabalho que os profissionais de enfermagem se submetem.
As longas jornadas de trabalho realizadas pelos trabalhadores de saúde são
fonte de desgaste, submetendo estes profissionais à diminuição do seu período de
descanso e lazer, devido à necessidade de possuírem mais de um vínculo
empregatício (SARQUIS, 2007).
A quantidade de horas trabalhadas está diretamente relacionada com a
qualidade de vida das pessoas, pois aquelas que têm mais tempo livre podem
praticar atividades de lazer que promovem saúde e qualidade de vida. Entretanto,
devido à realidade atual do mercado e da sociedade capitalista, as pessoas acabem
trabalhando em excesso e em horários considerados inadequados (SANTOS;
TREVIZAN, 2002).
Também devemos levar em consideração à situação econômica do país, na
qual o baixo poder aquisitivo dos salários e a baixa remuneração da categoria da
enfermagem são fatores que levam esses profissionais a atuarem em mais de um
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local de trabalho, exercendo uma longa carga horária laboral durante a semana
(LAURENTI, 2007).
A frustração econômica, muitas vezes leva o profissional a assumir mais de um
emprego para manter condições dignas de vida, ou então gera alta rotatividade e
desligamento do emprego (DEL CURA; RODRIGUES, 1999).
A Equipe de enfermagem do CAPS João Ferreira, segundo o relato de um
participante: “[...] é composta

pelos enfermeiros, enfermeiros plantonistas,

enfermeiros diaristas e pelos técnicos de enfermagem, tanto os diaristas, tanto os
plantonistas. E, nós, técnicos de enfermagem, trabalhamos por escala fixa.” (TE06)
As condições de trabalho dos profissionais de enfermagem têm sido
consideradas inadequadas ao decorrer dos anos, devido às especificidades do
ambiente e das atividades insalubres executadas. O desgaste físico e emocional, o
desprestígio social, e a baixa remuneração são fatores associados às condições de
trabalho do profissional de enfermagem, que vem refletindo negativamente na
qualidade da assistência prestada ao cliente, o que leva ao abandono da profissão e
consequentemente a escassez e/ou diminuição de profissionais no mercado de
trabalho (TRALHAFERRO; BARBOZA; DOMINGOS, 2006).
Tudo isso interessa ao estudo em questão porque quando se trata do trabalho
de enfermagem em um CAPS III, todas as questões supracitadas são agravadas,
uma vez que este dispositivo propõe atenção integral com formação de vínculo com
o usuário e família. O referencial teórico adotado enfatiza a relação terapêutica para
o cuidado em saúde mental, no sentido de ser esta relação “com” a pessoa em
sofrimento psíquico, tendo a enfermagem o papel de oferecer o apoio necessário
para garantir a integridade da assistência prestada (BARKER; BUCHANANBARKER, 2005).
Logo, a sobrecarga de horas de trabalho e consequente sobrecarga emocional
que estudiosos apontam ocorrer em profissionais de enfermagem que trabalham em
saúde mental podem ser fatores de importante influência na qualidade do trabalho
realizado no CAPS João Ferreira.
A área da saúde mental requer dos profissionais que nela atuam um
compromisso genuíno com os aspectos objetivos e subjetivos que envolvem o
cuidado

às

pessoas

em

sofrimento

psíquico.

Esse

compromisso

requer
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conhecimento específico e disponibilidade para cuidar do sujeito em comunidade
(BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2005).
Em relação à inserção dos participantes da pesquisa no campo da saúde
mental, mais especificamente no cenário do estudo, destacamos os seguintes
aspectos que levaram os profissionais a trabalharem no CAPS:
Eu comecei no CAPSi, então foi a primeira oportunidade de emprego que
eu tive, nem comecei como enfermeira, comecei como oficineira, quatro
meses depois, a enfermeira que trabalhava lá saiu... Mas eu vim porque foi
à primeira oportunidade de emprego mesmo que eu tive. (E04)
Eu vim trabalhar em CAPS porque foi uma área que se abriu para mim, né?
E eu, como acompanhante terapêutica [em psiquiatria], pude, assim, me
interessar pela saúde mental. E quando surgiu a vaga e alguém me indicou
para a então diretora [...] vim fazer a entrevista, e eu me apaixonei pelo
CAPS. (TE02)
[...] eu estava desempregado. Eu era encarregado, trabalhava na área
internacional de empresa, da Vale do Rio Doce, nada a ver eu ter vindo
parar aqui. Mas, foi o destino mesmo. Um colega meu, comentou comigo
que estavam precisando [de técnicos de enfermagem], na saúde mental,
pegou um currículo meu e levou para empresa. Aí em uns dois meses eles
me chamaram para fazer entrevista e vim para cá. (TE04)
A oportunidade surgiu, eu era técnico de enfermagem. Tinha um amigo meu
que já trabalhava nessa área [...]Eu o via lidando com esses pacientes, aí
ele falava que eu tinha um bom contorno com eles e pediu para eu passar
por esse processo de experiência. Tinha acabado de me formar. Acabou
abrindo um processo aqui no CAPS João Ferreira. (E06)

Os resultados mostram que 13 (treze) participantes foram trabalhar em CAPS
pela necessidade de inserção no mercado de trabalho.
O setor de Recursos Humanos da Coordenação de Atenção Primária 3.1
realiza processos seletivos da seguinte maneira: seleção de currículo e entrevista
com gestores da unidade e da Coordenação de Saúde Mental. Desta forma, o
serviço faz uma análise das competências do profissional, mesmo que ele não tenha
experiência prévia na área, podendo ser contratado no CAPS João Ferreira.
Também foi apontado como motivação para trabalhar em CAPS as vivências
na área enquanto estudante durante as atividades práticas:
A minha primeira experiência em psiquiatria foi em CAPS, no meu estágio, e
eu gostei bastante e lá eu mexia com musicoterapia. Aqui eu não exerço
tanto essa área, mas eu gosto da área de psiquiátrica, entender um pouco
mais sobre a mente humana. Entender. Entender o porquê que temos
manias. (TE03)
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Eu trabalhava na UPA [Unidade de Pronto Atendimento] e via sempre um
pessoal que trabalhava do outro lado [profissionais do CAPS João Ferreira]
[...] o pessoal ia lá, muito solicito, me pedia as coisas e [...] o que eu podia
fazer eu fazia [...]. Ai, uma certa vez, me interessei em ir trabalhar na
psiquiatria e bati aqui na porta [...]. A diretora me deu uma oportunidade,
perguntou se eu tinha experiência em psiquiatria, eu tinha passado lá pelo
IPUB [Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro].
Fiz estágio voluntário no Pedro Ernesto [hospital universitário], na psiquiatria
de lá [...]. Bati na porta, as portas foram abertas para mim, então surgiu uma
vaga, me chamaram, estou aqui até hoje. (TE05)
Assim, a princípio, não foi uma opção pelo gostar do serviço de psiquiatria,
até porque, a minha experiência foi só no estágio. Foi mesmo pela
oportunidade de trabalho e por eu já conhecer a dinâmica do CAPS. (TE06)

Observa-se nos extratos das entrevistas que os profissionais de enfermagem
citados tiveram motivações de cunho diferenciado. Os relatos mostram que
vivenciaram a prática em saúde mental apenas como estudantes em campo de
prática, não tendo exercido atividades laborais antes em CAPS ou em outro serviço
de Saúde Mental.
Outros profissionais se interessaram a partir de uma experiência prévia em
saúde Mental, seja como acompanhante terapêutico, oficineiro ou através do contato
com o matriciamento em saúde mental. O que há de comum, é que se encantaram
com o trabalho no CAPS e referem o prazer em atuar no mesmo.
Então foi meio que frustrante [a formação em saúde mental]. Entrar nessa
área depois de formado e alcançar nível superior, eu comecei a me
encontrar, a descobrir, a estudar um pouco mais, poder realizar outros
projetos aqui dentro. E tenho um desejo enorme de saúde mental, nem
penso em trabalhar na parte clínica. (E06)

Dentre os entrevistados destacamos a fala de uma profissional que já tinha
experiência prévia em um serviço hospitalar psiquiátrico:
Inicialmente por alguns conflitos que existiam com relação a Reabilitação.
Algumas dúvidas, alguns questionamentos por eu ter trabalhado só em
instituições de longa permanência. Cheguei a atuar em alguns processos de
desinstitucionalização, principalmente quando eu estava na coordenação
[da emergência de um hospital psiquiátrico] tive contato com o Programa de
Volta para Casa, com as Residências Terapêuticas, mas assim, eu queria
uma experiência nova, conhecer, e quando surgiu esse convite foi a chave
para agregar novos conhecimentos, responder a alguns conflitos que eu
tinha. (E02)

66

Na fala supracitada, observa-se que a motivação do participante para aceitar
o convite para trabalhar em um CAPS estava relacionada à sua falta de experiência
em serviços extra-hospitalares, que lhe despertava interesse em atuar em
dispositivos mais próximos da política de atenção psicossocial proposta a partir da
Reforma Psiquiátrica, bem como em aumentar seus conhecimentos em saúde
mental, a partir de novas experiências. Associa-se isto a um dos princípios o Tidal
Model, que é o compromisso integral dos profissionais de enfermagem com a
pessoa em sofrimento psíquico, que inclui características como desenvolver a
curiosidade genuína no momento do cuidado, o que significa de fato estar
interessado em escutar as histórias das pessoas com as quais vai desenvolver o
relacionamento terapêutico (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2005).
Logo, pode-se notar que a equipe de enfermagem do CAPS João Ferreira se
sente integrada ao trabalho que desenvolve e manifesta satisfação com o local de
trabalho e desejo de permanecer no mesmo. A experiência do trabalho extrahospitalar, nesse caso, é positiva, pois todos os participantes se agradaram com o
cuidado em saúde mental, mesmo aqueles sem experiência anterior e apesar dos
estigmas sociais.
Quando analisamos as características que aparecem na configuração da
equipe de enfermagem do CAPS João Ferreira, nos deparamos com um grupo de
profissionais conscientes tanto da responsabilidade assumida ao entrar para a
equipe de um serviço de referência em saúde mental, como com a vontade de
pertencer a este serviço, pois se agradaram com o trabalho que passaram a
desenvolver.
Para trabalhar na lógica psicossocial a satisfação é uma característica que
facilita assumir a posição de agente terapêutico. Isso implica em um cuidado que vai
ao encontro da Reforma Psiquiátrica e permite que se proponha novas formas de
cuidar, resultando em efeitos terapêuticos (KIRSCHBAUM, 2009).
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5

AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO

CAPS III – JOÃO FERREIRA

O cuidado em saúde mental é considerado um cuidado especializado, uma vez
que esta área de conhecimento requer competências e habilidades específicas para
a prática assistencial (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2005). O momento de
transição das políticas assistenciais de saúde mental no Brasil requer dos
profissionais de saúde mental o desenvolvimento de características para cuidar que
mobilizem práticas territoriais, intersetoriais e reabilitadoras. Dessa forma, a
enfermagem e seus profissionais sofreram influência das transformações ocorridas
no campo dos saberes que embasam as práticas em psiquiatria.
A partir de 2002 a implantação por lei da reforma psiquiátrica o campo da
saúde mental foi de fato reconfigurado com a criação de novos dispositivos de
cuidado, dentre eles o CAPS, que tem papel articulador na RAPS, visto que é um
serviço que se propõe organizar a rede de serviços de saúde mental de seu território
(BRASIL, 2002, 2004).
As práticas relacionadas à assistência em saúde mental estão convergindo as
várias concepções, tendências e entendimentos sobre o processo saúde-doença e
coerentemente a este, à organização das instituições que, por sua vez, geram a
natureza da assistência às pessoas que estão sob seus cuidados (AMARANTE,
2015).
Por se tratar de uma área que ainda está em processo de consolidação de
reformas e avanços nos campos técnicos, sociais e ideológicos, ainda surgem
incertezas e inseguranças quanto à atuação dos profissionais da enfermagem
psiquiátrica e em saúde mental.
Destacamos que os profissionais de enfermagem estão inseridos nas ações
(acolhimento, matriciamento, oficinas etc.) desenvolvidas no CAPS, essas atividades
são realizadas por todas as categorias profissionais:
“Ah assim, é uma equipe de multiprofissionais, então a equipe toda interage,
tanto enfermeiro como os técnicos, toda equipe, assistência social,
psicólogo, os médicos, administração também interage. ” (TE05)
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Observa-se que há consciência dos profissionais de enfermagem do CAPS
estudado sobre o aspecto multiprofissional do cuidado prestado, bem com referência
a certa “igualdade” no modo de atuação de todos os profissionais. No entanto, sabese que diferentes formações fazem com que exista trabalho disciplinar, onde cabe a
cada profissional uma atuação específica que precede o compartilhamento do
conhecimento referente à sua área com os demais profissionais, para que então
ocorra a interdisciplinaridade.
Abordaremos com mais profundidade a questão da Interdisciplinaridade/
Multidisciplinaridade no Capitulo VI.
Para Barker (2000), há no trabalho da enfermagem aspectos que se coadunam
com atividades de auxílio aos indivíduos em sofrimento psíquico, a partir da
interação permitida pelas características de sua prática, que estimulam o
desenvolvimento de mecanismos de crescimento da cada pessoa atendida, através
da compreensão e superação dos seus atuais problemas psíquicos. Esses aspectos
incluem atividades específicas da enfermagem e atividades comuns com
profissionais de outras áreas.
Apresentaremos a seguir o que a equipe de enfermagem do CAPS João Ferreira
descreveu como atividades por eles realizadas. Para melhor compreensão os dados
foram separados em ações internas (atividades realizadas dentro do espaço físico
do CAPS) e ações extra-muros (atividades realizadas fora do espaço físico do
CAPS). Utilizamos essa nomenclatura pois era assim que os participantes do estudo
mencionavam e definiam suas atividades fora do CAPS.
5.1

AÇÕES INTERNAS

5.1.1 Acolhimento/Convivência
Os usuários chegam até o serviço de saúde de diferentes formas, as portas de
entrada acabam se diversificando de acordo com cada situação, cada usuário e sua
subjetividade (FERLA, 2000).
No âmbito da Saúde Pública, o Acolhimento é considerado um dispositivo que
contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), é percebido como
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ferramenta de intervenção na construção de vínculo e na qualificação da escuta,
além de garantir, nos serviços de saúde, acesso com responsabilização e
resolutividade (BRASIL, 2009).
O acolhimento propõe uma nova lógica de funcionamento e organização do
serviço, que desloca a centralização no atendimento médico para a equipe
multiprofissional, aumentando as estratégias de cuidado. Assim, permite que o
processo de trabalho seja revisto e as práticas sejam reorientadas focando na
produção de saúde e não mais para a doença-cura (BALLARIN et. al, 2011).
Dentre os espaços de atuação dos profissionais de enfermagem em um CAPS
III se destacou o Acolhimento/Convivência:

O acolhimento diurno dos usuários a gente chama de convivência. O CAPS
costuma abrir as portas, para essa convivência, a partir das 8 horas com
bom dia, com o café da manhã, para poder recepcioná-los e perguntar como
é que foi o dia, como é que foi a noite, se ocorreu tudo bem. (E05)
Esse acolhimento, o paciente chega, passa pela porta, onde tem uma
secretária, que preenche todos os dados, põe no computador e envia para
quem tiver escalado no acolhimento, chama o paciente e acolhe o paciente
[...] Então eles vêm para a convivência, passam o dia depois eles voltam
para casa, então isso está fazendo super bem, diminuiu um pouco a carga
sobre a família. (TE05)

Para os profissionais entrevistados o acolhimento diurno e a convivência são
sinônimos. Segundo a Carteira de Serviços dos CAPS - Guia de Referência Rápida,
o acolhimento deve iniciar na recepção, que é a porta de entrada da unidade,
objetivando promover a desconstrução da demanda de medicalização e de
internação como respostas prioritárias para o sofrimento psíquico.
Os CAPS devem organizar o trabalho equacionando a oferta de atendimento
por demanda programada (aqueles atendimentos previamente agendados) e
demanda espontânea (atendimentos de urgência, atendimentos sem agendamento
prévio ou atendimentos de primeira vez). O acolhimento para demanda espontânea
deve ser organizado de modo que sempre tenha algum profissional técnico (nível
superior ou médio) disponível para esta ação (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E DEFESA CIVIL/RJ, 2011).
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Eu auxilio na vivência [espaço de Convivência] com os outros pacientes, a
gente está levando ele para conviver na sala de televisão, enfim... essa é
mais ou menos a minha rotina aqui. (TE08)

A convivência expressada pelos participantes da pesquisa relaciona-se ao
espaço onde ocorre o atendimento aos usuários e onde eles permanecem
interagindo com a equipe e com outros usuários. Para o Ministério da Saúde, esse
espaço é a ambiência, que através da Política Nacional de Humanização (2008),
abrange o espaço físico, social, profissional e de relações interpessoal que deve
estar voltado para a atenção acolhedora, com resolutividade e humanizada.
É necessária a organização de espaços terapêuticos e acolhedores de trabalho
e de convivência entre usuários do serviço. Essa compreensão de ambiência como
diretriz da Política Nacional de Humanização é norteada por três eixos principais
(BRASIL, 2008):
1. O espaço precisa ser confortável e acolhedor, de modo a promover
individualidade, subjetividade e a privacidade e dos usuários do serviço e
trabalhadores que usam o espaço; é importante que haja utilização de
componentes do ambiente que interagem com as pessoas, em especial,
luminosidade, cor, odores, sons, e a inclusão da arte nas suas mais
diferentes formas de expressão. Para o Ministério da Saúde esses
componentes atuam como modificadores e qualificadores do espaço, que
podem contribuir no processo de produção de saúde e de espaços
saudáveis;
2. O espaço como ferramenta que contribua para as mudanças, através da
construção dos espaços aspirados pelos profissionais de saúde e pelos
usuários, com flexibilidade, funcionalidade, garantia de biossegurança,
prevenção de acidentes biológicos favorecendo assim o processo de
trabalho.
3. A ambiência como espaço de encontros entre os sujeitos, favorecendo os
laços entre os usuários do serviço entre si e com os trabalhadores, como
um dispositivo de transformação, que propicie a criação de espaços
coletivos como oficinas, grupos e rodas de conversas (BRASIL, 2008).

Acolhimento refere-se à capacidade de estar disponível para dialogar e escutar
com o outro que procura ajuda, oferecendo atendimento imediato (BRASIL, 2002), o
que é realizado no CAPS João Ferreira, conforme descreve um participante:
[...] a gente atua até na hora de acolhimento da primeira vez do paciente,
entendeu? A gente vê o caso, se é para o CAPS, se é para um AD [CAPS
Álcool e drogas], ou se é para um matriciamento, a clínica da família [...] e a
gente participa da convivência com eles. Participação do usuário com jogos,
quando não está tendo atendimento individual. (TE07)

71

O acolhimento é a ação de hospitalidade diurna e/ou noturna realizada nos
CAPS como recurso do projeto terapêutico singular de usuários cujo objetivo é o
resgaste, a retomada e o redimensionamento das relações interpessoais, o convívio
familiar e ou comunitário. O acolhimento inicial acontece, por demanda espontânea
ou referenciada além das situações de crise no território. E consiste na escuta
qualificada, reafirmando a legitimidade da pessoa e dos familiares que buscam o
serviço a fim de reinterpretar as demandas, construir o vínculo terapêutico inicial
e/ou corresponsabilizar-se pelo acesso a outros serviços, caso haja necessidade
(BRASIL, 2013).
Cabe ressaltar que é nas reuniões de turno que é avaliado a necessidade de
acolhimento dos usuários do serviço.
Para França (2005), o acolhimento é:

Uma abordagem que se propõe a romper com a cronificação e a reverter a
rigidez institucional, de modo que o adoecer psíquico possa ser entendido
como um apelo, uma tentativa de estabelecer relações satisfatórias.
Procurando escutar livremente o sofrimento, criando dispositivos de
continência para a angústia dos sujeitos, estendendo um olhar aos seus
pares, administrando conflitos, oferecendo acolhida para as urgências,
evitando o estigma de certos signos psiquiátricos, permitindo a livre
expressão do pedido de ajuda e buscando, em primeiro plano, oferecer
atenção ao sofrimento e não à eliminação pura e simples do sintoma
(FRANÇA, 2005, p.150).

No CAPS João Ferreira o espaço de convivência, é utilizado com promotor das
relações interpessoais entre os usuários do serviço, familiares e trabalhadores. O
espaço de Convivência é utilizado para o desenvolvimento de oficinas e grupos,
além de ser um local onde muitos podem descansar e interagir com o meio, há
também sala de jogos e uma mesa de ping-pong que é bastante utilizada. Durante
os dias de semanas todos os usuários podem frequentar os espaços, somente nos
fins de semana e feriado o espaço de convivência é utilizado apenas pelos usuários
que estão em acolhimento estendido/noturno.
Assim, ao embasarmos os resultados apresentados sobre o acolhimento no
CAPS estudado, observamos um dos princípios do Tidal Model, que é
receber/acolher as pessoas no atendimento de enfermagem em Saúde Mental de
modo a permitir que elas mergulhem no seu "oceano de experiências", no seu tempo
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ao serem recebidos e acompanhados pelos profissionais, de modo a seguir vivendo
com o sofrimento psíquico (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2005). O acolhimento
permite que o usuário se sinta bem recebido no CAPS e retorne o que permite que o
vínculo terapêutico se concretize e o tratamento seja implementado.

5.1.2

Oficinas
As oficinas em Saúde Mental buscam permitir a pessoa em sofrimento psíquico

o estabelecimento de laços de cuidado consigo mesmo, de afetividade com os
outros, além de fornecer um ambiente de socialização e construção coletiva de
atividades sociais, físicas, de cidadania e artes.
A oficina que eu participo é a do fica esperto, que eles [usuários do CAPS]
trabalham com jornal da semana, com as histórias que estão contando no
jornal, eles tiram a que eles acham mais importantes e, debatem em cima
dessas notícias. (E03)

As oficinas dão ênfase na particularidade de cada caso, ao trabalho
multiprofissional, a escuta e ao respeito a pessoa em sofrimento psíquico e a
invenção de novas estratégias de intervenção sobre o campo social e clínico. As
atividades das oficinas em saúde mental passam a ser vistas como instrumento de
enriquecimento dos sujeitos, de descobertas, da valorização da expressão e
ampliação de possibilidades individuais e de acesso aos bens culturais (GUERRA,
2004).
“[...] a gente faz parte também do processo de oficina, ou a gente está junto
com eles acompanhando dentro da oficina, nas rodas de conversas. (E06)
“Eu fazia oficina de pipa com eles. Tem oficina de futebol, que eu já
participei em algum momento E, assim, a atividade que a gente tem
praticado é no dia a dia conforme a demanda do usuário. (E07)”

Assim, as oficinas podem ser encaradas como espaços terapêuticos a partir do
momento em que possibilitem as pessoas que participam um lugar de fala,
expressão e acolhimento.
No CAPS João Ferreira as oficinas são realizadas por várias categorias
profissionais, dentre elas enfermeiros, técnicos de enfermagem, oficineiras,
psicólogos e musicoterapeutas. Atualmente o CAPS conta com as seguintes
oficinas: Oficina Expressiva, Grupo Vozes, Oficina fique esperto, Reciclagem e
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costura, Reaproveitamento de jornal e pintura, Oficina de futebol, Oficina de Dança,
Grupo de Musicoterapia, Karaokê.

5.1.3

Reuniões Técnicas
Dentre as ações destacadas pelos profissionais de enfermagem estão as

reuniões técnicas e de início de turno. Estas são estratégias utilizadas para
organizar a gestão e o serviço da unidade e acontecem diariamente por volta das
08:00 da manhã com todos os trabalhadores que estiverem no serviço naquele dia
e, nas quintas-feiras, no turno da manhã, com todos os profissionais do CAPS.
Participamos das reuniões, nos Grupos Técnicos, nos encontros [...] o que
facilita muito para que o processo de trabalho possa funcionar. (E07)
[...] tem os grupos técnicos que são os grupos terapêuticos de encontro.
(E02)
[...] a gente faz uma reunião de início de turno para ver como vai ser o dia,
porque às vezes tem muitas VDS tem que ver para o serviço não ficar
esvaziado. E falar um pouco dos casos que estão acolhidos na semana.
(E03)

As reuniões técnicas são descritas como momentos de troca de experiência
entre os profissionais do CAPS, de modo a não interromper os planos terapêuticos
em andamento com cada usuário. Nessas reuniões são passadas as atividades
realizadas pelos profissionais que estão saindo de um turno para os que estão
entrando a seguir.
Também é o espaço para se discutir de forma interdisciplinar as necessidades
de atendimento ocorridas durante a semana, ou seja, é um espaço de trocas e
planejamento para que o CAPS funcione de forma integrada. São nas reuniões
técnicas e de turno que se decide os pacientes que ficaram em acolhimento
estendido/noturno, as visitas domiciliares, a ida de profissionais a outras instâncias
governamentais e territoriais, por exemplo.
Além das atividades citadas, dentro do espaço físico do CAPS acontecem as
consultas individuais e em grupo, acolhimento estendido à crise, fornecimento de
alimentação durante o período, promoção de autonomia e higiene, entre outras
atividades.
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5.2 AÇÕES EXTRA MUROS
Com a mudança de paradigma de cuidado em Saúde Mental, os profissionais
têm a possibilidade de se lançar em atividades fora do espaço físico do Serviço de
Saúde Mental. A seguir, um enfermeiro fala da evolução das práticas de cuidado no
CAPS, a partir das experiências que permitem avançar na oferta de serviço e na
interação com a comunidade:
Antes a gente só ficava com o cuidado do corpo, do banho, da alimentação,
de encaminhar, das evoluções, do trabalho burocrático. Hoje não, hoje eu
matricio, faço VD, vou com o paciente no SESC, vou com o paciente na vila
olímpica, na perícia. [...] Durante o dia existe um pouco mais o trabalho fora
do CAPS, a gente vai para fora né... a gente alcança as ruas, a gente faz as
VDs, faz matriciamento de saúde mental, acompanhamos diversos casos.
(E02)

O relato mostra como os profissionais de enfermagem, de início, atuavam
somente nos cuidados básicos de saúde e nos serviços burocráticos. Com o modelo
de Atenção Psicossocial, proposto pela Reforma psiquiátrica, estes profissionais
estão tendo a possibilidade de atuar em outros campos que incluem atendimento
territorial, e promovem a reinserção e reintegração das pessoas em sofrimento
psíquico na sociedade.

5.2.1

Visita Domiciliar e Acompanhamento Territorial
A Visita Domiciliar (VD) é um recurso que faz parte do arsenal terapêutico dos

serviços de saúde de base territorial. As VDs realizadas pelos CAPS devem ser
feitas com regularidade aos usuários que, por diversas razões, em especial,
dificuldade de deambulação ou recusa, não podem ser atendidos nas unidades de
saúde. As equipes dos CAPS, em geral, fazem o seguimento domiciliar de pessoas
em sofrimento psíquico grave e persistente, comumente de maior gravidade
(BRASIL, 2011).
[...] a visita domiciliar, entendida como método, técnica e instrumento,
constitui-se como um momento rico, no qual se estabelece o movimento das
relações, ou seja, a escuta qualificada, o vínculo e o acolhimento,
favorecendo que os grupos familiares ou comunidades tenham melhores
condições de se tornarem mais independentes na sua própria produção de
saúde. Importante ressaltar também que a visita se estabelece in loco,
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permeando o lugar do seu cotidiano, do seu mundo vivido e enfrentado, de
acordo com sua visão de mundo (LOPES, SAUPE & MASSAROLI, 2008,
p.242).

No CAPS João Ferreira a VD é mencionada como atividade realizada tanto pelo
profissional de enfermagem de nível superior quanto médio:
[...] a gente também faz os acompanhamentos territoriais de pessoas que
tem dificuldade de estar se locomovendo no território, em descobrir outras
coisas para gente realizar o acompanhamento também [...] eu tenho feito
muitas VDs. Sou um cara que se coloca muito à disposição para realizar
isso. (E05)
Ir para o território, eu consigo fazer uma VD, consigo aplicar algumas
medicações, quando é preciso conversar com alguns pacientes, mas
sempre indo com algum psicólogo, com a equipe, nunca sozinho. Não fiz
isso sozinho. (TE02)
[...] trabalha com comunidade, a gente vai fazer VD, a gente faz visita
domiciliar né, leva as medicações. (TE05)

Em todos os relatos supracitados observa-se o acompanhamento constante
da pessoa em sofrimento psíquico é essencial para o seu empoderamento e
envolvimento com o tratamento. Nos trechos extraídos das entrevistas, pode-se
perceber que a equipe de enfermagem assume compromissos necessários ao
cuidado como: respeitar a história do usuário e demonstrar interesse por ela,
concebendo-a como única e importante para ele, o que se relaciona com a forma
como lida com a doença naquele momento (BARKER; BUCHANAN-BARKER,
2005).
Também, podemos apontar a visita domiciliar como um espaço promotor de
acesso às políticas públicas, através da relação que se estabelece entre os
diferentes sujeitos do processo (usuário, familiares, vizinhos). Sendo a prática da
visita domiciliar um dos instrumentos fundamentais para o entendimento da
totalidade dos condicionantes que afetam a vida do indivíduo (FRANÇA; PESSOTO;
GOMES, 2006).
A VD é feita por todos os profissionais da equipe de enfermagem, e também
por outras categorias profissionais inseridas no CAPS. As visitas realizadas pelos
profissionais de nível médio são acompanhadas por profissionais de nível superior.
Essas visitas são realizadas quando há demanda vindo dos usuários, familiares e/ou
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outros moradores do território, além de ser uma estratégia acordada com todos os
membros da equipe técnica do serviço.
A violência urbana presente no território foi mencionada por um profissional:
É uma parte mais difícil por causa do nosso território também. Muitas
pessoas ainda tem um certo receio. Não é que eu não tenha receio, eu
gosto de lidar mais com o fora. De ir desbravar, eu gosto muito disso. Então
tenho lidado bastante com as VDs. (E05)

O bairro onde o CAPS está inserido e a área de abrangência do mesmo, onde
ficam as moradias de seus usuários são conhecidos pelo alto índice de violência.
Este fator interfere na forma como os profissionais encaram essa atividade, mas não
impede que a mesma seja realizada.
Mergulhar no “oceano de experiências” da pessoa em sofrimento psíquico
requer participar de sua vida cotidiana, nesse sentido, o foco terapêutico primário da
atenção à saúde mental é manter a pessoa na comunidade onde pode seguir a sua
“jornada da vida” (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2005), o que só é possível
quando busca-se a reabilitação psicossocial, para a qual a VD é estratégia
fundamental pois faz acontecer o cuidado em domicílio, na comunidade.

5.2.2

Matriciamento
Matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de promoção de saúde em

que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma
proposta de intervenção pedagógico-terapêutica (BRASIL, 2011).
A relação entre essas equipes constitui uma nova disposição do sistema de
saúde, na qual o apoio matricial e a equipe de referência são, ao mesmo tempo,
arranjos organizacionais e uma metodologia para gestão do trabalho em saúde, cujo
objetivo é ampliar as possibilidades de promover a clínica ampliada e integração
entre distintas especialidades e profissões (CAMPOS; DOMITTI, 2007).
O matriciamento foi citado pelos participantes dessa pesquisa como vemos a
seguir:
O matriciamento é mais com ela [enfermeira], porque é nível superior que
faz o matriciamento. A gente até acompanha, mas assim, eu não participo
de matriciamento porque eu não sou de dia aqui. (TE05)
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[...] fazemos matriciamento, que só os profissionais que tem nível superior
é que faz nível técnico até faz, mas tem que ser acompanhado por alguém
de nível superior. (E03)

O apoio matricial é realizado pelo CAPS João Ferreira e quem responde pelo
mesmo é o profissional de nível superior. No entanto, nota-se que a integração dos
profissionais de nível médio nesse tipo de atividade acontece e os mesmos referem
o matriciamento ao descrever as ações de enfermagem desenvolvidas por eles,
mesmo informando que a mesma ocorre em acompanhamento de profissional de
nível superior.
O apoio matricial é diferente do atendimento realizado por um especialista
dentro de uma unidade de atenção primária tradicional. Ele pode ser entendido, com
base no que aponta Figueiredo e Campos (2009, p. 130), como: “um suporte técnico
especializado que é ofertado a uma equipe interdisciplinar em saúde a fim de
ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações”.
Desta forma o matriciamento não é o encaminhamento ao especialista, ou o
atendimento individual pelo profissional de saúde mental. Deve proporcionar o
respaldo especializado da assistência assim como um vínculo interpessoal e o apoio
institucional no processo de construção coletiva. O matriciamento é uma ferramenta
de transformação, não só do processo de saúde e doença, mas de toda a realidade
dessas equipes e comunidades (BRASIL, 2011).
O matriciamento em Saúde Mental também é uma ação realizada por todas as
categorias profissionais que atuam no CAPS João Ferreira. A maioria dos
profissionais de enfermagem está inserida nesta atividade, não sendo comum sua
realização pelos profissionais que atuam no plantão noturno.
Ressaltamos que o CAPS João Ferreira faz ainda acompanhamento do
processo de desinstitucionalização dos usuários egressos de longas internações no
Instituto Municipal Nise da Silveira e acompanha quatro (4) residências terapêuticas
localizadas nos bairros de Ramos, Bonsucesso e Higienópolis.
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Quando se observa o que a equipe de enfermagem define como suas ações no
CAPS III, fica evidente que realizam um atendimento terapêutico, no qual se observa
os compromissos estabelecidos pelo Tidal Model. Pode-se destacar as atividades
como o acolhimento/convivência em que os profissionais têm contato com o dia a dia
das pessoas, conhecendo assim suas histórias e criando laços e vínculos
terapêuticos.
Nos grupos e Oficinas onde se pode potencializar habilidades e fornecer
alternativas de cuidado que fogem a lógica hospitalocêntrica, também promover a
interação entre profissionais e as pessoas que utilizam o serviço.
Nas Visitas Domiciliares percebe-se o contexto de construção histórica,
relações familiares e sociais daquela pessoa que está sob os cuidados dos
profissionais do CAPS. O matriciamento é apontado como uma ferramenta
importante de garantia de acessibilidade e acompanhamento nos diversos
dispositivos de saúde do território, com destaque para o apoio dado pelos
profissionais do CAPS João Ferreira às equipes de Saúde da Família.
A ação dos profissionais de enfermagem no CAPS João Ferreira vai ao
encontro de aspectos descritos por Barker e Buchanan-Barker (2005) como valorizar
a voz do usuário, desenvolver a curiosidade genuína sobre a história de vida,
respeitar a língua e a subjetividade, como formas de cuidado às pessoas em
sofrimento psíquico, tudo isso visando a promoção da reinserção social, da
autonomia e cidadania dos seus usuários.
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6

AÇÕES DE CUIDADO DE ENFERMAGEM SAÚDE MENTAL NO CAPS III –

JOÃO FERREIRA

A enfermagem é uma prática social e histórica e como tal possui ligações com
a realidade subjetiva dos que a executam e às suas condições matérias de
existência (FRAGA, 1993).
Conforme aponta Barker (2000), a enfermagem é uma profissão que promove
a troca de conhecimento no ambiente, desenvolve um trabalho educativo,
constituindo-se como atividade interpessoal, humana e duradoura, centrada no
crescimento pessoal através de trocas.
Assim, o trabalho da enfermagem auxilia a pessoa em sofrimento psíquico a
desenvolver maneiras de crescer e desenvolver-se, indo além do que vive
atualmente, conseguindo compreender e superar seus atuais problemas psíquicos e
se afasta da concepção mecanicista, submissa e moralista do fazer do enfermeiro
(BROOKES, 2014; POKORNY, 2011).
O objetivo da enfermagem psiquiátrica e em saúde Mental é contribuir para
que o indivíduo reencontre e/ou enriqueça o equilíbrio dinâmico de que necessita
para viver. Tem também como compromisso a melhoria da qualidade de vida da
pessoa em sofrimento psíquico. Assim, o profissional de enfermagem deve ser
preparado e qualificado para atuar nos modelos de atenção à saúde mental, sendo
capaz de assumir novas tarefas e adequar-se às mudanças vindas da atual política
de saúde mental vigente no país (ANDRADE; PEDRÃO, 2005; ESPINOSA, 2000).
6.1 CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO CAPS III – JOÃO FERREIRA
Os dados coletados para esta pesquisa convergem a outros estudos sobre o
cuidado de enfermagem em CAPS que já revelaram: são realizados cuidados de
enfermagem em diferentes níveis, abrangendo o cuidado à necessidade básica
humana e o cuidado especializado em saúde mental, ambos devem ser elementos
integrantes do Projeto Terapêutico Individual (PTS) e realizados com o objetivo de
promover a reabilitação psicossocial.
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Ao informarem acerca do cuidado de enfermagem no CAPS III, a totalidade dos
participantes do estudo informou que realiza cuidados elementares de enfermagem,
como podemos ver nos trechos das entrevistas que se seguem:
[...] nós temos os cuidados de enfermagem, que seria a parte da
higienização, da medicação, a parte de alimentação. Mas eu acho que o
mais forte é a questão do assistencialismo. O cuidado de enfermagem eu
entendo que é essa parte da medicação. Então eu enxergo que é a parte de
medicação, a gente vê os sinais quando necessário, prescrito. Essa questão
da higienização. Eu não vejo nada além disso não. (TE04)
Mas o específico aqui que só a enfermagem faz são os curativos, a
administração de medicamentos, injeção via intramuscular e às vezes coleta
de sangue. (TE05)
[...] O que eu considero cuidado só de enfermagem é mais a parte da
administração de medicação, que é uma parte da organização da
medicação que só a enfermagem faz. Muito poucas vezes alguém vai lá
para dispensar, dar a medicação para algum usuário, outro técnico [demais
categorias]. (E03)

Ao separarem o que consideram cuidado específico de enfermagem, os
participantes informam os cuidados com higiene, curativo e medicação dos usuários
do CAPS, o que ratifica a prática dessa equipe, responsável por atender esta
demanda assistencial em qualquer dispositivo de saúde.
A administração de medicação foi bastante citada pelos entrevistados, fato que
pode ser explicado por constar como atribuição dos profissionais de enfermagem
realizar essa atividade, uma vez que a mesma consta como de sua competência na
lei que regulamenta o seu exercício profissional (COFEn, 1987).
Durante a coleta de dados, nos foi apresentado por uma enfermeira a estratégia
utilizada para facilitar a dispensação da medicação para os usuários:

FIGURA 5 – Modelo de dispensação de medicação no CAPS João Ferreira.
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Fonte: CAPS III – João Ferreira da Silva Filho, 2015.

A transição do modelo hospitalocêntrico para o modelo psicossocial de
assistência em saúde mental no Brasil tem sido bastante complexa para os
profissionais da enfermagem. Há muita dificuldade em perceber que as atividades
previstas na Lei do exercício profissional são de extrema relevância para
acompanhamento e tratamento de pessoas em sofrimento psíquico.
Muitos profissionais de enfermagem ainda se confundem ao descreverem
suas ações em dispositivos que não funcionam na lógica do modelo biomédicobiológico-curativo de assistência em saúde mental e relatam somente os cuidados
elementares como tarefa da enfermagem, mas esta afirmativa não exclui as demais
ações que a equipe informou no capítulo anterior como acolhimento, VD e outras.
Estas são entendidas como cuidados multiprofissionais que a enfermagem também
realiza.
Assim, nota-se que os profissionais de enfermagem sabem quais as ações de
cuidado de enfermagem que realizam. Dentre diversas concepções de cuidado é
importante que se enfatize a visão psicossocial do cuidar que inclui a realização de
tarefas para garantir o cumprimento de todas as etapas que constituem a terapêutica
de cada usuário, considerando sua singularidade, como enfatizam os dez
compromissos do Tidal Model ao definirem estratégias de acompanhamento para o
enfermeiro pôr em prática ao cuidar de pessoas em sofrimento psíquico.
Esses compromissos terapêuticos podem ser incorporados as demais ações
de enfermagem como administração de medicamento, realização da higiene do
usuário, entre outras. A enfermagem ainda possui certa timidez em se revelar
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executora de atividades subjetivas, explicitando melhor o cuidado de enfermagem de
intervenção direta, o que reflete a influência do modelo hospitalocêntrico.

6.2 CUIDADO PSICOSSOCIAL NO CAPS III – JOÃO FERREIRA
O CAPS III tem como diferencial a possibilidade de acompanhamento da
pessoa em sofrimento psíquico durante 24 horas em todos os dias da semana. Os
participantes destacaram que essa particularidade do serviço requer que os
profissionais tenham uma visão integral das demandas dos usuários acolhidos:
Não é só olhar a cabeça, a gente precisa ver se esse cara está comendo,
se esse cara está se hidratando, se ele está fazendo as eliminações de
forma correta, se ele está mantendo o padrão de sono. Diferente dos outros
CAPS, onde a gente não tem esse olhar, não tem essa visão do corpo
integral. Aqui no CAPS III a gente precisa se preocupar com isso, com a
questão da higiene, do banho [...] acompanha no jantar, a administração das
medicações, se preocupa muito com a questão do padrão do sono, então
tem esse cuidado um pouco mais assistencial. (E02)
Parece que o paciente de saúde mental não sente dor de cabeça, que não
tem pressão alta, que não tem diabetes. Que não tem as outras dores como
qualquer ser humano tem. Só pensa que é maluquice (E08)

A pessoa em sofrimento psíquico tem o direito a receber o mesmo cuidado que
qualquer pessoa atendida em outra clínica ou em outros dispositivos, recebendo
atenção holística na qual é vista em seus aspectos biopsicossociais, o que requer
um olhar diferenciado dos profissionais. É nessa perspectiva que as ideias se
coadunam com a afirmativa de que as pessoas vivem em um "oceano de
experiências” e a crise psiquiátrica é apenas uma coisa, entre muitas, que poderia
ameaçar, metaforicamente, o indivíduo a se “afogar” (BARKER; BUCHANANBARKER, 2005).
Para tanto, temos que ver o contexto em que a enfermagem se insere na
atualidade de forma a compreender as suas dificuldades para desenvolver uma
atuação diferenciada da que existia e ainda existe nas instituições hospitalares ainda
em funcionamento no Brasil.
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Este estudo mostrou que, ao descrever o cuidado de enfermagem no CAPS, os
profissionais falam sem muita convicção sobre o que é prática psicossocial nas suas
ações:
Eu acho que é todo procedimento que a gente faz com eles, desde quando
eles chegam que é ajudar dar o café, dar a medicação, o cuidar
propriamente dito da saúde deles e da integridade [...] eu acho que tudo
isso é um cuidado. Diferente de um paciente que está internado, acamado,
com uma patologia eminente. Mas também é um cuidado, eu acho que toda
ação que a gente faz aqui é um cuidado. (TE06)

Essa dúvida para afirmar ou descrever o cuidado para além daquilo que já é
notório para a enfermagem ocorre porque a enfermagem em saúde mental vive um
processo de transição de modelos em virtude da Reforma Psiquiátrica. Aqui tratamos
da enfermagem, mas isso ocorre com outros profissionais de saúde (ABUHAB et. al,
2005; FIGUEIREDO; RODRIGUES, 2004; VASCONCELLOS, 2010).
No avançar da coleta de dados os participantes da pesquisa foram elaborando
melhor as suas respostas e definindo um cuidado mais ampliado. Muitos relataram
que a atuação dos profissionais de enfermagem em saúde mental deve abordar a
pessoa em sofrimento psíquico como um todo, não focalizando somente na questão
psíquica.
Considero cuidado de enfermagem no CAPS III quando você consegue ter
um olhar do usuário como um todo. Quando você consegue ter uma escuta
qualificada, não só a percepção da parte psíquica, mas conseguindo olhar
ele. Se tem alguma ferida, se ele é um paciente que parece que pode ter
uma doença crônica, se ele está fazendo acompanhamento na Clínica da
Família. Então eu acho que vai um olhar além de só numa súmula
psicopatológica. (E01)
Eu acho que eu tenho que me preocupar com o paciente todo, fisiológico,
cabeça, membro. Não só a cabeça, não só se ele tomou a medicação
psiquiátrica. (E08)

Para Barker (2000), o objetivo do cuidado em saúde mental é devolver as
pessoas experiências bem-sucedidas, para que eles possam continuar a sua
"jornada da vida”, considerando a mudança um processo de fluxo constante. Assim,
o profissional de enfermagem tem a possibilidade de contribuir para que as pessoas
em sofrimento psíquico possam viver independente do seu diagnóstico mental.

Quando você consegue trabalhar com um tipo usuário que tem certa
dificuldade de estar transitando no seu cotidiano de vida e você consegue
oferecer essas ferramentas de uma certa forma para ele depois ele ter uma
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certa autonomia, eu acho que é por aí que a gente consegue ter um cuidado
bacana. (E02)

O cuidado eficaz é aquele que é desenvolvido com a pessoa e não pela
pessoa. Dando autonomia e apoio para que haja integridade do processo de cuidar
(BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2005). As ferramentas citadas pelo participante
são elementos essenciais para ajudar a pessoa em sofrimento psíquico.
Outra etapa definida pelo referencial teórico que subsidia este estudo é o
tempo que é oferecido pelo profissional para o estabelecimento de vínculo e o
trabalho conjunto com o usuário para detectar o passo que precisa ser dado para a
mudança que ocorrerá no futuro (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2005), também
presente nos relatos da equipe de enfermagem.
[...] acho que o principal, que a enfermagem tem que aguçar mesmo aqui é
a escuta. Saber escutar. Eu acho que é o principal. Que aí você consegue
de uma certa forma ter mais dados sobre aquela conversa com o usuário
como ele se apresenta, não só numa apresentação de uma linguagem
verbal, mas até numa linguagem não verbal. Como ele se apresenta no seu
andar, no seu gesticular, então toda essa observação e essa escuta que
você tem para o usuário vai fazer diferença no acolhimento dele, e aí você
consegue utilizar as ferramentas que o dispositivo tem para estar
acompanhando ele da melhor forma possível. (E08)

Os profissionais citam durante o estudo competências a serem desenvolvidas
pela equipe de enfermagem como escuta qualificada, olhar atento as subjetividades
e demandas, relacionamento terapêutico, empatia, importância de se realizar um
cuidado integral que promova a autonomia e independência das pessoas em
sofrimento psíquico.
As pessoas têm conceitos próprios sobre o sofrimento psíquico e ressignificam
esses conceitos a partir do seu lugar, dos seus sistemas simbólicos, de sua cultura.
A experiência de sofrimento psíquico é composta de múltiplos sentidos, colocando
as pessoas diante de várias possibilidades de compreensão, bem como de maneiras
distintas de superação do sofrimento (DALMOLIN, 2006) um “oceano de
experiências”.
Sendo assim, os profissionais de enfermagem devem desenvolver uma
curiosidade genuína e interesse pela história de vida da pessoa que está sendo
cuidada a fim de conhecer melhor o cotidiano e as vivências daquela pessoa, assim
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a história de vida das pessoas se torna a base do discurso terapêutico, o processo
de cuidado é definido com base na reciprocidade e na busca da igualdade entre a
pessoa e o profissional de saúde (BARKER, 2000).
Percebe-se durante o estudo que os profissionais de enfermagem relatam o
cuidado de enfermagem com uma visão de cuidado psicossocial. Mas pode-se
afirmar que ainda existem profissionais que possuem dificuldade de descrever o
cuidado de enfermagem no CAPS em sua complexidade, presente no auxílio aos
usuários para a realização de tarefas básicas e no acompanhamento destes em
atividades da vida cotidiana, pois, dependendo do quadro em que se encontra o
sujeito, ou na linguagem de Barker (2000), da maré que ora o sujeito se encontra,
cuidados elementares de enfermagem tornam-se altamente complexos.
Por estarmos em um momento de consolidação e absorção dos avanços
propostos pela mudança de paradigma no cuidado em saúde mental, é comum que
os profissionais estejam na busca de descobrir seu papel e espaço nos serviços de
saúde. É importante que a enfermagem enxergue que sua atuação está diretamente
ligada a promoção de autonomia, protagonismo e inserção dessas pessoas em
sofrimento psíquico à sociedade. Isso o estudo revelou estar presente na equipe de
enfermagem do CAPS João Ferreira.
Quando um enfermeiro realiza matriciamento em uma unidade de Saúde da
Família ele está promovendo o cuidado integral desse usuário que tem diversas
necessidades de saúde e não só a parte psíquica. Desta forma, esse profissional
além de realizar o cuidado também está fazendo articulação com a RAPS ao realizar
o matriciamento. Da mesma forma, quando o profissional de enfermagem auxilia na
higiene, está promovendo o autocuidado e autonomia daquela pessoa. Assim, toda
ação realizada pelos profissionais que vai ao encontro das necessidades e
subjetividade da pessoa em sofrimento psíquico é um cuidado de enfermagem.
Os dados dessa pesquisa corroboram com demais estudos que perceberam
que ainda há dúvidas e incertezas sobre os saberes e fazeres da equipe de
enfermagem nos CAPS, uma vez que se trata de uma lógica de cuidado de precisa
ser entendida e absorvida visto que o modelo de atenção psicossocial se encontra
em consolidação e implantação (TACLA, 2002; OLIVEIRA; ALESSI, 2003).
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6.3 PARTICULARIDADES DO CUIDADO DE ENFERMAGEM EM CAPS III E A
INTERSETORIALIDADE

6.3.1

ACOLHIMENTO NOTURNO NO CAPS JOÃO FERREIRA
Com a mudança de modelo de atendimento às pessoas em sofrimento

psíquico e a desativação dos hospitais psiquiátricos foi necessário encontrar
alternativas para que indivíduos que necessitem de atendimento noturno pudessem
receber a atenção e cuidado demandados sem que houvesse afastamento de seu
núcleo social (família, amigos), além de colaborar para manutenção da autonomia e
ligação dessas pessoas ao seu território.
Desta forma, a implantação dos Centros de Atenção Psicossocial 24 horas CAPS III – tem o intuito de contemplar e assegurar a continuidade do cuidado
prestado às pessoas em sofrimento psíquico nos dispositivos extra-hospitalares
(BRASIL, 2002).
As Portarias SNAS nº 224, de 29 de janeiro de 1992 e GM/MS nº 366, de 19
de fevereiro de 2002, preconizam a implantação do sistema de funcionamento de 24
horas do CAPS, como alternativas para atender a proposta do cuidar em liberdade,
visando tratar as pessoas em sofrimento psíquico de forma integral e no local em
que vivem, evitando abordagens que irrompam com os vínculos sociais e familiares
(BRASIL, 2004).
Assim, o CAPS III oferece acolhimento diurno e, quando necessário, noturno,
a fim atender os usuários do serviço de saúde em momento de crise:
Devem [os CAPS III] ter um ambiente terapêutico e acolhedor, que possa
incluir pessoas em situação de crise, muito desestruturadas e que não
consigam, naquele momento, acompanhar as atividades organizadas da
unidade. O sucesso do acolhimento da crise é essencial para o
cumprimento dos objetivos de um CAPS, que é de atender aos transtornos
psíquicos graves e evitar as internações. (BRASIL, 2004, p.17)
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A partir das entrevistas pudemos perceber a organização do acolhimento
noturno:
“No acolhimento noturno a equipe é reduzida. É sempre o papel de uma
enfermeira com dois técnicos, essa é a equipe noturna. ” (TE06).
“Não, aqui no CAPS, como o serviço é noturno, só tem nós da equipe de
enfermagem, que é uma enfermeira e dois ou três técnicos de enfermagem,
isso é a equipe do CAPS – III noturna. ” (TE08)

De acordo com relato de um entrevistado, nas quintas-feiras há um psicólogo
atuando no serviço noturno: “À noite só está o enfermeiro e o técnico de
enfermagem e tem um dia na semana só, que está um psicólogo, às quintas-feiras.
Só. ” (E02)

A maioria dos entrevistados cita que no serviço noturno há somente profissionais
de enfermagem na unidade, não mencionando o dia em que tem o psicólogo:
Não é dificuldade, é o modelo. O modelo traz com que a enfermagem só
que esteja aqui, eu até acho que deveriam ter outros profissionais. (E03)
No trabalho noturno só existe a enfermagem, ele fica sendo especifico da
enfermagem. Assim, a procura é muito pouca durante a noite, mas acontece
e é a enfermagem que está aqui para fazer esse acolhimento. A única
categoria que trabalha a noite é a enfermagem. (TE 06)

As informações dos participantes evidenciam que é a equipe de enfermagem a
responsável pelo acolhimento noturno, trazendo para si a responsabilidade pelo
funcionamento do CAPS III, assim classificado por ter esta característica, logo, o
funcionamento do serviço depende da equipe de enfermagem que permanece
sozinha, na maioria das vezes, com as pessoas em sofrimento psíquico em crise,
quando mais precisam de atendimento especializado.
A enfermagem em saúde mental tem em seus profissionais sua força para um
cuidado integral e psicossocial, no qual se aplicam estratégias que incluem o
acolhimento, a escuta qualificada, o relacionamento terapêutico, a administração de
medicamentos, entre outros.
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Ao perguntarmos aos entrevistados sobre a presença dos profissionais de
enfermagem em outros CAPS durante o serviço noturno, obtivemos os seguintes
relatos:
Sim, em todos, nos ADs [CAPS Álcool e drogas], no CAPS X [cita um outro
CAPS III], em todos é somente a enfermagem que fica a noite, eu acho que
esse modelo deveria ser diferente para todos, não só para cá. (E03)
Também funciona dessa forma, mas eu sei que tem outros CAPS que a
noite é uma equipe multiprofissional. E no outro CAPS que trabalho isso é
uma discussão, que vai haver outros profissionais, como psicólogos,
terapeutas ocupacionais, que vão compor também essa equipe da noite.
(TE06)
A lógica do CAPS III tem funcionado desta forma eu acho que não é só aqui
no João Ferreira é em outros lugares também, mas isso é uma coisa que
me causa desconforto. (E02)

Outros estudos evidenciaram que o serviço de atendimento noturno em CAPS
é constituído, em sua maioria, somente pelos profissionais da equipe de
enfermagem enquanto no serviço diurno há a presença de várias categorias
profissionais (MENDES, 2014; OKAZAKI et. al, 2010; SILVA, 2016).
Segundo a Portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002 que dispõe sobre
as particularidades do CAPS, para o período de acolhimento noturno a equipe deve
ser composta por 3 técnicos/auxiliares de enfermagem, sob supervisão do
enfermeiro do serviço e 1 (um) profissional de nível médio da área de apoio. Desta
forma, mesmo que essa prática cause desconforto aos trabalhadores da
enfermagem a organização do serviço no cenário de estudo está de acordo com o
preconizado na referida portaria (BRASIL, 2002).
Um estudo com profissionais de enfermagem em um CAPS III no estado de
Minas Gerais mostrou que o serviço noturno era realizado apenas por auxiliares e
técnicos de enfermagem o que trouxe à luz a discussão sobre a responsabilização
que recaia integralmente sobre eles o período da noite (CAMPOS; BACCARI, 2011).
A Legislação Brasileira e a estrutura dos serviços de saúde mental favorecem a
reprodução do modelo ainda com resquícios manicomiais. Em compensação a
enfermagem procura fazer a diferença no cuidado e ressalta isso nas entrevistas
para esta pesquisa.
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Apesar de ter profissionais de enfermagem de nível superior, alguns
entrevistados relataram que, por serem os profissionais a permanecerem no serviço
noturno, se responsabilizam por todas as condutas tomadas durante esse período, o
que não é a proposta do modelo psicossocial:
Aqui não temos médico, à noite. Então, cai sobre nós da equipe, saber se o
paciente tem que ficar ou não, se nós vamos ser suporte ou se nós temos
que levar ele para alguma emergência. (TE08)
Olha, só fica a enfermagem. Então, não tem plano B, é a enfermagem e a
enfermagem. Então tudo que se passa aqui à noite, né, no acolhimento
noturno é tratado diretamente com a gente. A gente só vai pedir, realmente,
uma ajuda se for o caso de uma entrada de crise do paciente de forma
muito grave. (TE01)

Essa prática solitária, no lugar de uma prática interdisciplinar pode causar
insatisfação aos profissionais de enfermagem que acabam por determinar quem
entra, quem sai, quem será acolhido naquele momento, quem deve ser
encaminhado para emergência psiquiátrica:
Fica só “a enfermagem, a enfermagem” fica muito alvo de tudo. Então é a
enfermagem que diz o sim e diz o não, que leva para fumar ou que não
leva, se pode ou se não pode. Isso existe, não tem como sair disso. (E02)
Você não tem um respaldo de um médico presente, e você acaba ficando
meio inseguro de talvez encaminhar esse paciente para um outro serviço.
(TE06)

O acolhimento em saúde mental é uma atividade na qual, desde o primeiro
contato com o usuário, demanda avaliação e tomada de decisão, nem sempre de
responsabilidade somente da enfermagem, o que gera a necessidade de outros
profissionais neste momento para uma melhor tomada uma decisão e manejo aos
casos (MENDES, 2014).
O fato do modelo de atenção psicossocial vigente buscar uma assistência
integral e qualificada exige que a equipe de saúde trabalhe em conjunto, discuta os
casos e decidam qual a melhor estratégia de acolhimento para cada pessoa,
incluindo nesta a opinião do próprio usuário e de sua família.
Para Cardoso, Oliveira e Piani (2016), através da literatura em saúde mental
fica explicitado a dicotomia que a Reforma Psiquiátrica brasileira se encontra: houve
avanços significativos na construção teórico-clínica da assistência, especialmente no
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que se refere ao modelo de gestão dos CAPS e no fortalecimento dos laços entre
as equipes de saúde nas diferentes instâncias de assistência, porém, ainda é
possível perceber que, na dinâmica dos serviços de saúde mental, alguns pontos
parecem levar à repetição de práticas antigas e inadequadas.
No CAPS João Ferreira a equipe de enfermagem trabalha sozinha à noite, o
que pode ser entendido como um reconhecimento de sua competência para o
atendimento ao usuário em crise. No entanto, não é assim que está previsto o
funcionamento do acolhimento noturno em CAPS III. É compreensível que haja
desconforto por parte da equipe de enfermagem por ter que atender sozinha as
intercorrências vivenciadas no período noturno, uma vez que esses profissionais
acabam sendo responsáveis por todas as decisões no período.
Sobre a inserção de outras categorias no serviço noturno do CAPS João Ferreira,
temos os seguintes relatos:
Penso, não sei também se um médico faria a diferença, não sei se é para
ser assim dessa forma entendeu? Eu tenho muitas questões, por que eu
acho que se tivesse um médico 24hs aqui se configuraria muito uma
emergência que não é a função do acolhimento noturno ou estendido que a
gente fala, final de semana e a noite, mas eu acho que se tivesse outras
[profissões] estaria agregando para o cuidado, eu acho que seria importante
cada um com seu saber trazendo novos elementos para o cuidado. (E02)

Na fala supracitada o enfermeiro indaga sobre a necessidade ou não de ter a
presença do médico à noite, uma vez que a medicação é quase sempre necessária
em momentos de crise psiquiátrica. Pode-se analisar também, que a fala do mesmo
profissional corrobora com estudos que apontam entre os receios dos profissionais
de saúde mental, relacionado à implantação do acolhimento noturno, é que o mesmo
se configure como emergência psiquiátrica ou volte a prestar atendimento na lógica
de uma instituição manicomial, o que não é a perspectiva de cuidado adotado pelo
modelo de Atenção Psicossocial (OKAZAKI, et. al, 2010).
Alguns estudos versam sobre a atuação de diversos profissionais, sendo uma
realidade cada vez mais presente no cotidiano dos serviços de saúde, o que pode
remeter ao processo de parcelamento do trabalho em múltiplos compartimentos,
funções e profissões, ao invés da interdisciplinaridade. Esse movimento traz
erroneamente a visão de aumentar as possibilidades terapêuticas, mas pode trazer
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também o risco de fragmentação do trabalho (SCHRAIBER, 1993; VASCONCELOS,
2010). Tudo depende do preparo da equipe.
Também fica claro na fala do entrevistado que é importante à atuação de outras
categorias no serviço noturno a fim de promover novas visões e possibilidades de
cuidado. Cabe ressaltar que os saberes das categorias profissionais devem ser
compartilhados e seus fazeres realizados de forma cooperativa e coletiva a fim de
melhorar o cuidado prestado à pessoa em sofrimento psíquico. Assim, o CAPS deve
possuir como eixo central do processo de trabalho a equipe multiprofissional com
caráter intersetorial, que vise o atendimento da necessidade de saúde do usuário e
grupos promovendo uma relação entre trabalhadores e usuários mais humanizada e
integral.
Um dos desafios é a possibilidade de utilização do acolhimento noturno como
uma micro internação, onde se muda o nome da estratégia adotada. Precisamos
pensar o quanto essa prática pode estar camuflando uma assistência de cerne
manicomial da forma como está posta nos serviços.

6.3.2

INTERCORRÊNCIAS E MANEJOS NO ACOLHIMENTO NOTURNO NO

CAPS JOÃO FERREIRA
Acerca das principais intercorrências vivenciadas durante o período noturno
houve os seguintes relatos, que evidenciam a necessidade real de se ter o CAPS III
funcionando para atender ao usuário em diferentes momentos em que ele precisa de
cuidados:
Tem acolhimento também que o paciente vai fazer um exame de sangue no
dia seguinte, que ele precisa ficar em jejum, e ele em casa sozinho não vai
fazer esse jejum, então a equipe pensa que seria interessante ele ficar
acolhido. Existe o acolhimento realmente à crise, que a pessoa ou a família
entra em contato com CAPS, informando que o paciente está agitado, está
agressivo e não aceita ir para emergência. E às vezes a gente consegue ir a
casa desse paciente e está trazendo ele para cá. Assim como, a gente tem
paciente da RT [Residência Terapêutica] que sempre dá problema lá e a
gente vai a RT e busca para ficar acolhido. Então assim, são seis leitos de
acolhimento a crise, mas as vezes nem só o acolhimento é a crise, a maior
parte deles são. (TE07)
Os acolhimentos noturnos que nós temos aqui é mais paciente já
conhecido, que tira a roupa, o bombeiro traz. É paciente que nós já
conhecemos, é difícil ter casos novos, à noite. (TE06)
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As referências atendem, aquela situação no momento de crise ou no
momento de uma certa vulnerabilidade que ele apresente e aí ele fica em
acolhimento aqui. (E08)

O intenso sofrimento psíquico produz sintomas orgânicos e psíquicos, que
acabam desencadeando „crises‟. Muitas vezes é a partir da crise que as pessoas
estabeleceram o primeiro contato com a rede de serviços em saúde mental,
principalmente por meio da internação hospitalar, cujo cuidado, de certa forma, se
reduz às práticas de contenção, centrada na administração de medicamentos. A
partir da internação hospitalar, os usuários, em sua maioria, são encaminhados para
outros serviços da rede de atenção à saúde mental, e em especial, para o CAPS
(CARDOSO; OLIVEIRA; PIANI, 2016).
Corroborando com autores, BARKER (2000), menciona que a crise
geralmente leva a pessoa a ter contato com os serviços de saúde mental. Para este
autor, as crises deixam marcas, as pessoas em sofrimento sentem os efeitos do
problema de vida, e tornar-se consciente da ameaça que uma crise representa para
a sua identidade, a autoestima ou bem-estar em geral.
O profissional de saúde mental deve facilitar as condições que possam
representar o porto seguro que a pessoa precisa para começar o trabalho de
reparação necessário, de acordo com suas demandas. Assim, o trabalho prático da
equipe profissional deve ser focado em facilitar uma sensação de segurança no
momento da crise (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2005).
Como já mencionado, o acolhimento noturno é uma ferramenta utilizada para
atender as demandas dos usuários de uma forma integral e funciona como
estratégia para que se evite uma internação psiquiátrica, pois oferece atendimento
na comunidade, seja no CAPS ou no domicílio.
De acordo com Schmidt e Figueiredo (2009, p.137):
Acolher é um processo que depende não só da estrutura ou de aspectos
físicos do acesso, mas dos recursos clínicos da equipe, como atender,
escutar, avaliar e discriminar as demandas. O acolhimento exige, por um
lado, uma ação imediata (urgência) e, por outro, um intervalo de tempo para
a resposta (traçar a conduta).
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O acolhimento noturno no manejo das crises é visto como indispensável pelos
profissionais

e

familiares,

porque

acaba

diminuindo

algumas

dificuldades

encontradas na assistência ao possibilitar uma alternativa de atendimento à crise a
usuários que muitas vezes sofriam com a recusa e resistência de assistência por
parte de profissionais e serviços de saúde não especializados em saúde mental
(LIMA et. al, 2012).
Segundo os participantes, o acompanhamento da pessoa em sofrimento
psíquico no acolhimento noturno possibilita uma maior interação com a equipe e
outras formas de manejar as crises como relatado abaixo:
No acolhimento noturno a gente tem um manejo diferenciado do que em
uma internação. Aqui você consegue escutar melhor o paciente, ele
consegue transitar de uma forma mais saudável, você consegue oferecer
outros espaços para que possa ajudar em alguma coisa dentro daquela
crise dele. (E08)
Então à noite normalmente é um espaço que talvez o usuário se sinta
melhor, até porque a equipe de enfermagem fica mais presente e consegue
ter uma escuta melhor desse usuário porque é quando ele se sente melhor
para estar falando. Então é oferecida a alimentação, uma televisão, uma
convivência, lendo uma revista, vendo algo no computador, enfim com o
tempo a gente vai vendo que é super importante. Porque parece que num
dado momento que ele não está em crise, está bem. (E02)

A necessidade de acolhimento noturno em sua maioria é avaliada por toda
equipe técnica do CAPS durante as reuniões de turno no período do dia, porém,
alguns casos são avaliados somente pela equipe noturna, além da possibilidade de
contato telefônico com outros profissionais para ter-se uma outra opinião sobre
determinado caso.
As intercorrências mais citadas pelos profissionais que atuam no serviço
noturno são de crises, necessidade de realização de exames e medicação
específica como, por exemplo, antirretroviral. O Acolhimento noturno é utilizado
como ferramenta de suporte às crises.
O Tidal Model possui enfoque na atenção na pessoa e na sua experiência com
o sofrimento psíquico e na valorização dos mecanismos encontrados com cada
pessoa para resolver os problemas imediatos de sua vida. O modelo realoca a
pessoa no centro do processo de cuidar. Suas experiências da são acessadas
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através da narrativa pessoal ou história de vida. Esta história não é, no entanto, de
modo algum "lá fora" do mundo, separada da pessoa (BARKER, 2014).
É importante perceber que o acolhimento noturno é uma das possibilidades de se
evitar internações psiquiátricas desnecessárias, o que causaria prejuízo a pessoa
em sofrimento psíquico. Esse espaço deve ser utilizado com promotor de autonomia
e melhora de quadro.
Neste estudo nota-se pelos seus resultados que o acolhimento noturno pode
ser utilizado como espaço de criação de vínculo entre profissionais e usuários,
possibilitando maior entendimento do caso. Conhecer a história da pessoa pode nos
auxiliar a utilizar os recursos que “funcionaram” ou o que “podem funcionar” para
esta pessoa voltar ao seu cotidiano.
O Tidal Model não é um modelo de tratamento, o que implica que algo precisa
ser feito para mudar a pessoa. Em vez disso, este modelo pressupõe que a pessoa
já está mudando, embora em pequenas e sutis maneiras. O objetivo do profissional
de saúde é ajudar as pessoas a fazer escolhas que irão orientá-los através de seus
problemas atuais de vida, para que eles possam começar a traçar um curso para
'casa' em seu oceano de experiência (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2005).
Destarte, o momento de acolhimento noturno proporciona uma chance de o
profissional estar mais perto, conhecer as histórias e particularidades dessa pessoa
a fim de ajudá-la no processo de melhora.
Uma equipe de enfermagem eficaz envolve a prestação de cuidados às
pessoas, em vez de simplesmente tratar ou se preocupar com elas. Isto tem
implicações não só para o que se passa dentro do relacionamento terapêutico, mas
também para o tipo de apoio o ajudante profissional pode precisar para manter a
integridade do processo de cuidar (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2005).
Fica claro através dos relatos que é a equipe de enfermagem a responsável
pela existência e manutenção da estratégia de acolhimento noturno no CAPS João
Ferreira. A fala a seguir vai ao encontro dessa assertiva: “Só a gente que está aqui,
não tem nenhum outro profissional então se não existisse a gente, não ia ter
acolhimento noturno”. (E03)
Entretanto a permanência quase que exclusiva da equipe de enfermagem no
acolhimento noturno se contrapõem ao trabalho desenvolvido no período diurno no
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CAPS: “[...] é uma equipe multidisciplinar né, então todo mundo faz praticamente as
mesmas atividades. ” (E03)

Logo, todas as categorias desenvolvem cuidados voltados para atenção
psicossocial (consultas individuais e em grupo, visita domiciliares, matriciamento,
etc) durante o dia, mas os cuidados de higiene, alimentação, medicação e a atuação
no acolhimento noturno – particularidade central do CAPS III – é restrita aos
profissionais de enfermagem.

6.4 INTERSETORIALIDADE NO CAPS III JOÃO FERREIRA
Intersetorialidade é a articulação de vivências e saberes que visa o
planejamento, avaliações e construções de programas e projetos, políticas e
estratégias de alcance de resultados benéficos em meio a situações de
complexidade organizacional com diversas instâncias governamentais, territoriais
entre outras (INOJOSA, 2001).
A interdisciplinaridade remete ao diálogo existente entre duas ou mais
disciplinas, podendo ir da simples comunicação de ideias até a integração mútua de
conceitos, da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos,
dos dados e da organização da pesquisa e do ensino a elas relacionados, que visa
entender a natureza múltipla de fenômenos de maior complexidade. Essa
associação de disciplinas deve contribuir para o avanço das fronteiras da ciência e
tecnologia, transferindo métodos de uma para outra, gerando novos conhecimentos
a fim de promover uma profissional com um perfil distinto dos existentes, com
formação básica sólida e integradora (CAPES, 2008; PHILIPI JR., 2011).
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O pensar e o agir interdisciplinar estão ancorados no princípio de que não
existe fonte de conhecimento, por si só completa e que é necessário a interação com
outras fontes de conhecimento, para compreender a realidade e a forma como se
apresenta determinado fenômeno (FLORIANI, 2000).
Para os profissionais de enfermagem do CAPS João Ferreira o trabalho de
caráter multidisciplinar é nítido: “É uma equipe multidisciplinar né? Então todo
mundo faz praticamente as mesmas atividades. ” (E03)
A complexidade da questão social que os profissionais de saúde lidam no seu
cotidiano, demanda cooperação, diálogo e integração com outras áreas do
conhecimento, a partir de uma visão global no que se refere à efetivação do acesso
ao direito, como cidadania e não apenas quanto a execução dos serviços prestados
(CAVALCANTE; REIS; LIRA, 2011).
Vasconcelos (2012, p. 443) relata que “dificilmente um só profissional daria
conta de todos os aspectos de uma realidade tão complexa [...] o que leva, na
atenção integral, a recorrer-se ao trabalho multiprofissional”.
A avaliação compartilhada sobre as condições do usuário deve ser acordada
por todos os membros da equipe multiprofissional, denominada equipe de
referência.

Assim,

as

equipes

de

referência

realizam

a

construção

de

responsabilidade e de vínculo estável entre equipe de saúde e a pessoa em
sofrimento psíquico e sua família. Cada profissional de referência terá a incumbência
de acompanhar as pessoas ao longo de todo o tratamento naquele serviço,
provendo a intervenção de outros profissionais ou serviços de apoio necessário para
promover a reinserção dessa pessoa a sua comunidade (PINTO et. al, 2011).

A enfermagem é só mais uma categoria que consegue participar de todas
as diretrizes do trabalho. Lógico que cada um tem uma certa especificidade,
como está aplicando uma injeção ou administrando uma medicação que fica
mais restrito à nossa categoria, mas tanto o Enfermeiro quanto o Técnico
conseguem estar trabalhando em todas essas linhas. Porque aqui a gente
pensa muito nessa equipe mesmo multiprofissional e tem uma direção bem
horizontal. (E08)

A maioria dos estudos sobre trabalho em equipe em saúde apresenta uma
abordagem tecnicista, em que o trabalho de cada profissional é enfocado como
atribuições, tarefas ou atividades específicas e, assim, a equipe multiprofissional é
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apresentada como um conjunto de profissionais que operam diferentes práticas,
sobre uma realidade dada (PEDUZZI, 2007).
As principais vantagens da atuação multiprofissional são: melhor adesão ao
tratamento; um maior número de pessoas acompanhadas e atendidas; e a
possibilidade de cada usuário do serviço replicar os conhecimentos e atitudes, entre
outros (PINTO et. al, 2011).
Percebe-se através dos autores estudados que o trabalho em equipe
potencializa as possibilidades de cuidado de acordo com a necessidade e
subjetividade da pessoa em sofrimento psíquico. Assim cada saber tem sua
importância e particularidade que promovem e auxiliam no processo de melhora
daquele indivíduo.
O trabalho em equipe deve ser baseado nas necessidades dos usuários,
integralidade das ações e na interdisciplinaridade. O conceito e a prática do „trabalho
em equipe‟ tiveram sua origem na necessidade de integração de diferentes práticas
no desenvolvimento da assistência à saúde. Nesse contexto, o trabalho em equipe
deve promover a integração das diversas disciplinas envolvidas por meio da
comunicação e do compartilhamento de saberes e fazeres (PEDUZZI, 2007).
Para exemplificar, destaca-se os seguintes relatos sobre as atividades de
lógica intersetorial desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem:
Consigo ter contato um pouco com os outros dispositivos CAPS
principalmente aqui no município do Rio de Janeiro. Você consegue
trabalhar muito bem a parte territorial, a questão do matriciamento.
Acompanho
pacientes
de
longa
data
de
internação
na
desinstitucionalização. Acabo indo para Residência Terapêutica. Temos a
intercomunicação com a UPA, com a Clínica da Família, isso se potencializa
muito mais via matriciamento. A gente está no território, com líderes
territoriais, os vizinhos dos usuários, com ONGs que tem no território. Acho
que isso é o trabalho em rede. E é o que eu acho que faz total diferença. A
gente consegue ter em cada ponto ali meio que fazer um traçado por onde
esse usuário anda. E a gente tenta sempre de alguma forma criar essas
comunicações de todos esses dispositivos que estão dando uma certa linha
de cuidado ao usuário. Então, esse funcionamento de trabalhar em rede,
seja uma rede formal ou informal também com o cara do bar ali, o Seu João.
Enfim, e quando a gente vê que isso é um fluxo saudável para aquele
usuário, que faz a diferença no acompanhamento dele. (E08)
Está no território com eles, de ir no cinema, de andar na comunidade, ir no
brechó comprar uma roupa, de fazer um lanche com eles. A gente faz
bastante isso de estar no território com o paciente para fazer uma rede para
ele. Porque tem paciente que mora, mas nem todo mundo se conhece. E
tem uns que tem suas limitações, e aí é importante essa ida para o território
junto com eles, com o profissional de saúde para estar trabalhando essa
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dificuldade que eles têm e que os próprios moradores também têm. A
questão do desconhecido. A saúde mental para eles é uma coisa que é
desconhecida, e a gente está conseguindo fazer um trabalho de aproximar
essa comunidade dos usuários que tem nesse território (E06).

Ao pensar-se na organização da Rede de Atenção fica nítida a importância e
necessidade de se realizar o cuidado voltado para contemplar a pessoa em
sofrimento psíquico no seu itinerário terapêutico para assim subsidiarmos a escolha
de estratégias que possibilitem acesso aos usuários do serviço de saúde,
promovendo vínculo com a equipe de profissionais e, consequentemente, adesão ao
tratamento proposto.
O enfermeiro acompanha o usuário lá fora. É o trabalho que o profissional
do CAPS tem que fazer. Então quando o usuário tem dificuldade de estar
transitando no território, está indo num SESC, na Vila Olímpica, para tirar
uma documentação, ir no INSS quando ele não se sente muito capacitado
para dar entrada do benefício, para tirar o RIOCARD, estar com ele no
território. E de uma certa forma, com o tempo, ele pode ter uma autonomia
de estar indo sozinho realizar essas atividades que o deixam bem. Por isso
que a gente pensa muito assim que o CAPS o trabalho dele é muito lá fora,
que não precisa ser esse mundo só aqui dentro do CAPS. O CAPS é só um
dispositivo que pode de uma certa forma está abrindo um leque de opções
para o usuário, para ele ver outros ambientes para ver se ele se sente bem.
(E08)
Eu tenho maior experiência em emergência psiquiátrica, o nosso trabalho lá
é apenas tirar o paciente da crise momentânea. E aqui tem todo um trabalho
social mesmo. Se o paciente está precisando de um RIOCARD, se está
precisando de escola, está precisando de comida ou qualquer outra coisa,
se o paciente está com problema no banco, a gente vai junto para correr
atrás. (TE07)
Tem muitas atividades fora também. A gente faz passeio para praia, bosque,
parque. Esse ano já teve já uns quatro eventos desses, a praia foi muito
legal. Levamos acho que dezoito, dezoito usuários na praia do Arpoador, de
ônibus, pegamos ônibus, metrô. As pessoas olhando, que isso. Fantástico!
Fantástico! (E07)

Entende-se como itinerários terapêuticos os caminhos percorridos pelas
pessoas em busca de cuidado e as diferentes práticas em saúde, nos quais se
desenham múltiplas trajetórias (assistenciais ou não), em função das necessidades
de saúde, das disponibilidades de recursos sociais existentes –redes sociais formais
e informais – e da resolutividade alcançada (CARDOSO; OLIVEIRA; PIANI, 2016).
Para Baker (2000), a enfermagem terapêutica é um processo interativo, de
desenvolvimento da atividade humana, que se preocupa mais com o futuro
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desenvolvimento da pessoa do que com as origens ou causas de seu sofrimento
presente.
Dentre as estratégias de atenção à saúde mental de lógica intersetorial, os
profissionais de enfermagem relataram que a questão da mobilidade territorial, o
acompanhamento de condições de saúde via Clínica da Família, a inserção desses
usuários em atividades de trabalho e lazer são mecanismos que promovem
autonomia, reintegração e reinserção das pessoas em sofrimento psíquico conforme
proposto pelo modelo de atenção psicossocial vigente.
Diante do atual conceito ampliado de saúde que não contempla apenas a
doença, mas o direito a qualidade de vida, as atuais políticas públicas, fragmentadas
e centradas no modelo hospitalocêntrico se mostram incapazes de suprir as
demandas individuais e coletivas dos indivíduos em sua totalidade. Assim, faz-se
necessária a articulação com as políticas de assistência, educação, trabalho,
habitação, além da readequação dos serviços e instituições de saúde (BERNARDI
et. al, 2010).
Desta forma o serviço prestado pelo CAPS João Ferreira pode ser realizado
com consonância com o preconizado pelas políticas públicas de assistência à saúde
mental e legislação vigente no país. É no cotidiano da assistência que a atenção
psicossocial é implementada e consolidada.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa desenvolvida nesta dissertação de mestrado revelou aspectos da

constituição da equipe de enfermagem e da sua atuação em um CAPS-III em
funcionamento no município do Rio de Janeiro. As reflexões que dela emanam
evidenciam a necessidade de novos estudos sobre a modalidade de CAPS que
possui acolhimento noturno.
Os achados da pesquisa apontam para uma equipe de enfermagem que busca
e se interessa por realizar um bom cuidado em saúde mental e possui total
envolvimento com as questões sócio-históricas que perpassam esse cuidado. Tais
questões fazem dos profissionais de enfermagem pessoas que lutam para que haja
dignidade no tratamento e na assistência das pessoas em sofrimento psíquico, uma
vez que são responsáveis em fazer valer uma mudança de lógica assistencial, qual
seja, a mudança do modelo manicomial para o psicossocial.
Essa tarefa é muito difícil e requer apoio de diferentes instâncias
governamentais que passam pela educação em saúde, gestão dos serviços de
saúde e implementação de políticas públicas de saúde, que devem buscar atender
essas pessoas em sua totalidade.
O uso do referencial teórico foi muito importante para compreender que a
equipe de enfermagem faz o possível para desenvolver um cuidado que atenda às
necessidades das pessoas em sofrimento psíquico, pois demonstram curiosidade
genuína pelo outro e utiliza a escuta, o tempo, a compreensão e outras ferramentas
de cuidado previsto no Tidal Model como base para o tratamento, no entanto,
desconhecem ou, pelo menos, não citam bases teóricas de sustentação das suas
práticas.
A evidência disto está nos dados em que a maioria dos participantes da
pesquisa não integraram as práticas que consideram psicossociais (visita domiciliar,
acolhimento, realização de oficinas, escuta qualificada, acompanhamento territorial,
entre outros) com as práticas de cuidados elementares de enfermagem, como a
higiene e a administração de medicamentos. Esses cuidados fazem parte das
atividades de enfermagem em saúde mental e são necessários para a oferta de
cuidado integral. O estudo mostrou que há consciência da equipe de enfermagem
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sobre isto, mas ainda é difícil para a mesma incorporar todos os cuidados prestados
às práticas psicossociais. Isto pode ser resultado da não condução do cuidado de
enfermagem com base em um modelo teórico específico.
Ao ser a única responsável pelo acolhimento noturno, a equipe de enfermagem
se coloca como principal agente de manutenção do funcionamento dos CAPS-III,
uma vez que este acolhimento é o diferencial deste serviço. Desta forma, fica
evidenciado que todas as práticas de cuidado de enfermagem são necessárias no
CAPS e não devem ser colocadas em separado.
Ao mesmo tempo, por ser a única categoria profissional presente no
acolhimento noturno, a equipe de enfermagem vivencia, algumas vezes, sentimento
de insegurança e desconforto, uma vez que, durante a noite, ocorrem intercorrências
que precisam da atuação de outras categorias, assim como ocorre no atendimento
diurno. Logo, a enfermagem se responsabiliza unicamente pelo acolhimento noturno
e consegue visualizar que sua atuação se torna essencial para manutenção do
serviço.
Este fato evidencia ainda que os demais membros da equipe de saúde
reconhecem a enfermagem como preparada e capacitada para cuidar das pessoas
em sofrimento psíquico, pois se colocam como profissionais de apoio nos momentos
mais complexo da vida destas pessoas, que é o momento da crise, aquele que
requer acolhimento 24 horas.
A legislação brasileira que rege as políticas públicas de saúde mental é
executada em sua plenitude, como foi mencionado nesta pesquisa, porém fica a
reflexão do quanto a própria legislação impele a assistência para práticas asilares –
exemplo de não haver a presença de equipe multiprofissional no acolhimento
noturno. Assim, se observa a eficiência do cuidado de enfermagem em saúde
mental, pois ele é colocado na linha de frente do CAPS, independente da presença
ou ausência de outros profissionais de saúde.
Outras pesquisas são necessárias para discutir este fato que não é único no
CAPS em estudo. Abre-se um leque de perguntas sobre a ausência de outros
profissionais no CAPS-III durante a noite, que remetem às questões da distribuição
do trabalho em saúde e ao modelo manicomial, uma vez que as práticas se
configuram em contextos específicos e que os profissionais desempenham seus
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papéis totalmente influenciados pelas peculiaridades que fazem o serviço ser como
é.
Muitos estudos falam sobre a importância do acolhimento noturno como
estratégia de manutenção de cuidado e diminuição das internações psiquiátricas,
porém, esses estudos não destacam os profissionais que fazem o serviço noturno
acontecer, o que não levanta discussão sobre a importância da enfermagem no
CAPS-III. Ao realizarmos estudos com os profissionais de enfermagem que atuam
diretamente no acolhimento noturno podemos fornecer subsídios para esse espaço
seja ainda mais resolutivo diante de uma equipe de enfermagem consciente e
preparada.
O olhar aqui colocado sobre a equipe de enfermagem de um CAPS III,
fundamentado pelo Tidal Model, permite ver esta equipe com valores próprios de
uma profissão de grande relevância social, porque segue com os usuários em todos
os momentos de sua vida, ou seja, acompanha as idas e vindas das marés que
caracterizam o sofrimento psíquico como imprevisível e distante da concepção de
que após o tratamento vem a cura.
A transição de modelos de cuidado em psiquiatria/saúde mental é percebida
nos resultados desta pesquisa quando os profissionais separam o cuidado de
enfermagem por eles realizado em dois blocos já mencionados como “cuidado
psicossocial” e “cuidados elementares de enfermagem”, referem também a
importância da interdisciplinaridade no CAPS. Esse processo de mudança
paradigmática ainda vai demorar em ser instituído com uma forma que elimine traços
do modelo anterior.
Acredita-se que o modelo de atenção psicossocial em saúde mental se encontra
em processo de implementação e consolidação em uma nova lógica de cuidado,
desta forma, se torna imprescindível que os trabalhadores de saúde mental se
instrumentalizem, a fim de transferir essas mudanças no campo teórico para a
pratica, através do cuidado prestado à pessoa em sofrimento psíquico.
Os profissionais de enfermagem realizam o cuidado voltado à atenção
psicossocial, porém os próprios profissionais acabam separando esses fazeres
como não sendo um cuidado de enfermagem, fica claro que ainda há necessidade
de os trabalhadores de enfermagem entenderem seu papel de agente terapêutico, o
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que mais uma vez recai na falta de sustentação teórica bem definida pelos mesmos.
Mais estudos sobre a atuação dos Enfermeiros em CAPS são necessários e
relevantes, uma vez que ainda há dificuldade do profissional em delimitar seus
saberes e fazeres, o que faz com que muitos profissionais ainda estejam apegados
às práticas hospitalares.
Verifica-se também que a mudança de modelo e estrutura de atenção
empodera os profissionais de enfermagem, uma vez que esses trabalhadores se
sentem parte de um novo momento de cuidado em saúde mental e os usuários
podem receber tratamento e acompanhamento voltados para sua inserção no
território, na escola, nos serviços de saúde e na sociedade como um todo. Desta
forma, a enfermagem, ao construir estratégias de cuidado junto com os usuários do
serviço de saúde, tem a possibilidade de realizar o acompanhamento voltado para
as necessidades apresentadas por cada pessoa em sofrimento psíquico.
O uso de teorias de enfermagem, como o Tidal Model, pode subsidiar um
cuidado mais coerente e atuante uma vez que ao conhecer suas atribuições,
história, fazeres e saberes os profissionais podem se tornar críticos e romper com os
paradigmas excludentes que ainda existem no campo da saúde mental.
Esperamos que esse estudo possa trazer à luz as questões que apontam o
papel da enfermagem como de significativa importância nos serviços de saúde
mental, uma vez que esses trabalhadores desempenham diversas atividades, como
foi demonstrado no estudo.

Sua atuação vai desde a realização de atividades

básicas até as atividades que promovem a volta dessas pessoas aos seus oceanos
de experiências (Ida ao trabalho, escola, integração com os serviços intersetoriais do
território).
A enfermagem é responsável por fazer o elo com as demais categorias que
atuam no CAPS e assim promovem e colaboram para que haja acompanhamento de
caráter interdisciplinar aos usuários. Ficou evidente também a ligação dos
enfermeiros com as pessoas em sofrimento psíquico, sendo, na maioria das vezes, a
categoria profissional mais solicitada pelos usuários do serviço.
Entre as limitações deste estudo destaca-se o tempo de contato com os
entrevistados, uma vez que os mesmos agendaram horários intermediários para
conceder a entrevista, o que certamente interferiu na qualidade da mesma. Porém,
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isto não quer dizer que os dados foram coletados insuficientemente, ao contrário,
pode-se perceber que os trabalhadores de enfermagem se mostraram interessados
na participação deste estudo e na possibilidade de discussão do referencial teórico
em reuniões fora do cenário.
Acredita-se que o estudo foi útil para que nós, profissionais de enfermagem,
tenhamos material sobre o funcionamento do CAPS-III e identifiquemos as formas
de condução do cuidado de enfermagem em saúde mental na atualidade. O mais
importante disso é a elaboração de uma interpretação teórica que possa contribuir
para a constituição das práticas em saúde mental, sempre abrindo novos caminhos
para um modelo de base territorial, que respeite os direitos e estabeleça condições
para que as pessoas em sofrimento psíquico possam desenvolver plenamente seu
papel de cidadãos.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
CNPJ: 33.663.683/0002-05

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Resolução nº 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde
Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa
intitulada: “Centro de Atenção Psicossocial III: Construção e desenvolvimento do
trabalho da equipe de Enfermagem” que tem como objetivos: Descrever o trabalho
realizado pela equipe de enfermagem em um CAPS III do município do Rio de janeiro;
analisar o cuidado da equipe de Enfermagem realizado no CAPS III; discutir os aspectos do
trabalho da equipe de Enfermagem no CAPS III que caracterizam o modelo psicossocial.
A pesquisa terá duração de 01 (um) ano, com o término previsto para julho de 2016.
Sua participação não é obrigatória e consistirá em participar de uma entrevista por meio
de um roteiro desenvolvido para este estudo. A qualquer momento você pode desistir de
participar e retirar seu consentimento; sua recusa, desistência ou suspensão do seu
consentimento não acarretará em prejuízo.
Você não terá custos ou quaisquer compensações financeiras ao participar desta
pesquisa.
Os riscos potenciais desta pesquisa estão atrelados ao risco de dano emocional ou
de constrangimento durante a realização da entrevista. A responsável pela realização do
estudo se compromete a zelar pela integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa,
respeitando valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e
costumes dos mesmos.
A possibilidade de danos será evitada a partir do estabelecimento de vínculo de
confiança entre pesquisador e participante. Se mesmo assim o participante manifestar
desconforto durante a entrevista, a mesma será suspensa podendo ser retomada em outro
momento, caso haja aquiescência do participante.
O benefício relacionado a participação no estudo será o aumento de conhecimento
científico para a área do Cuidado e da Enfermagem em Saúde Mental, além de divulgar o
trabalho exercido pela equipe de Enfermagem em CAPS III, bem como sua importância
como membro da equipe multidisciplinar/interdisciplinar.
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Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e serão divulgados em
eventos científicos e em artigos publicados em periódicos, além de serem apresentados à
instituição acadêmica onde será desenvolvida e ao cenário do estudo, a fim de contribuir
para o trabalho e o cuidado de Enfermagem em saúde mental. Cabe ressaltar, que os
dados coletados serão arquivados pela pesquisadora por cinco anos e serão incinerado e/ou
deletados após esse período.
Você receberá uma via deste termo onde consta os contatos do CEP e do
pesquisador responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou
a qualquer momento. Caso concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste
documento, que possui duas vias, sendo uma sua e a outra do pesquisador responsável.
_________________________________
Thuany Cristine Santos da Silva
Pesquisador Responsável
E-mail: thuaany@hotmail.com Cel: (21) 98620-2628
CEP-EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: 21-2293-8048
E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de acordo
em participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer momento, sem
sofrer qualquer punição ou constrangimento. Recebi uma cópia assinada deste formulário
de consentimento.

Rio de Janeiro, ____de ____________de 2015.

Assinatura do (a) participante:_________________________________________
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil. CEP: 20.211110. Tel: 2293-8048/2293-8899.
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
CNPJ: 33.663.683/0002-05

Pesquisa: “Centro de Atenção Psicossocial III: Construção e desenvolvimento do trabalho da
equipe de Enfermagem”

Roteiro da Entrevista
Sigla de Identificação: ________________
Idade: ________________

Sexo: F

M

Profissão: _________________________ Tempo de Formação:________________
Local de formação na graduação: _________________________________________
Especialização: S

N

Área :_______________________

Experiência Profissional:_________________________________________________
________________________________________________________
Tempo de Experiência no CAPS: __________________________________________
Escala de Serviço: _____________________________________________________
Tem outro emprego: Se sim, em que área? __________________________________

1. Por que você veio trabalhar em CAPS?
2. Sente-se satisfeito(a) em relação ao local de trabalho? E ao tipo de
trabalho desenvolvido? Por que?
3. Descreva o trabalho realizado pela equipe de Enfermagem no CAPS
III?
4. Descreva a sua rotina de trabalho no CAPS.
5. Como o cuidado de enfermagem se desenvolve dentro da sua rotina
de trabalho (momentos com os usuários)?
6. O que você considera cuidado de Enfermagem em CAPS III?
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7. Qual cuidado de enfermagem em saúde mental é realizado e o que
deveria ser realizado junto aos usuários?
8. A existência de acolhimento noturno no CAPS III requer atuação
específica da enfermagem? Descreva.
9. Como se dá o acolhimento de usuários em crise no CAPS?
10. Descreva o acolhimento diurno/noturno no CAPS – rotina, equipe
profissional

presente,

principais

intercorrências

vivenciadas,

permanência, família, intervenções de enfermagem.
11. Você já encaminhou/acompanhou algum usuário do CAPS para
outro serviço? Qual? Relate as suas experiências (ou principais
pontos).
12. Quais atividades você destaca como específicas da enfermagem no
CAPS?
13. Como se dá a interação do seu trabalho com a equipe técnica do
CAPS III? E com os demais membros da equipe de enfermagem?
14. O que você faz no CAPS que se relaciona com a RAPS e com as
demais instâncias territoriais?
15. Você considera a Enfermagem do CAPS parte da equipe
interdisciplinar? Por quê?
16. O que você entende por interdisciplinaridade?
17. Quais atividades realizadas no CAPS pelo enfermeiro você
considera importante no processo de reinserção social dos
usuários?
18. Você considera que o trabalho realizado pelos profissionais de
Enfermagem no CAPS III converge para o modelo de atenção
psicossocial? Por que e como isso se dá?
19. Você considera que a sua prática profissional em saúde mental vem
se modificando ou se modificou desde que começou a trabalhar em
CAPS.
20. Gostaria de complementar suas respostas?
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APÊNDICE C – CARTA DE APRESENTAÇÃO AO CENÁRIO DE PESQUISA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
CNPJ: 33.663.683/0002-05
Pesquisa: “Centro de Atenção Psicossocial III: Construção e desenvolvimento do
trabalho da equipe de Enfermagem”.
Pesquisadora / Mestranda: Thuany Cristine Santos da Silva
Orientadora: Profª Dr.ª Maria Angélica de Almeida Peres

CARTA DE APRESENTAÇÃO

À Direção do CAPS III - João Ferreira da Silva Filho,
Vimos por meio desta, solicitar anuência para a realização da coleta de dados da pesquisa
intitulada: “Centro de Atenção Psicossocial III: Construção e desenvolvimento do
trabalho da equipe de Enfermagem”.
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que tem como objetivos:
Descrever o trabalho realizado pela equipe de enfermagem em um CAPS III do município do
Rio de janeiro; analisar o cuidado da equipe de Enfermagem realizado no CAPS III; discutir
os aspectos do trabalho da equipe de Enfermagem no CAPS III que caracterizam o modelo
psicossocial.
Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a
Resolução CNS nº 466/13. Comprometemo-nos a utilizar os materiais e dados coletados
exclusivamente para os fins de disseminação do conhecimento. Desta forma, o projeto será
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery junto ao
Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ Universidade Federal do Rio de
Janeiro (CEP-EEAN/HESFA/UFRJ) e necessita, para submissão à Plataforma Brasil, de
anuência da instituição coparticipante, que é o CAPS III - João Ferreira da Silva Filho
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil-RJ,.
Desde já agradecemos e nos colocamos inteiramente à disposição para quaisquer
esclarecimentos.
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ANEXO 1 – CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

