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RESUMO 

 

Barcelos, V. M. Avaliação da Satisfação dos usuários em Centros de Atenção 
Psicossocial. 2018. 108f. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem) – 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, RJ, 2018. 
 

 

O processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil teve duas fortes influências, a 

experiência italiana de desinstitucionalização em psiquiatria e sua crítica ao 

manicômio e o “movimento sanitário”. Nos anos 70, o movimento sanitário 

promoveu a mudança dos modelos de atenção e gestão de saúde, a defesa da 

saúde coletiva. Em 1978, inicia-se a organização do Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental – MTSM, com fortes críticas ao modelo clássico 

e hegemônico, buscando a mudança do pelo processo da desinstitucionalização, 

pode-se dizer que esse foi o ponto de partida da reforma psiquiátrica.Na década 

de 90, é instituído o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Lei 8.080/90, que 

fortalece os ideais reformistas. Em 2001, é aprovada da Lei 10.216, a luta pela 

reforma psiquiátrica ganhou novo fôlego e a partir daí há um estruturação a partir 

de portarias e leis do novo modelo de atenção a saúde mental centradao nos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Passado o processo de implantação 

surge a necessidade de avaliar os serviços CAPS pois a satisfação do usuário é 

de fundamental importância na medida da qualidade da assistência, pois 

proporciona informações sobre os resultados do provedor da assistência em 

relação aos valores e expectativas do paciente, além de constituir um instrumento 

valioso de investigação, administração e planejamento. Objetivo Geral: Conhecer 

o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados nos Centros 

de Atenção Psicossocial dos municípios de Silva Jardim e Rio Bonito no estado 

do Rio de Janeiro. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de 

caráter quantitativo, prospectivo e correlaciona, Este estudo propôs investigar a 

satisfação dos usuários em tratamento nos CAPS de Rio Bonito e Silva Jardim-

RJ. Para a avaliação da satisfação dos pacientes, foi utilizada a escala de 

avaliação da satisfação dos usuários com os serviços de saúde mental – SATIS-

BR abreviado, validado por Bandeira e Silva (2012). Resultados e Discussão: 
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Após analise dos dados emergiram as seguintes categorias, Caracterização dos 

Pacientes Entrevistados do Município de Rio Bonito e Silva Jardim–RJ, Satisfação 

dos Pacientes de Rio Bonito e Silva Jardim-RJ. Considerações Finais: A partir 

dos objetivos propostos e dos resultados alcançados neste estudo, observa-se a 

satisfação média dos pacientes quanto aos serviços oferecidos, à satisfação com 

a equipe, à satisfação com a acolhida e à ajuda recebida; foi percebida uma 

satisfação global alta. Baseados nos resultados, pode-se verificar que o trabalho 

realizado no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS dos municípios de Rio 

Bonito e Silva Jardim-RJ foi satisfatório. 

 

Palavras-chave: Saúde Mental. Enfermagem Psiquiátrica. Gestão em Saúde. 

Gestão em Enfermagem. Reforma Psiquiátrica. Satisfação em Serviços de Saúde.  
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ABSTRACT 

 

Barcelos, V. M. Evaluation of the Satisfaction of users in Psychosocial Care 
Centers. 2018. 108f. Dissertation (Professional Nursing Masters) – Aurora de 

Afonso Costa Nursing School, Federal Fluminense University, Niterói, RJ, 2018. 

 

The Psychiatric Reform process in Brazil had two strong influences, the Italian 

experience of deinstitutionalization in psychiatry and its criticism of the asylum and 

the "sanitarium movement". In the 1970s, the health movement promoted the 

change of models of health care and management, the defense of collective 

health. In 1978, the Mental Health Worker's Movement (MHWM) organization 

began, with strong criticism of the classic and hegemonic model, seeking to 

change the process of deinstitutionalization, it can be said that this was the 

starting point of the psychiatric reform. In the 1990s, the Unified Health System 

(UHS) was established through Law 8.080/90, which strengthens reformist ideals. 

In 2001, Law nº 10.216 was approved, the struggle for psychiatric reform gained 

new breath and from there, there is a structure based on ordinances and laws of 

the new model of mental health care, centered in the Psychosocial Care Centers 

(CAPS). After the implementation process, there is a need to evaluate the CAPS 

services because user satisfaction is of fundamental importance in the quality of 

the care, as it provides information about the results of the care provider in relation 

to the values and expectations of the patient, besides constituting a valuable tool 

for research, administration and planning. General objective: To get to know the 

level of satisfaction of the users in relation to the services provided in the 

Psychosocial Care Centers of the municipalities of Silva Jardim and Rio Bonito in 

the state of Rio de Janeiro. Methodology: This is a descriptive, cross-sectional, 

quantitative, prospective and correlated study. This study proposes to investigate 

the satisfaction of users undergoing treatment at CAPS in Rio Bonito and Silva 

Jardim-RJ. For the evaluation of patient satisfaction, the evaluation of user 

satisfaction scale with mental health services was used - SATIS-BR abbreviated, 

validated by Bandeira and Silva (2012). Results and Discussion: After analyzing 

the data, the following categories emerged: Characterization of Patients 

Interviewed from the City of Rio Bonito and Silva Jardim, RJ, Satisfaction of 
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Patients from Rio Bonito and Silva Jardim-RJ. Final considerations: Based on 

the proposed objectives and the results achieved in this study, the average 

satisfaction of the patients regarding the services offered, the satisfaction with the 

staff, the satisfaction with the reception and the care received were observed; high 

overall satisfaction was perceived. Based on the results, it can be verified that the 

work carried out in the Psychosocial Care Center - CAPS of the municipalities of 

Rio Bonito and Silva Jardim-RJ was satisfactory. 

 

Keywords: Mental Health. Psychiatric Nursing. Health Management. Nursing 

Management. Psychiatric Reform. Satisfaction in Health Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Saúde mental é um conceito atual, que envolve as atividades 

promocionais, preventivas e de cuidado com pessoas e grupos, que apresentam 

vulnerabilidades e transtornos psíquicos. Atrelada à doença mental, está a 

concepção da loucura, produzida social e culturalmente. A loucura apresenta 

formas distintas de representações e manejo nos momentos históricos e nos 

contextos, variando de aceitação e positividade até a exclusão, também como 

algo nefasto. 

 A organização dos Estados modernos, com a conotação da normalidade, 

produtividade e a necessidade de controlar os considerados comportamentos 

desviantes, define a loucura como doença, cuja saída foi a exclusão do louco da 

sociedade. O isolamento era uma prática constante na Europa, até o século XVIII. 

Na época, eram feitos em instituições filantrópicas destinadas, que abrigavam 

indivíduos considerados à margem da sociedade, como loucos, leprosos e 

mendigos. Ficava claro, dessa forma, o perfil excludente da época e a não visão 

da loucura como doença.1  

Com o avanço das pesquisas e descobertas em relação à saúde mental, 

foram desenvolvidas novas estratégias terapêuticas para cuidar desses usuários.  

Assim, o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil teve duas fortes influências, 

a experiência italiana de desinstitucionalização em psiquiatria e sua crítica ao 

manicômio e ao “movimento sanitário”.  

Nos anos 70, o movimento sanitário promoveu a mudança dos modelos de 

atenção e gestão de saúde, a defesa da saúde coletiva, a equidade na oferta dos 

serviços e a produção de tecnologias de cuidado. Na mesma época, 

trabalhadores e usuários dos serviços de saúde começaram a participar mais dos 

processos de gestão.2 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído pela Lei nº 8.080/90 na 

década de 90.3 A instituição fortaleceu os ideais reformistas de devolução dos 

direitos da pessoa com transtorno mental e de um tratamento humanizado, tendo 

como princípios norteadores a universalidade, a integralidade, a participação e a 

descentralização. Com o SUS, a cidadania da pessoa com transtorno mental foi 
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retomada e, consequentemente, o processo de desinstitucionalização e o 

paradigma da atenção psicossocial foram remodelados.4  

A Lei nº 8.142/90 consolida o direito do cidadão e determina a participação 

da comunidade na gestão do SUS. Ela assegura, ainda, as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros, garantindo o protagonismo do 

usuário.5 

Com a aprovação da Lei nº 10.216, em 2001, a luta pela reforma 

psiquiátrica ganhou novo fôlego. Nesse contexto histórico, surge a busca por 

novos modelos na assistência ao portador de transtorno mental.6 

As mudanças propostas pelo movimento da Reforma envolvem as 

seguintes dimensões: teórico conceitual, teórico assistencial, jurídico e político e 

sociocultural.7 Recentemente houve mudanças nos serviços que atendem às 

pessoas em sofrimento psíquico. Elas aconteceram na atuação dos profissionais, 

nos direitos dos usuários dos serviços e, principalmente, nos conceitos de saúde, 

doença mental, atenção à saúde, cidadania e terapêutica, entre outras. 

No entanto, a humanização e a reforma da psiquiatria demandam 

mudanças de processos, ou seja, movimentos ou algo que caminhe e se 

transforme permanentemente.7 O processo de humanização deve ser dirigido 

pelos seguintes princípios: autonomia, corresponsabilidade, protagonismo dos 

atores envolvidos, solidariedade entre os vínculos instituídos, respeito aos direitos 

dos usuários e participação coletiva no processo de gestão.8 

As redes de saúde mental atuais são constituídas por vários dispositivos 

assistenciais, possibilitando a atenção psicossocial aos usuários acometidos por 

transtorno mental. Essas redes contam com atenção básica, Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), leitos em 

hospitais gerais e ambulatórios, e o Programa de Volta para Casa, que subsidia o 

retorno do usuário ao convívio familiar. Elas funcionam de forma articulada, onde 

o CAPS é visto como serviço estratégico na organização de sua regulação.9 

O CAPS tem grande abrangência populacional e são divididos em CAPS I, 

CAPS II, CAPS III e o CAPS ad (álcool e drogas). Alguns autores enfatizaram que 

o CAPS proporciona a vivência das inter-relações, culturais, valores e papéis, 
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possibilitando a vivência diferenciada na construção e na relação de sua 

totalidade.10 

Nesse meio, a família é um diferencial no tratamento desses indivíduos. O 

CAPS deve estar integrado a uma rede de cuidados, que visa atender a 

complexidade das demandas de inclusão e seus objetivos.11-12 

Com o passar dos anos, o processo de transformações vem ocorrendo nas 

universidades, nos serviços, nos grupos de pesquisas, nas relações sociais, mas, 

principalmente, no dia-a-dia dos serviços e nas discussões sobre o fazer e por 

que fazê-lo. (verificar se a frase anterior traduz o que o autor quer expressar) Para 

que esse processo de mudança e humanização se torne realmente efetivo, deve-

se voltar nossos olhares para o processo de evolução do novo modelo de 

assistência em saúde mental. É com o olhar no passado, afinal, que se constrói 

um futuro de qualidade.13 

A satisfação do usuário é de fundamental importância para a qualidade da 

assistência, pois proporciona informações sobre os resultados do provedor da 

assistência, em relação aos valores e expectativas do paciente. Além disso, ela 

constitui um valioso instrumento de investigação, de administração e de 

planejamento.14 

A satisfação dos usuários é um preditor da adesão ao tratamento e do uso 

dos serviços de saúde. Ela é também uma importante medida da qualidade da 

atenção em saúde. Aumentar a qualidade dos serviços de saúde mental, a partir 

de avaliações permanentes da satisfação e da sobrecarga dos atores envolvidos, 

tem sido um objetivo amplamente incentivado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS).15 Por fim, os dados dessas avaliações são utilizados para 

promover a melhoria dos serviços. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Baseados nos princípios do SUS, considera-se que a Reforma Psiquiátrica 

contribui para a Política de Saúde Mental no Brasil, com propostas que garantem 

os direitos dos portadores de transtornos mentais. Isso acontece num modelo de 
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atenção em saúde mental baseado na comunidade, na inclusão e reinserção 

social, o que marca uma nova etapa na luta pela cidadania.16 

O conceito de cidadania como um grau de convívio social, que se torna 

realidade na esfera pública, insurgindo das lutas cotidianas por novos direitos ou 

pela garantia dos já existentes.17 Nesse contexto, a Lei nº 8.142/90 determina a 

participação da sociedade civil na elaboração, no controle e na fiscalização das 

políticas.5 Isso confirma a ideia, que compreende a cidadania não mais como 

restrita ao reconhecimento de direitos, mas ligada ao processo ativo de ampliação 

da capacidade de todos e de cada um de agir de modo livre e participativo.5 

Com a desinstitucionalização psiquiátrica e a consequente reestruturação 

dos serviços de assistência em saúde mental, a necessidade de avaliação dos 

serviços tem sido cada vez mais enfatizada. A satisfação do usuário é geralmente 

caracterizada como uma avaliação de resultados, associada à efetividade do 

cuidado ou a um ganho específico de determinado tipo de intervenção. A 

avaliação de satisfação de usuários em saúde deve ser valorizada, como parte 

dos estudos das relações interpessoais no âmbito dos serviços de saúde e como 

instrumento de controle social.18-19 

A satisfação no âmbito da saúde mental ainda não é bem entendida. 

Apenas recentemente foram desenvolvidos instrumentos para a coleta de dados, 

de forma padronizada por estudos que avaliam o nível de satisfação de pacientes 

portadores de doenças mentais. 

Os usuários fornecem uma perspectiva única sobre seu estado clínico e os 

efeitos das intervenções em suas vidas. Suas experiências com o tratamento e os 

resultados obtidos só podem ser experimentados e relatados por eles próprios, 

sendo inacessíveis a avaliações de terceiros. 

Para garantir a qualidade dos serviços de saúde mental, a OMS tem 

apontado a necessidade de avaliação permanente e contínua da estrutura, do 

funcionamento e dos resultados atingidos no tratamento dos usuários desses 

serviços. A abordagem de avaliação recomendada pela OMS é a integrativa, ou 

seja, a que inclui a perspectiva dos pacientes, de familiares e dos profissionais de 

saúde mental.20 Observa-se, com isso, a importância de esclarecer as 

informações dos pacientes atendidos nos CAPS dos municípios de Silva Jardim e 
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Rio Bonito, além de avaliar o nível de satisfação com os atendimentos realizados 

pelos profissionais, a relação interpessoal entre o profissional de saúde e o 

usuário e o ambiente físico em que se realiza o tratamento. 

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Qual o nível da satisfação dos usuários, em relação aos serviços prestados 

nos CAPS de Rio Bonito e de Silva Jardim?  

Qual a relação entre os resultados das avaliações e a satisfação dos 

serviços oferecidos nos CAPS de Rio Bonito e de Silva Jardim?  

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

 

A satisfação dos usuários, em relação aos serviços prestados nos CAPS 

dos municípios de Silva Jardim e Rio Bonito, no Estado do Rio de Janeiro.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer o nível de satisfação dos usuários, em relação aos serviços 

prestados nos CAPS dos municípios de Silva Jardim e Rio Bonito, no Estado do 

Rio de Janeiro.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Avaliar os níveis de satisfação dos usuários, em relação aos serviços 

prestados nos CAPS dos municípios de Silva Jardim e Rio Bonito; 

b) Gerar um produto para a prática assistencial, que promova e amplie a 

satisfação do usuário dos CAPS dos municípios de Silva Jardim e Rio 

Bonito; 

c) Identificar o nível de satisfação dos usuários, em relação ao serviço 

prestado nos CAPS dos municípios de Silva Jardim e Rio Bonito. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O avanço da Reforma Psiquiátrica, iniciada nas décadas de 70 e 80, 

buscava a redução dos leitos hospitalares e a criação de serviços para substituir o 

modelo asilar. Essa Reforma foi efetivada com a promulgação da lei nº 10.216,6 

que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais. A lei redireciona ainda o modelo assistencial em saúde mental para 

serviços de base comunitária. Seu dispositivo central são os CAPS, serviço 

regulamentando posteriormente pela portaria nº 336/02.21 

Os CAPS são responsáveis pela reinserção social dos pacientes na 

comunidade, promovendo a melhora da qualidade de vida e o envolvimento de 

suas famílias.22 Atualmente, após a reorganização dos serviços do SUS para o 

funcionamento em rede por meio da portaria 4.279/10,23 foi instituída a Rede de 

Atenção Psicossocial, normatizada pela portaria 3.088/11.24 Sua finalidade foi a 

criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde, para pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, do álcool e de outras drogas. 

A partir da mudança de tratamento na área de saúde mental, observa-se a 

importância de avaliar tais serviços, CAPS, verificando a eficácia das intervenções 

terapêuticas utilizadas no tratamento dos pacientes e comparando seus 

resultados.25 Em função dessa mudança, a avaliação dos serviços oferecidos em 

saúde mental vem sendo recomendada pela OMS, no sentido de envolver 

familiares, pacientes e profissionais. 

Em um estudo que avaliou o grau de satisfação dos usuários do Centro 

Regional de Referência em Saúde Mental na cidade de Juiz de Fora, evidenciou a 

tendência de usuários se mostrarem satisfeitos com os serviços oferecidos. Os 

resultados demonstraram que eles se sentiram respeitados (88.88%); os usuários 

afirmaram que voltariam, se precisassem de ajuda novamente (88,88%) e 

recomendariam os serviços a amigos e parentes (93,65%).26 

A satisfação dos usuários é um importante preditor da adesão ao 

tratamento e ao uso dos serviços de saúde, além de sua importância na melhoria 

da qualidade da atenção à saúde.14 Para gerar um serviço satisfatório, é preciso 
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oferecer um ambiente adequado e terapêutico. O preparo técnico-científico dos 

profissionais, as atitudes éticas, o acolhimento e a humanização da assistência 

são igualmente importantes. 

Esta pesquisa apresenta relevância para a área acadêmica, científica e 

social. A contribuição acadêmica e científica se dá pela superação de lacunas no 

conhecimento, podendo auxiliar novas pesquisas ligadas ao tema e incentivar 

pesquisadores a melhorar os serviços de atenção à saúde mental. Quanto à 

relevância social, destaca-se a reconstrução da cidadania, no envolvimento do 

paciente na avaliação do sistema, visando trazer seu olhar para o serviço. 
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4 ESTADO DA ARTE 

 

Para a realização da pesquisa do estado da arte, foram investigadas 

produções indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados 

de Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde (LILACS), no Sistema 

Online de Busca e Análise de Literatura Médica, Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE) e na Base de dados em enfermagem 

(BDENF). Tais bases de dados foram selecionadas por concentrarem mais 

especificadamente o tema abordado.  

O período delimitado para a pesquisa compreendeu os meses de junho a 

julho de 2016. A localização e a seleção dos artigos foram efetuadas a partir da 

busca de trabalhos que versassem sobre a temática do estudo, respeitando o 

recorte temporal definido para a pesquisa. Foram analisados artigos completos 

em língua portuguesa e suprimidos os documentos indisponíveis nas bases de 

dados, incompletos, os que não correspondiam ao objetivo da pesquisa e os que 

apareceram repetidos. 

Foram aplicados individualmente os seguintes descritores: Satisfação dos 

Usuários, Satisfação em Saúde e Saúde Mental nas bases de dados, conforme 

quadro 1. No entanto, devido ao grande quantitativo de artigos encontrados, 

optou-se por realizar um refinamento para melhor qualificar a pesquisa. Foram 

utilizados descritores em dupla, conforme descrito no quadro 2, e descritores em 

trio, conforme descrito no quadro 3. 

 

Quadro 1 - Descritores utilizados individualmente. 

Base de dados  MEDLINE BDENF LILACS TOTAL 

Descritor Satisfação dos 
usuários 

73 69 511 653 

Descritor Satisfação em 

saúde 

112 352 1.519 1.983 

Descritor Saúde mental 37.9488 2.167 15.787 397.440 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Quadro 2 - Descritores utilizados em dupla 

Base de dados  MEDLINE BDENF LILACS TOTAL 

Descritor Satisfação dos usuários 
e satisfação em saúde 

4476 67 471 5.014 

Descritor Satisfação dos usuários 
e saúde mental 

2.325 10 63 2.398 

Descritor Satisfação em saúde e 

saúde mental 

8.812 65 401 9.278 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Quadro 3 - Descritores utilizados em trio 

Base de dados  MEDLINE BDENF LILACS TOTAL 

Descritor Satisfação dos usuários 
e satisfação em saúde 

mental 

07 10 47 64 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Após o refinamento descrito no terceiro quadro, foram encontrados 64 

artigos dos quais efetuamos a análise do título, que deveriam se referir à 

Satisfação com os serviços de Saúde Mental. Foi realizada a leitura dos resumos 

dos artigos selecionados, após o critério de exclusão por título, para identificar 

principalmente os aspectos ligados à Satisfação com os serviços de Saúde 

Mental. Depois de mais uma seleção, chegou-se a quatro produções científicas, 

que foram lidas na íntegra. A atividade obteve positividade de 100%, para 

utilização de bibliografia potencial no processo de construção deste estado da 

arte, organizado conforme quadro 4. 

 

Quadro 4 - Bibliografia potencial 

Base de dados Autores Título Fonte 

LILACS Bandeira, Barroso. 
27 

Avaliação de serviços de saúde 
mental: adaptação transcultural de 

uma medida da percepção dos 
usuários sobre os resultados do 

tratamento. 

Jornal 
Brasileiro de 

Psiquiatria 

LILACS Guimarães, Bessa, 

Assis.28 

(In)satisfação com o trabalho em 

saúde mental: um estudo em 
Centros de Atenção Psicossocial 

Ciência e 

Saúde 
Coletiva 

LILACS Kantorski, Coimbra, 
Silva, Guedes, 

Avaliação qualitativa de ambiência 
num Centro de Atenção 

Ciência e 
Saúde 
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Cortes, Santos, et 
al.29 

Psicossocial Coletiva 

LILACS Oliveira, Cestari, 

Pereira, Pinho, 
Gonçalves, Claro, et 

al.30 

Processos de avaliação de 

serviços de saúde mental: uma 
revisão integrativa 

Saúde em 

Debate 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

4.1 SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL  

 

Os serviços de saúde mental CAPS são relativamente novos, mas já estão 

inseridos em praticamente todo território nacional, promovendo assistência 

qualificada às pessoas. Os estudos de satisfação dos serviços de saúde mental 

são recomendados pela OMS, a fim de buscar a melhoria da assistência e dar 

protagonismo aos usuários.29 

A avaliação da qualidade dos serviços de saúde mental está relacionada a 

diferentes fatores. Alguns deles são estrutura física do ambiente, compreensão 

dos profissionais sobre as diferentes carências do usuário, capacitação dos 

profissionais, relação dos profissionais com os usuários, interação com a família e 

entendimento acerca da aplicabilidade de políticas públicas nos serviços. Por fim, 

a integração da rede de atenção primária à saúde deve estar de acordo com o 

que é preconizado pelo SUS, ou seja, que a atenção básica à saúde deve ser 

resultado da integração entre os diferentes serviços, como hospitais, ambulatórios 

de especialidades, CAPS e outros.30 

A avaliação da satisfação no serviço CAPS: a satisfação do usuário, a do 

familiar e a dos profissionais. Foram identificados diferentes níveis de satisfação 

entre os entes do usuário. A família e os usuários se mostram satisfeitos com o 

serviço, quanto à estrutura física, atendimento da equipe e qualidade da 

alimentação. Já os profissionais se mostram insatisfeitos com relação ao 

processo de trabalho, quanto ao número insuficiente de salas e à dificuldade no 

relacionamento com o gestor.29 

Pode-se observar que buscar a satisfação nos serviços de saúde mental é 

o caminho para a melhoria da qualidade da assistência. É preciso ficarmos 

atentos, porém, a satisfação dos diferentes membros envolvidos no processo 

assistencial, para que haja uma real qualidade do serviço. 
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4.2 INSATISFAÇÃO COM O SERVIÇO 

 

O trabalho em saúde mental traz peculiaridades em seu processo, fazendo 

com que usuários e profissionais tenham visões diferentes sobre satisfação. Em 

seu estudo,28 identificou determinantes de (in)satisfação dos trabalhadores, 

dividindo-os em aspectos intrínsecos e extrínsecos ao ambiente e à organização 

do trabalho. Alguns autores trazem como principais causas de insatisfação as 

questões intrínsecas ao trabalho.28 Algumas delas são os aspectos inerentes à 

estrutura física e material, as relações conflituosas dentro da equipe e com os 

gestores/coordenadores de serviços relacionados à organização do trabalho, 

além do salário e da flexibilização da inserção no serviço público, ambos 

relacionados à gestão do trabalho. 

Com relação à satisfação dos trabalhadores, emergiram determinantes 

considerados como internos ao ambiente de trabalho, entre eles as relações 

estabelecidas com os usuários, a possibilidade de participar de novos projetos, o 

reconhecimento profissional, e as relações com a equipe.29 

Também aborda uma insatisfação da equipe por meio de temas como 

processo de trabalho, número insuficiente de salas e dificuldade na relação com o 

gestor.29 

A partir da fala dos autores, observa-se que há uma necessidade de 

melhorar as condições de trabalho, incluindo a aquisição de materiais necessários 

para o desenvolvimento das atividades. A democratização das relações de 

trabalho também merece atenção, diante das transformações na organização dos 

processos de trabalho. O objetivo seria promover a autonomia aos trabalhadores, 

oferecendo a eles a oportunidade de criar, implantar e implementar novos 

projetos, ou seja, abrir espaço para a construção coletiva do trabalho e para sua 

participação na gestão. 
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5 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

 

5.1 CONSIDERAÇÃO HISTÓRICA SOBRE LOUCURA NO CONTEXTO 

MUNDIAL 

 

Ao longo da história da humanidade, a loucura tem sido encarada de várias 

formas. Para alguns, era falha da natureza, castigo, dádiva dos deuses, privação 

da verdade ou exacerbação da vontade. Na antiguidade grega o homem não tinha 

conhecimento de si mesmo; tudo o que lhe acontecia era definido como vontade 

dos deuses ou “capricho dos deuses”. Desta forma, a loucura seria, então, um 

recurso da divindade para que seus projetos não fossem afrontados pela vontade 

dos homens.31 

Homero não acreditava que a loucura fosse um desastre da humanidade. 

Para ele, tudo era determinado por Zeus. A loucura pode levar à agressão, ao 

homicídio, à perda da vida, à transgressão das normas sociais e ao delírio. 

Hipócrates observou que a loucura é orgânica, deriva do desiquilíbrio entre os 

quatro humores (bílis amarela, verde, potuíta e sangue). Em seus registros, o 

filósofo grego deixou claro que a loucura vem do cérebro.31 

Num contexto mundial, o processo histórico da loucura implica em vários 

momentos e sempre esteve ligado aos regimes de padrão ou norma, 

fundamentados pela sociedade. Na idade média, a moléstia lepra, hoje conhecida 

mundialmente como Hanseníase, é suprimida e obscura. Para a igreja, essa 

doença devia ser tratada como ordem moral de exclusão; geralmente as pessoas 

que a contraíam eram designadas à morte ou eram expulsas das cidades.32 

No século XII, época conturbada por causa da fome, da peste e da guerra, 

inicia-se a segregação dos loucos. Na mesma época, surgiram as doenças 

sexuais, a sífilis se espalhou e a mulher era vista como bruxa, acusada de 

práticas e crimes sexuais contra os homens. Na literatura, as mulheres tinham 

poderes mágicos, faziam pactos com demônios e eram responsáveis por 

catástrofes naturais.33 

A Igreja também contribuiu para o preconceito à loucura. Em sua trajetória, 

desenvolveu a inquisição, com intuito de punir os hereges que se espalhavam 
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pelo mundo. No Brasil colônia havia muitos novos religiosos, que tinham como 

propósito conquistar novos cristãos. Dessa forma, criou-se o Tribunal do Santo 

Ofício de Lisboa, para identificar o que era heresia ou loucura e o que era 

favorável ao comportamento da santa igreja.34 

No século XV, os considerados loucos eram jogados em grandes navios e 

colocados sob a responsabilidade dos mercadores e peregrinos. Os “loucos” eram 

deixados em prisões na cidade de Nuremberg e não recebiam tratamentos 

adequados. Esses homens eram entregues à própria sorte, navegando de um 

lugar para outro, excluídos de todo direito e uma vida digna.34 

No século XVII, foram criados hospitais gerais na Europa, com o objetivo 

de neutralizar e eliminar os “a-sociais” (não encontrei esse termo na internet). Até 

meados do século XVIII, pessoas consideradas devassas ou loucas, filhos 

pródigos blasfemadores, libertinos, doentes venéreos, homossexuais, lunáticas, 

dementes, entre outros, eram internadas.35 

As condições desses ambientes eram precárias, desumanas, sem qualquer 

higiene ou conforto. Não havia separação entre doentes; somente os mais 

insanos e agitados eram colocados em compartimentos reservados. Outros, 

considerados perigosos, viviam acorrentados às paredes e às camas. Havia 

também tratamentos com sangrias, purgações, vesicatórios e banhos, não 

existindo nenhuma forma terapêutica.36 

No final do século XVIII surge a psiquiatria, como primeira especialidade 

médica a trazer esperança no tratamento à população internada em asilos e 

hospitais europeus. Philippe Pinel (1745-1827) foi o psiquiatra que introduziu a 

visão clínica nessa área. O médico iniciou sua obra de medicalização no Hospital 

Geral de Paris e tinha um ideal de liberdade, igualdade e fraternidade.37 

No Brasil colonial (1500 a 1822), o cuidado aos doentes mentais era 

realizado por curandeiros, sacerdotes católicos e jesuítas. Não havia médicos ou 

especialistas em psiquiatria. Em geral, os doentes necessitados eram abrigados 

nos hospitais da Irmandade das Santas Casas.38 Lá, portadores de transtorno 

mental eram abandonados em porões insalubres. Os mais agitados eram presos 

ao tronco de árvores e espancados por guardas.39 
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A Corte Portuguesa chegou ao Rio de Janeiro no ano de 1808. O Brasil 

passa à categoria de Reino Unido a Portugal, o que elevou seu status político. 

Com a crescente urbanização das grandes cidades, os problemas sanitários ficam 

MAIS evidentes. Assim, os portadores de transtornos mentais, inoperantes nas 

comunidades rurais, tornam-se visíveis no meio urbano. Cuidar dessas pessoas 

transforma-se em ônus a ser suportado, principalmente por seus familiares.38 

Diante disso, o país torna-se o primeiro da América Latina a fundar um 

manicômio, tendo como base os princípios do alienismo francês.37 Em 18 de julho 

de 1841 foi promulgado o Decreto nº. 82, onde Dom Pedro II relata que seria 

fundado um hospital destinado ao tratamento de alienados.40 Inaugurado em 1852 

na cidade do Rio de Janeiro, o hospital recebeu o nome de Hospício Dom Pedro 

II, sendo chamado em seguida de Hospício Nacional de Alienados. 

A instituição foi administrada durante anos por uma congregação religiosa, 

mantendo a tradição asilar de abrigar desviantes de todos os tipos. No ano de 

1887, o hospital passa a ser gestada por auspícios e tutela médica.37 

A partir do Decreto nº 1.077, de 4 de dezembro de 1852,41 os estatutos do 

Hospício Dom Pedro II são aprovados. Com esse aparato legal, ficam instituídas 

duas maneiras de atendimento: gratuito e ao pensionista. As pessoas humildes 

atendidas eram, em geral, escravos, indigentes e marinheiros de navios 

mercantes; os pensionistas eram alienados, que podiam pagar pelo atendimento 

terapêutico. 

Nessas instituições, havia apenas um médico clínico, que respondia pela 

direção e pela prescrição terapêutica. Entre os meios coercivos recebidos pelos 

alienados, destacam-se a privação de visitas, passeios e outros lazeres, a 

diminuição de alimentos, a reclusão solitária, o colete de força e os banhos de 

emborcação.33 

Estes meios coercivos eram aplicados na presença do médico clínico.42 A 

alta hospitalar, conforme Decreto nº 1.077/52, era dada aos indivíduos que 

recebiam tratamento gratuito, quando sua cura fosse realmente comprovada. Já 

os pensionistas, que pagavam pelo tratamento, recebiam a alta logo após a 

quitação do tratamento.41 
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Diante disso, verifica-se que, nesta época, a desigualdade era 

demonstrada conforme o estrato social ao qual o paciente pertencia. Esse fato era 

predominante no ambiente psiquiátrico. Contudo, no ato terapêutico não havia 

distinção entre alienados e os que recebiam tratamento gratuito, pois, ambos se 

igualavam na necessidade do tratamento. Havia especificidade, porém, para cada 

classe. O que era gratuito era mantido no hospício até não apresentar riscos à 

sociedade. Segundo a literatura, isso representava a permanência dessas 

pessoas por toda a vida.43 

Com base nessa estratégia, o tratamento moral destinado aos alienados foi 

espalhado pelo mundo todo, inclusive no Brasil. Inúmeras instituições 

psiquiátricas foram criadas e denominadas hospitais-colônias. As primeiras 

colônias de alienados brasileiras surgiram em 1890 e em todo o território nacional 

houve uma proliferação de marco-colônias. Um dos responsáveis pela criação de 

muitas colônias foi o psiquiatra Juliano Moreira.44 

Nessas colônias, os pacientes desenvolviam atividade laboral de campo, a 

fim de diminuir o ônus do Estado com cada indivíduo. O tratamento consistia na 

cura do paciente, com o intuito de integrá-lo à atividade agropecuária. Foi criado 

também o atendimento hétero-familiar (achei somente “hetero-familiar” na 

internet), no qual alguns pacientes viviam nos entornos residenciais das colônias. 

Esse sistema, porém, não deu certo; tornou-se ineficiente em função das altas 

taxas para manter os pacientes no local.37 

Nesse período destacou-se a postura preventivista, com uma ideologia 

norteada pelas linhas de ação da higiene mental e da eugenia. A postura 

preventivista preservava e estimulava o desenvolvimento mental. Sua pretensão 

era diminuir a exposição das pessoas aos fatores de risco para transtornos 

mentais, por meio da psicoeducação. A eugenia, por sua vez, entendia uma 

melhoria da raça, tanto no quesito físico quanto mental.37 

Adauto Botelho, discípulo de Juliano Moreira, assume a direção do Serviço 

Nacional de Doenças Mentais (SNDM) em 1941, órgão criado pelo Ministério da 

Educação e Saúde.45 Em sua gestão, houve um aumento de mais 16 mil leitos 

psiquiátricos no país. Esse número, porém, não foi suficiente para abrandar a 
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situação da assistência e as instituições públicas ficaram superlotadas já na 

década de 50. A administração de Botelho perdurou até 1954.  

Entre as décadas de 1940 a 1950, surge o tratamento por 

eletroconvulsoterapia e lobotomia. O primeiro consiste em provocar uma 

convulsão generalizada, por meio de corrente elétrica no cérebro. As instituições 

psiquiátricas adotavam essa prática acreditando ser de fácil aplicação. O método 

substituía a convulsoterapia, realizada por injeções endovenosas de cardiazol. 

Desse modo, surge na psiquiatria o período conhecido como era dos 

eletrochoques.37,46 

Este tratamento era geralmente utilizado como forma de punição e controle 

disciplinar e deixou de ser utilizado na Europa no fim da Segunda Guerra. Na 

década de 80, foi abolido da rede pública de saúde mental brasileira. Apesar 

disso, ainda é possível encontrar a convulsoterapia como opção extrema no 

tratamento de catatonia e da depressão.2 

O segundo tratamento, a lobotomia, é uma técnica cirúrgica, que destrói a 

substância branca dos lobos temporais do cérebro, causando alteração da 

personalidade. Este procedimento é irreversível e causa a deterioração cerebral. 

A lobotomia foi abolida no Brasil em 1955.2 

Nos anos 50, surge na Europa uma nova forma de tratamento, com o 

objetivo de operacionalizar mudanças dentro do estabelecimento psiquiátrico. 

Foram desenvolvidas, assim, atividades de ressocialização com pequenos grupos 

de pacientes hospitalizados. Outra proposta de tratamento foi a psicoterapia ou 

análise institucional, método experimentado pela primeira vez na Clínica de La 

Borde na França.37 

Houve também a difusão dos fármacos psicotrópicos, que transformaram a 

assistência psiquiátrica aos portadores de psicoses, oferecendo a eles 

atendimento ambulatorial. O serviço público psiquiátrico divide-se na assistência 

financiada pelo Estado e na previdência social pública, que se multiplicou em 

busca do lucro. Por outro lado, o portador de doença mental tornou-se uma fonte 

lucrativa para muitos empresários que investiram na área.38 

No enfrentamento deste problema, a assistência pública aposta na 

ambulatorização do tratamento e esse recurso é ampliado entre as décadas de 50 
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e 60. No entanto, este empenho não prosperou, pois o Estado brasileiro era 

privatista. Assim, a área previdenciária e a hospitalização foram priorizadas, por 

serem mais lucrativas para quem as promovia. Também nessa época ocorreu a 

transferência de pacientes da rede pública para serviços de internação 

credenciados para a previdência.38 

Em 1964, com a instituição da ditadura militar, a situação agrava-se e é 

instalado no país um regime onde a participação da população é negada. Nesse 

período, psiquiatras, psicanalistas e o governo enxergam no portador de doença 

mental um manancial de lucro. Consequentemente, são crescentes as 

internações de pessoas com algum tipo de transtorno mental. 

Em 1965, a população de portadores de doenças mentais era de 5.186, 

passando para 18.943 em 1970; já no ano de 1975, aumentou para 70.383; e em 

1977, para 200.000. Entre as décadas de 1950 a 1970, a população de 

portadores de doenças mentais cresceu em 213%, enquanto a população geral 

do Brasil cresceu 82%.46 

Nos anos 60, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, 

aprova um decreto fundamentado na obra de Gerald Caplan, psiquiatra e autor de 

“Princípios de Psiquiatria Preventiva”. Caplan apresentou as bases teóricas e 

propostas de intervenção da Psiquiatria Preventiva, também conhecida como 

“Saúde Mental Comunitária”. O decreto aprovado por Kennedy redirecionou 

também a Política da Assistência Psiquiátrica, com a meta de reduzir dos 

números de casos de doença mental na comunidade. Notadamente, a promoção 

de um novo objeto de ação é enfatizada: a saúde mental.45 

O Brasil é influenciado pelas propostas da psiquiatria comunitária. Mesmo 

adotando uma postura preventivista, as condições são precárias em relação à 

assistência psiquiátrica, com mais de sete mil pessoas internadas sem leito e 

hospitais sem especialistas. Em 1970, surgem algumas iniciativas de 

regulamentação de medidas para a área da saúde mental. No entanto, elas 

causam pouco impacto, em função da gravidade no cenário da assistência 

psiquiátrica.48 

Mesmo com este quadro caótico, algumas noções acertadas foram 

incluídas na saúde pública. Surgiram, ainda, outras áreas do conhecimento, como 
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a psicologia, o serviço social, a sociologia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia 

e as artes, entre outras. Nesse período, questionou-se se os fatores causadores 

dos transtornos psiquiátricos (verificar se traduz o que o autor quer expressar) 

seriam biológicos, psicológicos, tutela de autonomia, aspectos sociais, culturais, 

políticos, ideológicos ou de cidadania. Inicia-se uma trajetória de padrão 

hospitalocêntrico e disciplinarista de mão única, para uma interdisciplinaridade 

psicodinâmica.37 

Nessa mesma época, inicia na Itália o Movimento da Psiquiatria 

Democrática, liderado por Franco Basaglia, defensor da antipsiquiatria. Basaglia 

se contrapunha ao ambiente hospitalar, afirmando que o hospício apresentava 

como propósito controlar e reprimir as pessoas, que tinham perdido a capacidade 

de responder aos interesses produtivos do capitalismo. Para ele, o tratamento 

dispensado a essas pessoas não passava de uma camisa de força alienante.49 

Franco Basaglia comandou em Trieste e Gorizia as mais importantes 

experiências de superação do modelo manicomial. Foi o primeiro a colocar em 

prática a extinção dos manicômios, além de criar uma nova rede de serviços e 

estratégias, para o atendimento às pessoas com transtornos mentais. Basaglia 

criou também ambientes de caráter social e cultural, como cooperativas laborais, 

ateliês de arte, centros de cultura e lazer, oficinas de geração de renda, 

residências assistidas, entre outros.44 

A experiência de Basaglia foi destacada em 1973 pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS)37,49 tornando-se referência mundial na reformulação da 

assistência em saúde mental. Essa experiência teve como referência a aprovação 

da Lei italiana 180, em 1978, conhecida como Lei Basaglia. O documento previa a 

extinção dos manicômios e substituía o modelo psiquiátrico por outros dispositivos 

de cuidado e assistência.44 

No Brasil, a experiência italiana serviu de inspiração para o início do 

movimento da reforma psiquiátrica. Isso foi a principal causa da crise na Divisão 

Nacional de Saúde Mental (DINSAM), departamento do Ministério da Saúde (MS), 

responsável pela elaboração das políticas de saúde mental. O órgão era formado 

por quatro unidades: o Centro Psiquiátrico Pedro II, o Hospital Pinel, a Colônia 
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Juliano Moreira e o Manicômio Judiciário Heitor Carrilho, localizados na cidade do 

Rio de Janeiro.50 

A DINSAM enfrentava várias dificuldades, inclusive de recursos humanos 

que estavam defasados por ausência de concursos públicos. Assim, foram 

contratados bolsistas profissionais ou graduados da área de saúde, como 

médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais.  

As condições de trabalho eram precárias, o que acarretava ameaças e 

violências, tanto aos funcionários quanto aos pacientes.50 

Este agravante deu-se em 1978, pela repercussão de irregularidades no 

Centro Psiquiátrico Pedro II. Três médicos registraram denúncias de violações 

aos direitos humanos em documento oficial, contra pessoas portadoras de 

transtornos mentais, internadas naquela instituição. Houve demissão em massa 

de médicos e mais 263 profissionais, que os defenderam ou confirmaram suas 

denúncias.44,50 

Em função das demissões, o Movimento dos Trabalhadores de Saúde 

Mental (MTSM) se apresentou como espaço de luta, debate e mobilização dos 

profissionais da saúde, das associações e entidades de classes. O MTSM 

propunha mudanças na assistência psiquiátrica. O movimento conseguiu grande 

repercussão, fez denúncias e reivindicações por aumentos salariais, formação e 

aperfeiçoamento dos recursos humanos e melhores condições de trabalho.50                                        

O grupo denunciou a falta de medicação, o número reduzido de leitos e 

reivindicou maior conforto para os pacientes internados. O movimento deu ênfase 

às filas nos ambulatórios e prontos-socorros e às precárias condições de higiene 

existentes.50 

O MTSM foi protagonista de denúncias de violência dentro dos 

manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia da rede privada de 

assistência. Em outros momentos, fez críticas ao saber psiquiátrico e ao modelo 

hospitalocêntrico, em relação ao tratamento dispensado aos portadores de 

transtorno mental.2,51 

Dentro desse panorama, as ações do movimento da reforma psiquiátrica 

conseguiram visibilidade a partir da I Conferência Nacional de Saúde Mental, 

realizada em 1987, na cidade do Rio de Janeiro, e como o II Congresso Nacional 
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dos Trabalhadores em Saúde Mental, realizado no mesmo ano na cidade de 

Bauru, Estado de São Paulo. Com esse movimento, ficou evidenciado que não 

bastava humanizar os hospitais psiquiátricos; era preciso ir além. A proposta era 

desinstitucionalizar, ou seja, trazer o “louco” para o convívio social, dando-lhe 

garantia de direitos e cidadania. Assim, inaugurou-se um novo rumo: a Luta 

Antimanicomial. Este novo movimento incorporou os usuários e seus familiares.49-

50 

Em 1987, surge uma nova modalidade assistencial, o CAPS. O primeiro a 

ser inaugurado recebeu o nome de Professor Luiz Rocha Cerqueira, pioneiro da 

desospitalização psiquiátrica, que criou o Centro de Atenção Diária no Estado de 

São Paulo, em 1973.  

Em 1989, ocorreu a expressiva experiência de desospitalização em Santos, 

SP. Posteriormente, a prefeitura intervém e a fecha a clínica particular Casa de 

Saúde Anchieta, após uma série de denúncias sobre maus tratos e mortes de 

pacientes. Em seu lugar foram implantados os Núcleos de Atenção Psicossocial 

(NAPS), com atendimento de 24 horas diárias, sem internação. Foram criadas 

também oficinas de geração de renda, cooperativas de trabalhos, projetos 

culturais de inserção social, como a Rádio e a TV TamTam, além de residências 

para os egressos do hospital e associações,2,44,49-50 44 

Ainda em 1989, o Deputado Federal Paulo Delgado, apresentou o Projeto 

de Lei nº. 3.657, propondo a substituição progressiva dos manicômios.44,49 O 

documento foi o início das lutas do movimento da reforma psiquiátrica nos 

campos legislativo e normativo. Na década de 90, em consonância com este 

projeto, foram concebidas as primeiras leis para a reforma psiquiátrica.2,51 

Certamente as Portarias do MS nº. 189, de 19 de novembro de 1991, e nº. 

224, de 29 de janeiro de 1992, foram importantes para o processo de 

transformação do modelo assistencial de saúde mental em todo o país. Essas 

portarias evidenciaram novos ambientes para o tratamento psiquiátrico, hospitais 

gerais, hospitais-dia e o CAPS.52 

A saúde mental no Brasil passa por preconceitos e discriminação. Cerca de 

450 milhões de pessoas no mundo sofrem algum transtorno mental ou 
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neurobiológico. Nesse cenário, surge uma nova concepção da saúde mental, ou 

seja, de que ela seja tão importante quanto à saúde física.20 

Ao longo da história médica, pessoas com algum tipo de transtorno mental 

sofreram várias discriminações, como possessão do demônio ou poderes 

sobrenaturais. “Na Idade Média e no Renascimento, supunha-se que a loucura 

era causada por uma pedra no cérebro e sua extração seria o ‘caminho da 

cura”.49 

O doente mental, dependente de ações conjuntas para o equilíbrio de sua 

saúde, pode estar entre os excluídos pela sociedade, fato que se repete desde os 

tempos remotos. A sociedade atual, mesmo sabendo da garantia legal de direitos 

iguais para todo ser humano, codifica estes direitos limitando-os por meio de 

caricaturas criadas e definidas como preconceito e discriminação. Por vezes, essa 

mesma sociedade define o portador de transtorno mental como louco. 

No século XVIII os doentes mentais eram acorrentados ou ficavam 

confinados em celas e prisões. No final do mesmo século, a doença mental passa 

a ser tratada de forma específica.52 

No Brasil, os movimentos psiquiátricos surgem com as experiências 

europeias. Em 1850, surge a Reforma Clemente Pereira, conhecida como asilo de 

loucos. Em 1890, acontece a Reforma de Teixeira Brandão. Em 1940, surge a 

Reforma Adauto Botelho e, em 1960, é criada a Reforma Leonel Miranda.52 

 

5.2 REFORMA SANITÁRIA E REFORMA PSIQUIÁTRICA: INÍCIO DA 

CONSTRUÇÃO 

 

O processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil teve início nos anos 70, 

durante a eclosão do “movimento sanitário”. As mudanças propostas incluíam os 

modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, a defesa da saúde coletiva, 

equidade na oferta de serviços, além do protagonismo dos trabalhadores e 

usuários nos serviços de saúde, nos processos de gestão e produção de 

tecnologias de cuidado.2 

 O processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira tem sua própria história. Na 

década de 70, ocorre a eclosão dos movimentos sociais pelos direitos dos 
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pacientes psiquiátricos. Notadamente, foi em 1978 que surgiu o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM). O grupo era formado por trabalhadores 

integrantes do movimento sanitário, por associações de famílias, sindicalistas, 

membros de associações de profissionais e pessoas com longo histórico de 

internações psiquiátricas.2 

Por meio deste movimento e de vários campos de luta, aparecem 

denúncias de violência nos manicômios e de mercantilização da loucura. Surgem 

as primeiras propostas e ações para a reorientação da assistência. O II 

Congresso Nacional do MTSM em Bauru, Estado de São Paulo, em 1987, adota o 

lema “Por uma Sociedade sem Manicômios”. No mesmo ano, é realizada a I 

Conferência Nacional de Saúde Mental, no Rio de Janeiro.2,34 

Em 1989, surge o primeiro CAPS no Brasil, na cidade de São Paulo, e 

ocorre um processo de intervenção na Casa de Saúde Anchieta, onde internos 

sofriam maus-tratos e mortes. Esta intervenção teve repercussão nacional e 

mostrou que era preciso construir uma rede efetiva de cuidados, que substituísse 

o hospital psiquiátrico.2 

Foram implantados NAPS, no município de Santos, que funcionavam 24 

horas. Foram criadas também cooperativas para os egressos de hospitais e 

associações. Em 1989, o Deputado Paulo Delgado (PT/MG) propõe a 

regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção 

progressiva dos manicômios no país.2 

Em linhas gerais, a Reforma Psiquiátrica é um processo político e social, 

composto por atores, instituições e forças de diferentes origens, inseridos nos 

governos federal, estadual e municipal. É no conjunto das transformações, das 

práticas, dos saberes e dos valores culturais e sociais que o processo da Reforma 

Psiquiátrica tem avançando no mercado, entre tensões, impasses, conflitos e 

desafios.  
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5.3 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 

BRASILEIRA 

 

O processo de construção da Reforma Psiquiátrica foi iniciado no Brasil em 

meados da década de setenta e desde então vem provocando grandes 

transformações no campo da saúde mental e atenção psicossocial. Este processo 

tem influência direta na assistência em saúde oferecida às pessoas que possuem 

sofrimento psíquico. 

A reforma psiquiátrica surge no Brasil em um dos momentos mais 

importantes de sua história: a ditadura militar. O país vivenciava o início do 

movimento de redemocratização dos espaços de decisão política, movimentos 

sociais vinculados à luta da classe trabalhadora e o ressurgimento da luta dos 

profissionais da saúde e usuários por um Sistema de Saúde Único de Saúde 

(SUS) universal, gratuito, igualitário e de qualidade.34 

São dois pontos importantes do processo da Reforma Psiquiátrica: a 

centralidade nas estratégias da desconstrução da ideia do indivíduo louco, ou 

perigoso para o convívio social; o fortalecimento dos serviços substitutivos, aquele 

que é capaz de substituir em totalidade a lógica manicomial, onde o manicômio e 

o saber da psiquiatria clássica são considerados como as únicas estratégias de 

tratamento e intervenção na vida desses sujeitos.7 

A 1ª Conferência Nacional em Saúde Mental levantou recomendações 

importantes como: orientar que os trabalhadores mentais pudessem realizar seu 

trabalho ao lado da sociedade civil, com o intuito de democratizar os espaços; 

formular e programar políticas, com a participação da população em estudo, e 

reconhecer os espaços de mobilização popular. 

Na década de 80, vários acontecimentos marcaram a trajetória do processo 

da Reforma Psiquiátrica no Brasil: a 8ª Conferência Nacional em Saúde; o II 

Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, que ficou conhecido 

como o Congresso de Bauru-SP, cuja bandeira de luta foi “Por uma Sociedade 

sem Manicômios”.  

Nos anos 90, houve grandes avanços políticos e estratégicos na Reforma 

Psiquiátrica, como serviços substitutivos em saúde mental, construção de 
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experiências e tratamento, como também assistência aos doentes, pautada nos 

princípios do SUS. 

 

5.4 A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO CONTEXTO DO SUS 

 

Na década de 70, durante o governo militar, o país continuava imerso em 

um regime de exceção, que permeava a abertura de um país democrático em 

todos os aspectos da vida. No campo da saúde, o modelo assistencialista era 

carregado de contradições e injustiças. Dessa forma, trabalhadores da área da 

saúde elaboraram um encaminhamento de críticas à instituição e, 

concomitantemente, começaram a propor mudanças ao modelo assistencial.54 

Esse movimento foi representativo para a revolução da história sanitária 

brasileira, onde a sociedade e o Estado utilizaram os referenciais para a 

democratização do acesso à saúde. Ele rendeu muitos frutos, entre eles é 

possível citar o SUS.54 

O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde sob 

uma gestão pública, organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas, que 

atuam em todo território brasileiro. É uma estrutura que promove os direitos 

básicos de cidadania, inserido no contexto das políticas públicas de seguridade 

social, que abrange a saúde, a previdência e a assistência Social.54 

O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas 

Leis nº 8.080/903 e nº 8.142/90.5 A partir daí, o SUS vem sendo socialmente 

construído, especialmente por meio de Normas Operacionais, feitas em consenso 

pelas três esferas de governo e materializadas em Portarias Ministeriais. Seus 

princípios são fixados pela Constituição Federal de 1988 e detalhados na Lei 

Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/903 e nº 8.142/905). Notadamente, o SUS é o 

resultado de um longo processo histórico e social, cuja finalidade era interferir nas 

condições de saúde e na assistência prestada à população brasileira. 

Dessa forma, pode-se dizer que o SUS representa uma nova concepção 

acerca da saúde no Brasil. É importante destacar que a saúde, antes da criação 

do SUS, era entendida como “o estado de não doença”. É como se houvesse uma 

lógica de que antigamente remediavam-se apenas os efeitos da doença, sem 
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ênfase nas causas. Com a introdução do SUS, uma nova concepção foi centrada, 

dando lugar à prevenção dos agravos e na promoção da saúde.54 

Nessa linha de argumentação, observa-se que a saúde passa a ser 

relacionada como qualidade de vida. Ela é composta pelo conjunto de bens que 

englobam a alimentação, o trabalho, a educação, o meio ambiente, o saneamento 

básico, a vigilância sanitária, a moradia, o lazer, entre outras necessidades do ser 

humano.54         

Dentro desta política de saúde e qualidade de vida, surge a Reforma 

Psiquiátrica, como um processo político social, composto por atores, instituições e 

diferentes forças. A nova Reforma incide em várias partes do território nacional, 

nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, nos serviços de 

saúde, nas associações de transtornos mentais e de seus familiares, bem como 

nos movimentos sociais e seus contextos.55 

Compreende-se a Reforma Psiquiátrica como um conjunto de 

transformações das práticas cotidianas e seu processo é marcado por impasses, 

tensões, conflitos e desafios. O ano de 1978 caracteriza-se pelo início do 

movimento social em favor dos direitos dos pacientes psiquiátricos no país. O 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental – MTSM surge nesse momento, 

formado por integrantes do movimento sanitário, associações de familiares, 

sindicalistas, membros de associações de profissionais e pessoas com histórico 

de internações psiquiátricas.2 

A partir daí, surgem as primeiras denúncias de violência nos manicômios e 

de mercantilização da loucura. Nesse contexto, o modelo assistencial torna-se 

segregador, revelando-se alienado e não ressocializador. Ele começa a ser 

questionado e discutido, o que leva à criação do movimento da Reforma 

Psiquiátrica, promovida por profissionais da saúde mental e incorporada pelos 

usuários e familiares. O novo movimento caracteriza-se por iniciativas políticas, 

sociais, culturais, administrativas e jurídicas, com o intuito de transformar a 

sociedade em relação aos portadores de transtorno mental.49 

Na década de 80, várias mudanças foram impulsionadas no movimento da 

reforma psiquiátrica. Mesmo assim, somente em 2011 foi sancionada a Lei 

Federal nº 10.216.6 O documento recomenda que a assistência à saúde mental 
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não seja mais fundamentada no padrão hospitalocêntrico, dispondo ainda sobre a 

substituição dos hospitais psiquiátricos por outros recursos assistenciais. 

A nova lei foi importante para o atendimento aos doentes mentais, por 

estabelecer os direitos dos pacientes, limitar e regulamentar as internações 

psiquiátricas em todo o país. O documento foi apresentado para substituir o 

Decreto nº. 24.559, promulgado em 1934, posteriormente à Constituição Federal, 

que norteava até então o atendimento realizado aos portadores de transtorno 

mental.52,56-57 

Nessa linha, as políticas de saúde mental assinalam novas formas de 

compreender o portador de transtorno mental. Atualmente, os aparatos legais 

contemplam a criação de novos aparelhamentos de atenção à saúde mental e a 

formação de redes e serviços terceirizados, assim como redes de apoio.57 

Merecem destaque também os CAPS, os Hospitais Dia (HD), os leitos 

psiquiátricos e urgência em hospitais gerais, os ambulatórios, as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e os SRTs, além das redes de apoio, envolvendo 

parcerias como associações de moradores, de bairros, igrejas, grupos de 

autoajuda, escolas e universidades.7 

Os CAPS correspondem a um serviço de atendimento de saúde mental 

aberto, integrado à rede do SUS. São espaços de referência e tratamento para 

pessoas com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, 

quando a severidade e persistência justifiquem a permanência do paciente num 

ambiente de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida.56 

 

5.5 A CONSTRUÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

 

O contexto da saúde mental teve sua origem na década de 1980, quando 

novas experiências referentes à loucura estavam sendo vivenciadas no país. A 

proposta era perceber o indivíduo em seu aspecto integral, considerando a 

globalidade e o contexto do paciente dentro da família e da comunidade na qual 

ele se insere.58-59 

A década de 80 trouxe ao cenário brasileiro a necessidade de elaborar 

propostas alternativas para o Sistema Nacional de Saúde, que se tornaram 
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possíveis com o movimento da Reforma Sanitária. Esta mobilização culminou 

com o debate da união de instituições e serviços de saúde em um único MS. A 

ação levou à descentralização e regionalização dos serviços, como a atenção 

primária em saúde e o controle social, consolidando-se na construção das 

políticas públicas de saúde.60 

A inexistência de soluções na psiquiatria, o estigma da exclusão e da 

marginalização, além da falta de apoio familiar, elevaram o número de 

internações.58-59 A causa disso, aliada à elevada quantidade de hospitais 

financiados pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), foi o evidente 

aspecto rentável das internações. 

Assim, a crítica ao modelo de atenção e assistência em saúde mental, 

principalmente centrado no hospital, e a defesa do direito à cidadania são as 

principais intenções da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Por essa razão, foi 

proposta a criação de serviços de atenção integral à saúde mental, com a 

participação de diferentes atores sociais nesse processo.61 

Os atores, no caso, foram marcantes para as mudanças relacionadas aos 

portadores de transtornos de saúde mental. Entre elas, destacam-se a realização 

de eventos como a Conferência Nacional em Saúde Mental, o II Encontro 

Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, o Movimento da Luta 

Antimanicomial, as II e III Conferências Nacionais em Saúde Mental.58-59 

A criação do SUS, em 1990, e a defesa de seus princípios e diretrizes de 

universalidade, integralidade, equidade e participação social, fortaleceram a 

crítica relacionada ao modelo de tratamento psíquico institucional. Isso aconteceu, 

sobretudo, por suas características de isolamento social e submissão e da 

discriminação dos doentes mentais.62 

Na legislação brasileira, surgem novas discussões acerca do cuidado em 

saúde mental. Ficam proibidas a construção e a contratação de novos hospitais 

psiquiátricos pelo poder público. Também fica cancelado o redirecionamento de 

recursos públicos, com o intuito de criar serviços alternativos de atendimento 

mental, e as internações compulsórias. Criada em 6 de abril de 2001, a Lei nº 

10.216 regulamenta a assistência psiquiátrica no Brasil e reestrutura o modelo de 

atendimento conhecido.6,56 
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As redes de saúde mental são formadas por vários dispositivos 

assistenciais, possibilitando a atenção psicossocial aos usuários acometidos por 

transtorno mental. A rede conta com atenção básica, CAPS, SRT, leitos em 

hospitais gerais e ambulatórios, além do Programa de Volta para Casa, que 

subsidia o retorno do usuário ao convívio familiar. Ela funciona de forma 

articulada, onde o CAPS é visto como serviço estratégico na organização de sua 

regulação.8 

Segundo a Portaria nº 224 de 29 de janeiro de 1992, os CAPS têm por 

objetivo oferecer atendimento às pessoas, que possuem transtornos psíquicos 

severos e persistentes. Seu objetivo é proporcionar atendimentos individuais, em 

grupos e oficinas terapêuticas, atendimentos familiares, atividades comunitárias e 

interação social. O trabalho realizado pela equipe é multidisciplinar, de caráter 

interdisciplinar terapêutico e o ambiente deve ser acolhedor. O acolhimento do 

CAPS evita as internações hospitalares.56 

Em 2002, é regulamentada a Portaria nº 336/02,21 que estabelece os CAPS 

e sua classificação. Os CAPS ficam divididos em CAPS I, CAPS II, CAPS III e o 

CAPS ad (álcool e drogas), com o contingente populacional com um de seus 

critérios de classificação. O CAPS proporciona a vivência das inter-relações, 

culturais, valores e papéis, possibilitando uma experiência diferenciada na 

construção e na relação de sua totalidade. Nesse contexto, a família é um 

diferencial no tratamento dos indivíduos. O CAPS deve estar integrado a uma 

rede de cuidados, que visa atender a complexidade das demandas de inclusão e 

seus objetivos.11 

Nessa linha de argumentação, verifica-se que as redes possuem relações 

complexas e resistentes. Entre elas, podem-se elencar a saúde e a atenção 

básica em saúde, efetuadas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF). Todos os 

serviços que compõem a rede de atenção primária em saúde em cada município 

brasileiro também podem ser incluídos nesse contexto. 

É essencial que o trabalho seja realizado em conjunto e que os serviços de 

saúde mental interajam com as equipes de atenção básica. O objetivo aqui é 

promover a vida e a autonomia dos usuários, com recursos articulados nos 

setores jurídicos, econômicos, laborais, empresariais, entre outros.  
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Os CAPS se configuram como serviços comunitários ambulatoriais e 

regionalizados. Neles, os pacientes recebem consultas médicas, atendimentos 

terapêuticos individuais ou em grupos, de maneira mais ou menos intensiva, 

articulados em torno de um projeto terapêutico individualizado. Nos CAPs devem 

haver, ainda, iniciativas extensivas aos familiares.63 

Os CAPS são unidades de atendimento intensivo e diário aos portadores 

de sofrimento psíquico grave. Eles constituem uma alternativa ao modelo 

centrado no hospital psiquiátrico e permitem que os usuários permaneçam junto 

às suas famílias e comunidades.64 Sua finalidade é a integralidade no tratamento 

de pessoas que sofrem com transtornos mentais – psicoses, neuroses graves e 

demais quadros. Nesse caso, a severidade e/ou persistência do transtorno deve 

justificar sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, 

personalizado e promotor de vida.63 

Os tipos de CAPS são:64 

CAPS I – Destinado a um território com população 

entre 20.000 e 70.000 habitantes (critério para implantação) e uma referência 

para territórios com população de até 50.000 habitantes. Não há limite de idade 

para sua utilização. 

CAPS II - Destinado a um território com população 

entre 70.000 e 200.000 habitantes (critério para implantação) e referência para 

territórios com população até 100.000 habitantes. 

CAPS III - Destinado a um território com população acima 

de 200.000 habitantes (critério para implantação) e referência para um território 

(acredito que esteja faltando algum texto aqui). Este é o principal dispositivo do 

CAPS, com serviço de atenção contínua, durante 24 horas, diariamente, incluindo 

feriados, finais de semana e com capacidade de acolhimento, observação e 

repouso noturno. Caso o usuário precise utilizar o leito noturno, sua ocupação não 

poderá exceder sete dias consecutivos ou dez dias não consecutivos. Se o 

usuário precisar permanecer por mais tempo sob cuidados, a alternativa é a 

internação em hospital psiquiátrico. É a mais complexa modalidade de CAPS para 

a prestação do atendimento em transtorno mental. 
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CAPSi – Destina-se ao atendimento de crianças e adolescentes. Foi 

concebido para atender preferencialmente portadores de transtornos mentais 

graves. Pode também atender, eventualmente, usuários de álcool e outras 

drogas. Destinado a um território com população acima de 200.000 habitantes, é 

referência para um território com população de até 100.000 habitantes. A idade 

máxima do usuário para sua utilização é de 25 anos. 

CAPS AD - Atende usuários de álcool e outras drogas, cujo tratamento é 

secundário ao transtorno mental clínico e presta atendimento a pacientes com 

transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas. O 

CAPS AD recebe usuários para tratamento e recuperação, com ênfase na 

redução de danos e no estímulo a novos hábitos. O objetivo aqui é diminuir as 

internações hospitalares para desintoxicação e outros tratamentos. Esse centro é 

destinado a um território com população acima de 200.000 habitantes e uma 

referência para um território com população de até 100.000 habitantes. 

O atendimento oferecido deve ser comprometido com rupturas de ordem 

ética, política e epistemológica em relação ao status quo representado pela 

atenção da rede pública e conveniada de saúde mental.65 Os CAPS são 

constituídos por uma estrutura alinhada aos princípios que norteiam os demais 

serviços do SUS. Eles estão inseridos na gestão política e buscam garantir 

acesso, integralidade e resolutividade na atenção prestada ao usuário. Os CAPS 

acolhem diariamente indivíduos com transtornos mentais, por meio de uma 

equipe multiprofissional.66 

As características desse serviço constituem compromissos de ordem 

prática, inerente a qualquer unidade de saúde, e por elementos provenientes de 

referenciais éticos, formando um serviço totalmente completo.63 Essa nova 

arquitetura clínica e institucional, representada pelos CAPS, favorece um espaço 

de produção de novas práticas sociais, para lidar com o sofrimento psíquico de 

maneira diferenciada. Para tanto, torna-se necessária a construção de novos 

conceitos. 

Em 2011, foi instituída a Portaria GM nº 3.088,24 que cria, amplia e articula 

pontos de atenção à saúde, para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 

com necessidades especiais, decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas 
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no âmbito do SUS. Essa portaria sintetiza todo processo de rede de atenção à 

saúde mental, a partir da ótica do acolhimento ao abuso de substâncias. O novo 

documento coloca os CAPS na categoria de atenção psicossocial especializada. 

A partir daqui, os CAPS ficam vinculados a uma extensa rede, que inclui 

dispositivos da atenção básica, de urgência e emergência, de atenção hospitalar, 

estratégias de desinstitucionalização, entre outros. A Portaria qualifica também o 

cuidado por meio do acolhimento e acompanhamento contínuo. 

Para garantir o amparo ao usuário de drogas, é criando o CAPS AD III. Seu 

objetivo é proporcionar atenção integral e contínua a pessoas com transtornos, 

decorrentes do uso abusivo e da dependência de álcool e outras drogas. Esse 

centro funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana. Ele foi 

idealizado para atender a uma população mínima de cobertura 

de 200.000 habitantes.24 

O CAPS é um serviço substitutivo de atenção em saúde mental, que tem 

demonstrado efetividade na substituição da internação de longos períodos, por 

um tratamento que não isola os pacientes de suas famílias e da comunidade.67 A 

reestruturação da assistência psiquiátrica possibilitou a permanência do doente 

com sua família. Isso exige uma nova organização familiar e a aquisição de 

habilidades, que podem desestruturar a vida diária dos familiares.64 

 

5.6 PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS NO BRASIL 

 

Os transtornos mentais não podem ser vistos como domínio exclusivo 

deste ou daquele grupo especial. Eles são notadamente universais e podem estar 

presentes em pessoas de todas as regiões, países e sociedades. Além disso, 

transtornos mentais podem acometer homens e mulheres em todos os estágios; 

milhões de pessoas sofrem algum tipo de doença mental no mundo e o número 

de casos tem sofrido um aumento progressivo, principalmente nos países em 

desenvolvimento.68 

Transtornos mentais podem afetar qualquer pessoa, independente de 

idade, raça, clero ou condição social. Isto pode acarretar grande repercussão 

econômica para a sociedade, além de uma queda na qualidade de vida do 
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acometido e de seus familiares. Constata-se que cerca de 20 a 25% da população 

sofrerá de algum distúrbio mental no decorrer da vida. Isso que gera um alto custo 

social e econômico, causando incapacidades graves e definitivas, que elevam a 

demanda por serviços de saúde. Transtornos mentais apresentam baixos índices 

de mortalidade, mas representam um grande peso de incapacidade de duração 

longa, o que acarreta uma queda na qualidade de vida do indivíduo.69 

Atualmente, os distúrbios mentais apontam uma prevalência em cerca de 

10% dos adultos. A estimativa é que existam hoje no mundo cerca de 450 milhões 

de pessoas com distúrbios neuropsiquiátricos. Essas afecções compreendem 

transtornos depressivos unipolares, transtornos afetivos bipolares, esquizofrenia, 

epilepsia, transtornos por uso de álcool e determinadas drogas, doença de 

Alzheimer e outras demências, estado de estresse pós-traumático, transtorno 

obsessivo e compulsivo, transtornos de pânico e insônia primária.20 

No Brasil, estima-se que cerca de 30 a 50 milhões de pessoas apresentem 

algum transtorno mental, com cerca de 3 a 6% de brasileiros acometidos de 

doenças mentais graves e persistentes. Os transtornos mentais podem ser 

compreendidos como transtornos de ansiedade, estados fóbicos, transtornos 

depressivos e a dependência do álcool.70 

Sabe-se que a prevalência de sintomas psiquiátricos varia conforme a 

população estudada. A frequência de transtornos mentais durante a vida varia 

entre 12,2% a 48,6% no mundo. No Brasil, um estudo realizado em São Paulo 

aponta que 17,4% dos indivíduos apresentam ansiedade, 15,5% têm transtornos 

de humor e 16,1% são usuários de substâncias químicas. Transtornos 

psiquiátricos afetam pessoas de todas as regiões, etnias, classes sociais, homens 

ou mulheres, em toda a fase da vida.20 

O índice de indivíduos com transtornos devido ao uso de álcool, que 

buscam os serviços de saúde mental no Brasil, é de 65%, variando conforme os 

diferentes tipos de atenção em saúde. Por exemplo, condições menos graves: 

transtornos de ansiedade e transtornos depressivos são comuns na assistência 

primária e transtornos mais graves, como esquizofrenia, são encontrados na 

assistência psiquiátrica especializada.20 É possível identificar, ainda, altos índices 

de transtornos neuróticos em divorciados ou separados, em pais solteiros, 
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desempregados e habitantes de áreas urbanas. Transtornos psicóticos são mais 

facilmente encontrados em pessoas desabrigadas e moradores de cidades 

interioranas.68 

No Brasil, cerca de 3% da população brasileira apresenta transtornos 

mentais graves e persistentes, necessitando de cuidados contínuos e intensivos. 

Os autores enfatizam também que 9% dos brasileiros possuem transtornos leves. 

Em 6 a 8% dos casos, os transtornos são acometidos devido ao uso de álcool e 

outras drogas e em 12%, necessitam de atendimento contínuo ou eventual.69 

 

5.7 SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Conhecimentos sobre a satisfação do usuário são importantes, por avaliar 

a qualidade dos serviços de saúde, fornecendo subsídios para quem administra 

tais serviços e para profissionais que prestam os cuidados. Isso possibilita a 

superação das limitações detectadas.71 Os aspectos não clínicos que podem 

influenciar na percepção do paciente são a cordialidade e presteza no 

atendimento, a segurança do profissional, a organização e beleza do ambiente, as 

informações e explicações fornecidas e a qualidade da comunicação.48 

A satisfação e expectativa são palavras interligadas. Elas podem analisar o 

desempenho dentro do local de atendimento, a competência no tratamento, a 

facilidade de funcionários/profissionais de se deslocarem até o paciente, para 

preestabelecer conceitos de qualidade total quanto a satisfação do usuário. A 

satisfação dos pacientes com os serviços prestados é o ponto chave para o 

sucesso do tratamento, uma vez que o usuário satisfeito adere mais facilmente ao 

mesmo.72 

No Brasil, com a redemocratização ocorrida na década de 80 e o processo 

de implementação da Reforma Sanitária Brasileira, os movimentos de 

reivindicação por melhores condições de atendimento aos usuários de serviços de 

saúde tomaram força. Por isso, as pesquisas de satisfação de pacientes 

tornaram-se cada vez mais comuns, obtendo destaque a partir de meados da 

década de 1990.49 
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As primeiras tentativas de sistematizar a avaliação dos serviços de saúde 

ocorreram por volta de 1910 e foram direcionadas às práticas médicas e ao 

controle do exercício profissional. Os estudos de avaliação desenvolveram-se 

lentamente, de forma fragmentada, por serem considerados essenciais ao 

funcionamento dos serviços.73 A expansão das pesquisas sobre avaliação de 

programas públicos ocorreu somente após a Segunda Guerra Mundial, em função 

da necessidade de monitorar a eficácia dos investimentos feitos pelo Estado na 

área de saúde.71,74  

Atualmente, devido à grande complexidade do sistema de saúde, há 

consenso de que qualquer decisão deve ser acompanhada de avaliações 

sistemáticas. O ciclo planejar, executar, avaliar e agir, no sentido de readaptar os 

conhecimentos em função dos dados produzidos pela avaliação, deve fazer parte 

da rotina dos serviços. Por esse motivo, um autor defende que a análise do 

sistema de saúde, em todos os níveis, seja implantada e institucionalizada, 

gerando uma verdadeira cultura de avaliação, para verificar continuamente a 

qualidade dos serviços.75 

Para abordar a questão da avaliação da qualidade dos serviços de saúde, 

destaca-se o modelo desenvolvido por Avedis Donabedian, reconhecido na área 

de análise desses serviços.76 Este autor afirmou que há três dimensões a serem 

avaliadas: a estrutura, o processo e o resultado. Na avaliação da “estrutura”, são 

analisados os recursos utilizados nos serviços (físicos, humanos, materiais etc.), 

além das condições físicas e organizacionais dos serviços. 

A avaliação de “processo” foca nas atividades terapêuticas, criadas pela 

equipe em benefício do usuário, e em outras, desenvolvidas na relação entre 

profissionais e pacientes. Finalmente, a avaliação de “resultados” busca identificar 

as possíveis relações entre intervenções e mudanças observadas, ou seja, o 

impacto que determinado programa teve sobre a saúde do paciente. As análises 

de “resultado” podem incluir outros aspectos, como o conhecimento sobre a 

doença, mudanças de conduta que promovam saúde, produção de indicadores do 

nível de saúde de determinada população e satisfação dos usuários. A utilização 

do modelo integrativo, que reúne indicadores das três abordagens, é a melhor 

estratégia para a avaliação dos serviços de saúde.73 
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Além da tríade “estrutura, processo e resultado”, Donabedian formulou a 

“Teoria dos Sete Pilares da Qualidade”. Estes pilares consistem em atributos, que 

devem ser considerados na avaliação dos serviços de saúde. São eles: eficácia, 

efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade.76 

A “eficácia” do serviço consiste no melhor que se pode obter em melhorias 

na saúde e no bem estar, como efeito de um tratamento, em condições mais 

favoráveis. Por outro lado, a “efetividade” é o melhor na saúde que se pode obter, 

ou esperar obter, em condições ordinárias da prática cotidiana. A “eficiência” é a 

capacidade de determinada melhoria na saúde ser alcançada ao menor custo. Já 

a “otimização” refere-se à melhor forma de equilibrar custos e benefícios dos 

cuidados prestados pelos serviços de saúde.76  

A “aceitabilidade” é a adaptação do cuidado prestado aos desejos e 

expectativas do paciente e da sua família, no que se refere ao acesso, à relação 

paciente-profissional, às instalações, aos efeitos e custos dos cuidados prestados. 

A “legitimidade” consiste na aceitabilidade do cuidado pela comunidade em geral, 

em relação aos aspectos descritos anteriormente.19 

O sucesso do tratamento no cuidado do paciente é, em geral, avaliado por 

medidas clínicas. Questionários e outros instrumentos são amplamente utilizados, 

para medir a condição de saúde do paciente ou os resultados do tratamento 

realizado. No entanto, a satisfação do paciente é também uma das dimensões 

envolvidas no cuidado de pessoas - e pouco avaliada.19 

A avaliação da sobrecarga tem sido considerada como importante variável, 

a ser incluída na avaliação da qualidade dos serviços de saúde mental. Isso 

ocorre porque a repercussão sentida pelos profissionais, em decorrência da 

assistência ao doente mental, pode afetar a qualidade dessa assistência.77  

Assim, para ser completa, a avaliação dos programas de tratamento ou de 

serviços de saúde mental precisa envolver a análise dos seus custos, além da 

estimativa da sua eficácia clínica. Isso inclui não somente os custos econômicos, 

mas também valores não econômicos, como a sobrecarga sentida pelos 

profissionais das equipes de trabalho. 
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5.7.1 Avaliação da satisfação em saúde mental 

 

A avaliação em saúde mental apresenta dificuldades adicionais, já que 

envolve conceitos de difícil mensuração, como o bem-estar psíquico, sempre 

influenciado por fatores culturais e políticos. Estudos de satisfação vêm sendo 

considerados importantes instrumentos de avaliação da qualidade em saúde 

mental, por considerar a percepção dos segmentos envolvidos nos serviços.20 

Os novos modelos de assistência em saúde mental envolvem a ampliação 

da oferta de cuidados aos pacientes, exigindo do profissional um envolvimento 

muito maior com seu cliente. Vários estudos internacionais mostram a 

necessidade de investir no aumento da satisfação e de minimizar o impacto que o 

trabalho em saúde mental traz aos profissionais, especialmente nos serviços 

comunitários.77 

Embora estudos de satisfação com assistência em saúde mental sejam 

realizados no Brasil, em todos os segmentos envolvidos na assistência, a 

pesquisa dirigida à equipe técnica tem despertado menos interesse do que a que 

avalia usuários e familiares. Isso pode ser observado pela quase inexistência de 

publicações a respeito.78 

A avaliação sistemática das práticas e dos serviços de saúde mental é um 

procedimento recente, recomendado pela Organização Mundial da Saúde.20 

A abordagem avaliativa recomendada inclui a participação do conjunto das 

pessoas envolvidas nestes serviços, como pacientes, familiares e profissionais, 

para que a avaliação possa abranger a complexidade do problema. 

A literatura da área tem ressaltado cada vez mais a importância da 

participação dos usuários (pacientes e familiares), como parte integrante e 

necessária no processo de avaliação da qualidade dos serviços de saúde mental. 

Este é o caso, principalmente quando se trata de avaliar as suas percepções 

sobre os resultados do tratamento, por meio de escalas de medida validadas.20 

Até o momento, o principal indicador de qualidade dos serviços 

comunitários de saúde mental, que envolve a percepção dos usuários, tem sido 

as medidas de satisfação 5. No entanto, estas medidas são globais e abordam 
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diferentes aspectos dos serviços, sem focalizar especificamente nos resultados 

do tratamento, em termos das mudanças obtidas na vida dos pacientes.20 

A importância de incluir a avaliação da percepção dos pacientes, 

especificamente sobre os efeitos do tratamento. Para tanto, os autores 

propuseram uma nova medida, que avalia a percepção de mudanças ocorridas na 

vida do paciente. O objetivo aqui é identificar em que aspectos de sua vida 

ocorreram melhora, piora ou não ocorreram mudanças, em função do tratamento 

recebido. 78 

Apesar das recomendações sobre a necessidade de avaliação dos 

serviços sob múltiplas perspectivas, alguns estudos tendem a incluir apenas a 

percepção dos pacientes, quando o fazem. Há poucos estudos, na literatura da 

área, que incluem a perspectiva de ambos, pacientes e familiares. Um autor 

apontou que pacientes e familiares tendem a expressar opiniões diferentes, com 

relação a suas prioridades sobre os resultados do tratamento. Em geral, eles 

evidenciam a importância de incorporar múltiplas perspectivas no processo de 

planejamento dos serviços.79 

Um possível acordo entre as opiniões pode constituir uma base sólida para 

o atendimento das necessidades dos pacientes.80 Por outro lado, pontos em 

desacordo podem fornecer informações para o planejamento estratégico, a 

definição de prioridades de serviço e a identificação das áreas. Nesse caso, os 

pontos precisam de reformulação nas intervenções terapêuticas e 

medicamentosas, adaptando-as às necessidades dos pacientes e dos seus 

familiares, em função dos efeitos do tratamento 

Estudos que comparam as perspectivas de pacientes, familiares e 

profissionais dos serviços de saúde mental são raros. Na literatura brasileira, 

pesquisas sobre a percepção de mudança pelos usuários, em função do 

tratamento, estão apenas começando. Uma pesquisa de adaptação transcultural 

da escala foi realizada em duas versões: uma para o paciente e outra para o 

familiar. Foram realizados, também, estudos para a validação destes instrumentos 

de medida. Dois outros estudos foram feitos, para avaliar os fatores associados à 

percepção de mudanças em função do tratamento, a partir da percepção dos 

pacientes e dos familiares.81 
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A OMS apresentou dez recomendações para a saúde mental no mundo. 

Dentre elas, destaca-se a importância do desenvolvimento da pesquisa e do 

monitoramento dos serviços. Alguns indicadores dessas pesquisas devem incluir 

a qualidade do acesso, da adequação da assistência, das intervenções 

preventivas e terapêuticas e uma avaliação dos resultados do tratamento.20 

Os instrumentos utilizados para avaliação dos serviços de saúde mental 

devem ter três características básicas: facilidade de uso, contemplar todos os 

domínios do tratamento e possuir propriedades psicométricas de validade e 

fidedignidade. Os fatores acima permitirão a comparação dos resultados entre 

diferentes contextos e populações. Esta última é também uma recomendação da 

OMS, para avaliação da qualidade dos serviços de saúde mental.20 

A OMS recomenda, ainda, a utilização de uma abordagem integrativa para 

avaliar a qualidade dos serviços de saúde mental.20 Assim, o processo de análise 

deve incluir as perspectivas dos três principais atores envolvidos no tratamento 

oferecido pelos serviços: pacientes, familiares e profissionais.20,76,82 Para garantir 

a qualidade dos serviços, torna-se necessária a participação dos usuários em seu 

processo avaliativo. O envolvimento desses atores é indispensável para a 

definição dos serviços e o fornecimento de informações, acerca de sua 

experiência com relação ao cuidado recebido.76 

Um estudo apresentou um panorama da avaliação de resultados nos 

serviços de saúde mental, baseado em algumas propostas sobre o conteúdo e a 

metodologia de avaliação dos resultados. O autor considera importante avaliar os 

múltiplos níveis do serviço, incluindo variáveis tanto no nível do serviço, quanto no 

do paciente. É importante também utilizar uma abordagem integrativa de 

avaliação, incluindo os principais atores envolvidos no tratamento oferecido 

(pacientes, familiares e profissionais). Por fim, o autor sugere a necessidade de 

incluir outro avaliador externo ao serviço, além dos mencionados acima.82 

Outra importante questão abordada foi a necessidade de avaliar múltiplas 

dimensões dos resultados do tratamento, destacando quatro grandes dimensões. 

São elas: medidas clínicas de psicopatologia, funcionamento social, necessidades 

dos pacientes e qualidade de vida. Além disso, para ter acesso às experiências 

subjetivas dos pacientes e de seus familiares sobre os cuidados de saúde, devem 
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ser incluídos índices de satisfação dos pacientes e dos familiares e medidas 

relacionadas com a sobrecarga do familiar, como índices de resultados.82 

 

5.7.2 A avaliação dos resultados do tratamento pelos usuários  

 

Historicamente, a avaliação dos resultados do tratamento oferecido era 

restrita aos profissionais de saúde mental, por meio de medidas objetivas. Essa 

análise incluía números de internações, de crises e de visitas à urgência, além da 

dosagem dos medicamentos.56 O estudo era feito por meio de medidas subjetivas 

da percepção do profissional, sobre a melhora observada na sintomatologia do 

paciente. A avaliação era realizada por meio de escalas de medida, em entrevista 

semiestruturada antes e depois do tratamento.83 

A partir da necessidade de avaliar a satisfação pelos usuários do serviço, 

maior ênfase foi dada a uma abordagem inclusiva e participativa no processo de 

avaliação dos serviços. Para tanto, foi incluída a perspectiva dos usuários na 

análise dos resultados do tratamento.74,83-86 

Este tipo de investigação ainda é conhecido como “avaliação subjetiva” dos 

resultados do tratamento, por se tratar de medidas de auto-relato, feitas 

diretamente pelo próprio paciente. A análise reflete suas opiniões, sentimentos e 

julgamentos, sem qualquer interferência do clínico ou pesquisador.84,86 

Uma revisão de literatura, na qual distinguiram dois grupos de medidas dos 

resultados na perspectiva dos pacientes. O primeiro diz respeito à avaliação que 

os pacientes fazem de sua doença e do tratamento. Esse grupo envolve a 

avaliação dos seguintes aspectos: necessidade de cuidados, satisfação com os 

serviços, relação terapêutica, comunicação clínica, sintomas e insight. O segundo 

está relacionado a medidas do bem-estar psicológico do paciente, incluindo 

medidas de empoderamento (empowerment), autoestima, senso de coerência e 

recuperação.86  

A avaliação dos resultados do tratamento pelo próprio paciente é 

necessária por várias razões. Há quatro importantes motivos para incluir a 

perspectiva do paciente na avaliação dos serviços: 1. Alguns efeitos do 

tratamento, como a melhora em sua sintomatologia de pensamentos paranoicos, 
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são conhecidos apenas pelo paciente e não podem ser medidos por outros 

observadores; 2. Os pacientes fornecem uma perspectiva única sobre a eficácia 

do tratamento, pois uma melhora do quadro clínico medida por um avaliador 

externo pode não corresponder à recuperação, na forma como o paciente se 

sente; 3. A autoavaliação dos pacientes por meio de instrumentos pode ser mais 

confiável que as medidas avaliadas pelo observador, pois ela elimina a 

variabilidade inter-avaliadores; 4. A utilização de resultados relatados por 

pacientes reflete o papel do paciente, como agente ativo e consumidor de 

cuidados.86 

De modo especial, a “Significância Clínica” desses resultados tal como 

avaliados pelos pacientes, considerando a importância das medidas subjetivas 

dos resultados. A significância clínica refere-se à relevância do efeito de uma 

intervenção, isto é, se essa interferência faz uma diferença real na vida cotidiana 

dos pacientes ou na de outras pessoas, com as quais eles interagem. Isso ocorre 

porque nem sempre o que os usuários percebem como mudança desejável 

corresponde aos resultados objetivos obtidos com o tratamento e medidos por um 

avaliador externo.87 

A avaliação dos resultados do tratamento pelos familiares é considerada 

igualmente importante e recomendada pela OMS,20 apesar de pouco abordada 

pela literatura. Os familiares têm um conhecimento único sobre o paciente, o que 

representa um inestimável recurso para profissionais dos serviços de saúde 

mental, tanto para a avaliação desses serviços, quanto para o tratamento dos 

pacientes.88 

O envolvimento das famílias no tratamento de pacientes também é 

importante por diversos motivos. Ele os ajuda a compreender sua doença, a 

adquirir habilidades de cuidado e apoio, a incentivar a tomada da medicação 

pelos pacientes e a reconhecer os primeiros sinais de recaída, para conduzir à 

melhor recuperação do paciente.20 Incluir os familiares no processo de avaliação 

dos serviços pode ter um efeito potencializador. Isso aumenta sua motivação em 

participar do tratamento. Pode, ainda, melhorar o grau de satisfação dos 

familiares e contribuir para diminuir a sobrecarga sentida por eles, nas atividades 

cotidianas de cuidar dos pacientes.89 
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Apesar da importância das medidas de resultados na perspectiva dos 

pacientes e familiares, ressalta que este tipo de avaliação deve ser considerado 

como parte integrante e necessária, porém não suficiente, da avaliação dos 

serviços de saúde mental.90 Trata-se de uma informação que deve complementar, 

e não substituir, o conhecimento obtido com a avaliação das demais variáveis 

indicadoras da eficácia do tratamento. As mudanças observadas no 

funcionamento social dos usuários e seus sintomas são algumas dessas 

variáveis. Dentre os indicadores dos resultados do tratamento, a satisfação tem 

sido o mais utilizado nas pesquisas de avaliação dos serviços de saúde 

mental.81,85,86 

Em geral, a grande maioria das pesquisas, que medem a satisfação, utiliza 

instrumentos elaborados pelo pesquisador para o contexto específico do seu 

estudo, sem mesmo submetê-los a processos de validação. Isso, porém, dificulta 

a comparação dos resultados.19 Estudos utilizando questionários padronizados, 

para medir a satisfação com os serviços de saúde mental, surgiram a partir de 

1983, quando o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra publicou o Relatório 

Griffith. O documento recomendava a análise das percepções e expectativas dos 

pacientes e da comunidade, na avaliação de serviços públicos de saúde.71 No 

Brasil, o primeiro programa de avaliação de serviços de saúde mental, 

direcionado aos hospitais psiquiátricos, o Programa Nacional de Avaliação do 

Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria), foi criado apenas 

recentemente, em 2002.51 

Alguns países têm realizado estudos sobre a satisfação dos usuários, por 

meio da elaboração de instrumentos de avaliação da satisfação com os serviços 

de saúde mental, tanto do paciente quanto de seu familiar. Dentre essas 

ferramentas de avaliação estão o Client Satisfaction Questionnaire (CSQ),91 o 

Service Satisfaction Scale (SSS-30)92 e o Client Assessment of Treatment 

(CAT),93 desenvolvidos para avaliação do paciente. Há também o Verona Service 

Satisfaction Scale (VSSS-EU) que avalia tanto a satisfação do paciente quanto a 

do seu familiar.90 

No Brasil, foram validadas as escalas elaboradas pela OMS, para avaliar a 

satisfação dos usuários e profissionais em serviços de saúde mental.94 Exemplo 
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disso são as Escalas Brasileiras de Avaliação da Satisfação, SATIS-BR, nas 

versões para o paciente, o familiar e o profissional.95 

Diversos aspectos dos serviços devem ser considerados na avaliação da 

satisfação dos usuários, que podem variar de acordo com o tipo de serviço 

analisado.19 A agilidade no agendamento da consulta e na avaliação dos serviços 

de Saúde (PNASS) são alguns dos itens incluídos em escalas brasileiras de 

satisfação com serviços de saúde mental. 

Os objetivos do programa são o atendimento, o acolhimento, a estrutura 

física do serviço, a alimentação e a gratuidade.56 A satisfação com a 

compreensão da equipe a respeito dos problemas do paciente, a qualidade do 

atendimento oferecido pelos profissionais, a privacidade durante o atendimento, a 

competência da equipe, os resultados do tratamento recebido e as expectativas 

sobre o serviço.81 

Sobre a medida da satisfação, devem ser utilizados instrumentos 

padronizados para garantir a confiabilidade dos dados e a comparabilidade dos 

resultados entre estudos de diferentes pesquisadores.19,90-91 Alguns exemplos 

seriam instrumentos com propriedades psicométricas testadas e 

comprovadamente adequadas de validade e fidedignidade.90 

Para tanto, são recomendadas escalas multifatoriais, pois fornecem 

respostas mais diferenciadas e permitem que o usuário avalie cada dimensão do 

serviço, separadamente. Assim, é possível obter escores de medida 

independentes, em invés de utilizar escalas uni-fatoriais, que fornecem apenas 

um escore global.19,96 Além disso, recomendam-se escalas de medida com 

diversas alternativas de resposta (não apenas dicotômicas: sim e não), para obter 

respostas mais diferenciadas e com maior sensibilidade de medida. 19 

Durante as entrevistas de coleta de dados, sugere-se o uso de instruções 

detalhadas aos sujeitos. Isso garante o anonimato, o sigilo e a confidencialidade 

das entrevistas e da condução do estudo, além de respostas confiáveis.90-91,19,86,96 

Medidas de satisfação, apenas, não são suficientes para avaliar toda a 

complexidade das percepções e expectativas dos usuários acerca do tratamento 

recebido. Isso ocorre porque a satisfação é somente um dos aspectos da 

percepção do paciente sobre o serviço.  
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6 METODOLOGIA 

 

O estudo metodológico tem característica quantitativa e inclui população 

amostra, instrumento de coleta de dados e tratamento estatístico. Neste sentido, 

também apresenta contribuições peculiares, bem como algumas limitações e 

aspectos éticos e legais. A pesquisa utilizou o método científico de solução de 

problemas, envolvendo as etapas de desenvolvimento, definição e delimitação do 

problema, formulação de hipóteses, coleta e análise de dados e interpretação dos 

resultados.97 

Essa metodologia possui delineamento descritivo, que, se preocupa em 

observar os dados, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, não 

havendo a interferência do pesquisador,55 Assim, os fenômenos do mundo físico 

e humano são estudados, mas não manipulados pelo pesquisador. Eles mantêm 

uma característica quantitativa, por utilizarem alegações pós-positivistas para o 

desenvolvimento do conhecimento, empregando estratégias de investigação.98 

Foi utilizada a técnica survey, descrita como a obtenção de dados ou 

informações sobre características, ações ou opiniões de um determinado grupo 

de pessoas, indicado como representante de uma população alvo, por meio de 

um questionário.97 O estudo teve ainda caráter comparativo, pois consiste em 

investigar coisas ou fatos e explicá-los segundo suas semelhanças e diferenças 

Em geral, o método comparativo aborda duas séries de natureza análoga, 

tomadas de meios sociais ou de outra área do saber, a fim de detectar o que é 

comum a ambos.99 

 

6.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de caráter quantitativo, 

prospectivo e correlacional. As pesquisas descritivas têm o objetivo de descrever 

características de determinada população ou fenômeno estabelecer relações 

entre suas variáveis. Uma das características é o uso das técnicas padrão de 

coleta de dados, como questionários e a observação sistemática.100 
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Os estudos transversais envolvem coletas de dados em determinado ponto 

do tempo.101 As pesquisas qualitativas descrevem dados que não conseguem ser 

quantificados.102 O autor diferencia essa metodologia da pesquisa quantitativa, 

que consegue quantificar os dados coletados em prol da comprovação de fatos. 

A pesquisa quantitativa quanto a qualitativa apresentam diferenças com 

pontos fracos e fortes.100   Contudo, os elementos fortes de um complementam as 

fraquezas do outro. Contudo, os elementos fortes de um complementam as 

fraquezas do outro. Ambos são fundamentais para o maior desenvolvimento da 

Ciência e justificam, assim, a proposta desse estudo. Os estudos correlacionais 

visam avaliar os fatores associados à proposta do estudo.101 

 

6.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida respeitando as normas estabelecidas na 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O documento 

permite ao indivíduo decidir sobre sua participação voluntária, apenas assinando 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO A).  

Os princípios éticos também foram observados, assegurando aos 

participantes o sigilo total sobre os dados individuais coletados e o direito de 

desistir de participar da pesquisa a qualquer tempo, sem nenhum prejuízo, entre 

outros.  

A pesquisa teve início após a aprovação dos gestores CAPS dos 

municípios de Silva Jardim e Rio Bonito e do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

Posteriormente foi assinado o TCLE pelos usuários dos CAPS. O estudo foi 

devidamente autorizado com assinatura do termo de autorização para realização 

de pesquisa pelo gestor responsável do local investigado e pelo CEP do Hospital 

Antônio Pedro Parecer: 2.074.458 (ANEXO B). 

 

6.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo propôs especificamente investigar a satisfação dos usuários 

em tratamento no CAPS de Rio Bonito e Silva Jardim-RJ. 
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6.4 CENÁRIOS DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado nos CAPS das cidades de: Silva Jardim e Rio Bonito. 

O município de Rio Bonito situa-se no estado do Rio de Janeiro, Brasil, localizado 

na região metropolitana II, com uma população aproximada de 60 mil habitantes.  

O CAPS Dr. Cleber Paixão conta com atendimento diário, no horário de 8 

às 17h, e com uma equipe multiprofissional, composta por dois assistentes 

sociais, dois enfermeiros, um terapeuta ocupacional, três médicos psiquiatras, 

três psicólogos, três oficineiros, quatro técnicos de enfermagem, dois auxiliares de 

enfermagem e três auxiliares de serviços gerais. A unidade conta ainda com uma 

coordenação técnica e administrativa. 

O serviço tem 489 pacientes cadastrados, com uma frequência diária de 

aproximadamente 47 pacientes. São oferecidos atendimentos médicos diários, 

atendimentos psicológicos por meio de atividades individuais e de grupo. São 

realizados também atendimentos de enfermagem, oficinas terapêuticas e 

atividades extramuros, como passeios para vários lugares, além de ações de 

promoção da reinserção social dos indivíduos. São oferecidas três refeições 

diárias aos usuários: café da manhã, almoço e lanche da tarde, na busca pela 

garantia da qualidade de vida e o respeito à cidadania dos usuários.  

A estrutura básica do CAPS conta com uma sala de estar, uma sala de 

equipe multiprofissional, um refeitório, uma cozinha semi-industrial, um posto de 

enfermagem, um quarto para descanso dos usuários, uma sala de oficinas 

terapêuticas, uma biblioteca. O CAPS dispõe ainda de um salão de beleza 

experimental, uma sala de atividades em grupo, seis consultórios para 

atendimento individual e um espaço interno, para a realização de atividades 

diversas. 

O CAPS Dr. Cleber Paixão dispõe de uma agenda diária de oficinas de 

artesanato, divididas como segue: oficina de feltro, oferecida segunda e quarta-

feira - manhã e tarde - e quinta-feira à tarde; oficina de bijuterias, oferecida terça-

feira - manhã e tarde. O CAPS também possui a oficina Mãos à Horta, que 

acontece na hortinha da unidade toda sexta-feira pela manhã e à tarde. Outra 

atividade do CAPS é a oficina do Bom Dia, que acontece diariamente antes do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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café da manhã no refeitório. A assembleia dos pacientes acontece uma vez ao 

mês, sem data definida.    

O matriciamento nas Unidades de Estratégia de Saúde a Família (ESF) do 

município é feito conforme a necessidade e realizado vista a pacientes, que por 

intercorrência possam estar na Unidade de Pronto atendimento (UPA) ou no leito 

de saúde mental do Hospital Geral Darcy Vargas. Além dessas atividades é 

realizada uma reunião de equipe uma vez por semana, de acordo com a 

necessidade, e com grupos de familiares de pacientes uma vez ao mês. O 

município de Silva Jardim, situado no estado do Rio de Janeiro, Brasil, e 

localizado na região metropolitana II do estado, apresenta uma população 

aproximada de 22 mil habitantes.  

O CAPS Dr. José Gomes Lila conta com atendimento diário no horário de 8 

às 17h, com a presença de uma equipe multiprofissional composta por: um 

Assistente Social, quatro Psicólogos, dois Médicos Psiquiatras, um Enfermeiro, 

dois Técnicos de Enfermagem, três profissionais administrativos, dois auxiliares 

de serviços gerais e duas cozinheiras, além da coordenação técnica. O serviço 

tem 226 usuários cadastrados, com uma frequência diária de aproximadamente 

35 usuários. São oferecidos atendimento médico diário, atendimento psicológico 

com ações individuais e em grupo e atendimento de enfermagem. São realizadas 

oficinas terapêuticas, atividades como passeios para diversos lugares e ações 

que promovem a reinserção social dos indivíduos. 

A estrutura básica do CAPS conta com uma recepção, um refeitório, uma 

cozinha, um posto de enfermagem, uma sala de oficinas terapêuticas, uma sala 

de atividades em grupo, dois consultórios para atendimento individual, uma sala 

de TV. O CAPS dispõe ainda de um espaço externo para a realização de 

atividades. 

O CAPS tem um quadro de atividades diárias, com oficinas de artesanato 

que acontecem segunda, quarta e sexta-feira no período da tarde e terças no 

período da manhã. As atividades de educação física e expressão corporal 

acontecem segunda e quarta no período da manhã. A oficina de caminhada é 

oferecida sexta-feira pela manhã e a reunião de equipe acontece toda terça-feira 

à tarde. A assembleia com os pacientes é realizada uma vez ao mês. Além das 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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atividades diárias com os pacientes, o matriciamento é realizado nas Unidades de 

Estratégia de Saúde a Família (ESF) do município, com uma ação por mês em 

cada Unidade de ESF. Visitas domiciliares são feitas conforme a necessidade do 

paciente. 

 

6.5 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

A população estudada foi delimitada pelos usuários que participam das 

atividades e estão em tratamento intensivo, nos CAPS dos municípios de Silva 

Jardim e Rio Bonito, após a aprovação do CEP. A amostra não probabilística, 

com os usuários que participam do tratamento intensivo, obedeceu aos critérios 

de inclusão propostos. Os pacientes podem ser diagnosticados com transtorno 

bipolar do humor e esquizofrenia, entre outros. 

Assim, tratamento intensivo significa atendimento diário, oferecido quando 

a pessoa se encontra em sofrimento psíquico, tem dificuldades intensas no 

convívio social e familiar e precisando de atenção contínua.56   

 

6.6 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídos todos os usuários com idade superior a 18 anos e em 

tratamento intensivo. Foram excluídos os usuários que não assinaram o TCLE, os 

que não tiveram condições de responder à entrevista e os que se encontravam no 

momento agudo do seu transtorno mental.  

 

6.7 MÉTODOS E TÉCNICAS PARA A COLETA DE DADOS 

 

A técnica utilizada para a coleta de dados foi uma entrevista estruturada, 

com aplicação de uma escala de medida multifatorial, da satisfação dos usuários 

sobre serviço de saúde mental. Método de entrevista como uma técnica, na qual o 

investigador se apresenta frente ao investigado e faz perguntas. O objetivo é 

obter dados que interessam à investigação.102 
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Os pacientes foram abordados durante o tratamento no CAPS. Foi utilizada 

a escala de avaliação da satisfação dos usuários com os serviços de saúde 

mental – SATIS-BR (ANEXO C) abreviada e validada.103 A escala é composta por 

16 perguntas, sendo 13 questões objetivas e três subjetivas. As perguntas 

objetivas foram avaliadas a partir da análise quantitativa das repostas. Nas 

perguntas subjetivas, as falas foram analisadas e comparadas entre elas. 

Para caracterização dos pacientes, foi utilizado um questionário 

sociodemográfico, adaptado da escala de avaliação da satisfação dos pacientes 

com os serviços de saúde mental – SATIS-BR. Foram observadas as seguintes 

variáveis: sexo, idade, escolaridade, estado civil, número de filhos, ocupação, 

renda, classificação da renda, iniciativa de acompanhamento CAPS e tempo de 

atendimento no CAPS. 

Para a avaliação da satisfação dos pacientes, foi utilizada a escala de 

avaliação da satisfação dos pacientes com os serviços de saúde mental – SATIS-

BR abreviado (ANEXO C), validada.103 Essa avaliação foi realizada durante o 

tratamento no CAPS. A escala é composta por 16 perguntas, sendo 13 questões 

objetivas e 3 subjetivas, e foi aplicada pelo método de entrevista. 

Os resultados da escala SATIS-BR são obtidos por meio da análise das 

três subescalas ou fatores.  O primeiro fator da escala contém sete itens. Eles 

avaliam a satisfação dos pacientes com relação à competência da equipe e do 

terapeuta principal, a capacidade de escuta dos profissionais e a compreensão 

dos profissionais da equipe, quanto ao problema apresentado por ele. Este fator 

inclui os itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 e 10 da escala breve. 

O segundo fator identificado contém três itens. Eles avaliam a satisfação do 

paciente com a ajuda recebida no serviço, com a qualidade da acolhida dos 

profissionais e com o respeito e dignidade da equipe, no relacionamento com o 

paciente. Este fator inclui os itens 1, 7 e 8 da escala breve. 

Já o terceiro fator, contém dois itens que avaliam a satisfação do paciente 

com as condições físicas do serviço. Essa avaliação inclui o conforto e a 

aparência do serviço e as condições das instalações do serviço. Este fator inclui 

os itens 11 e 12 da escala breve. A comparação dos valores foi realizada logo 

após a coleta da escala (usuários). 
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6.8 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados com estatística descritiva, de tendência central 

(média e mediana) e dispersão, desvio padrão (DP). Para comparar diferenças 

entre as avaliações obtidas, foi utilizado o teste T de student. Foi realizada a 

comparação dos escores médios das subescalas de satisfação dos usuários dos 

CAPS. Por fim, foi feita uma análise por meio do teste não paramétrico de Anova 

(Análise de Variância), para verificar diferenças significativas entre os CAPS 

estudados.  

 

6.9 RISCOS E BENEFÍCIOS  

 

Os desconfortos e riscos que eventualmente ocorreram foram de ordem 

subjetiva e psíquica. Os relatos foram feitos a partir de uma reflexão sobre a 

vivência do paciente nos CAPS e os profissionais que o atendem, podendo levá-lo 

a momentos depressivos ou eufóricos.  

Não houve alteração psicológica e foi realizada uma primeira abordagem 

para a coleta dos dados. Profissionais, psicólogos, médicos e enfermeiros que 

atuam nos CAPS também foram orientados para auxiliar na abordagem, caso 

houvesse alguma alteração. A pesquisa contribuiu para verificar o nível de 

satisfação com os serviços prestados nos CAPS, possibilitando uma intervenção 

para melhor a assistência ou sua manutenção. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram apresentados e discutidos neste capítulo, 

considerando os objetivos traçados no início do trabalho. Para tanto, a 

apresentação feita conforme a seguir. Inicialmente, será realizada a 

caracterização dos pacientes entrevistados do CAPS da cidade de Rio Bonito-RJ. 

Em seguida, serão apresentadas a satisfação dos pacientes avaliados do CAPS 

de Rio Bonito-RJ, a caracterização dos pacientes entrevistados do CAPS de Silva 

Jardim-RJ e a satisfação dos pacientes entrevistados de Silva Jardim-RJ. Por fim, 

será feita uma comparação do nível de satisfação dos pacientes dos dois 

municípios avaliados em seus CAPS. 

Foram entrevistados 32 pacientes do CAPS do município de Rio Bonito/RJ, 

e 29 pacientes do município de Silva Jardim/RJ. Ambos os grupos participam das 

atividades e do tratamento proposto pelo CAPS, totalizando 61 pacientes nos dois 

municípios.  

 

7.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES ENTREVISTADOS DO MUNICÍPIO 

DE RIO BONITO – RJ 

 

Dos 32 pacientes entrevistados, 14 pacientes são do sexo masculino (44%) 

e 18 do sexo feminino (56%), com idades entre 20 e 61 anos. Uma maior 

prevalência está entre as faixas etárias de 51 a 60 anos (47%), conforme ilustrado 

na tabela 1. Os resultados encontrados neste estudo corroboram as conclusões 

de outras pesquisas, onde a maior porcentagem de pacientes foi também do sexo 

feminino e as idades variavam entre 19 e 73 anos. 77,104-105 

A média encontrada dos pacientes foi de 39,87, com idades entre 20 a 70 

anos. Nesse caso, houve prevalência do sexo feminino, com maior índice em 

relação ao primeiro grau incompleto. Essas informações complementam os dados 

deste estudo.106 

Nos pacientes avaliados, quanto à escolaridade, 35% deles apresentaram 

ensino fundamental incompleto e 35% são analfabetos, conforme ilustrado na 
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tabela 1. Ainda sobre a escolaridade, corroboram este estudo, onde os pacientes 

entrevistados também possuíam o ensino fundamental incompleto. 77,105 

Há igualmente os resultados encontrados nessa pesquisa, pois a maior 

porcentagem encontrada em relação à escolaridade foi de 97% dos pacientes 

com ensino fundamental incompleto.104 

 

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos pacientes entrevistados do 

CAPS de Rio Bonito. Rio Bonito (RJ), Brasil, 2018. 

Variáveis N % 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

18 

14 

 

56 

44 

Idade 

20 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

Maior que 60 

Não responderam 

 

1 

5 

7 

15 

3 

1 

 

3 

16 

22 

47 

9 

3 

Escolaridade 

Analfabeto 

Sabe ler e escrever 

Ensino Primário 

Ensino Secundário 

 

11 

3 

11 

7 

 

35 

 9  

35 

23 

Estado Civil 

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

Não Respondeu 

 

11 

7 

3 

5 

0 

 

53 

22 

9 

16 

0 

Filhos 

Nenhum 

1 a 2 

3 a 5 

Acima de 5 

Não Respondeu 

 

13 

10 

6 

2 

1 

 

41 

31 

19 

6 

3 

Ocupação 

Trabalha 

Pensionista/Aposentado 

Não Respondeu 

Não Trabalha 

Beneficio Social 

 

3 

14 

8 

3 

4 

 

9 

44 

25 

9 

13 

Renda 

Menos que 1 salário 

 

5 

 

16 
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1 salário 

Acima de 1 salário 

Não Respondeu 

13 

3 

11 

41 

9 

34 

Classificação Renda  

Má 

Média 

Boa 

Não Respondeu 

 

6 

7 

17 

2 

 

19 

22 

53 

6 

Iniciativa de Acompanhamento no 
CAPS 

Própria 

Amigos 

Familiares 

Profissional de Saúde 

Não Respondeu 

 

 

2 

3 

18 

5 

4 

 

 

6 

9 

56 

16 

13 

Tempo de Atendimento CAPS 

Meses  

Anos 

Menor que 5 anos 

5 a 10 

Acima de 10 

Não Respondeu 

 

 

1 

0 

5 

5 

8 

13 

 

 

3 

0 

15 

16 

25 

40 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Em relação ao estado civil, 53% dos entrevistados relataram que são 

solteiros e 22% casados. Os dados encontrados estão de acordo com outro 

estudo, onde foram encontrados 30% de solteiros e 43% de casados.107 Os dados 

também comprovam com outro estudo onde 38% dos entrevistados são 

solteiros.105 Em relação à quantidade de filhos, 41% dos entrevistados relataram 

que tê-los e 31% relataram ter entre 1 e 2 filhos. 

Quanto à ocupação, 53% dos entrevistados descreveram possuir renda, 

sendo pensionistas e/ou aposentados, e 41% relataram renda de 1 salário 

mínimo. Concordando com a pesquisa, um estudo relatou que 42% dos 

entrevistados possuem renda por meio do auxílio do governo.63 Quanto à fonte da 

renda, dois estudos confirmam esta pesquisa: afirmam que 21% são aposentados 

e relata que 57% também já se aposentaram.105 

Sobre classificação de renda, 53% dos entrevistados relataram ter boa 

renda e 22% classificaram sua renda como média. Num estudo, 80% dos 

entrevistados classificaram sua renda como média, validando assim esta 
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pesquisa. 77 Em contrapartida, um estudo discorda dessa análise, apresentando 

69% de seus entrevistados com baixa renda.107 

Quanto à iniciativa de começar um acompanhamento pelo CAPS, 56% dos 

entrevistados relataram que foi por meio de familiares, enquanto 16% afirmaram 

que foi por meio de um profissional de saúde. Contudo, um estudo diverge da 

desta pesquisa. Nesse caso, 31% de seus entrevistados procuraram o serviço de 

saúde do CAPS por meio de encaminhamento médico.26 

O tempo de atendimento e acompanhamento nos serviços do CAPS é 

pouco relatado na literatura abordada. Na presente pesquisa, 16% relatam que ter 

de 5 a 10 anos de acompanhamento e 15% relatam ser acompanhados há menos 

de cinco anos. Noutro estudo, há relato de variação no tempo de 

acompanhamento de seus usuários. As faltas e ausências ao acompanhamento, 

porém, são constantes e isso interfere nos resultados.107 

 

7.2 SATISFAÇÃO DOS PACIENTES ENTREVISTADOS DE RIO BONITO-RJ 
 

Em relação à satisfação dos pacientes quanto aos serviços oferecidos pelo 

CAPS, os resultados indicaram que os pacientes apresentam, em média, 

satisfação global alta, entre 4,28 ± 0,15, na escala que varia de 1 a 5 pontos nas 

alternativas. Este resultado aponta que a avaliação dos pacientes, quanto ao 

serviço oferecido, ficou em “satisfação” (escore 4) e “muita satisfação” (escore 5). 

A avaliação contínua dos serviços de saúde mental tem sido recomendada, 

visando à promoção da qualidade dos serviços. A avaliação da satisfação dos 

pacientes é importante, pois está ligada à maior frequência na utilização dos 

serviços e diminui o índice de abandono do tratamento.103  

A escala SATIS-BR apresenta qualidades psicométricas adequadas para a 

realização de pesquisas. Esta escala foi reformulada a partir da original, 

elaborada pela OMS.81 

Os resultados encontrados nesta pesquisa confirmam o estudo de onde o 

valor encontrado de satisfação global com os serviços oferecidos pelo CAPS foi 

alto.26,77,104,108-109 Um autor ainda defende que os resultados com os níveis 

elevados de satisfação com o serviço indicam a aceitabilidade social, sendo um 

dos fatores iniciais para a qualidade dos serviços prestados.77 
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Quanto aos resultados encontrados nos estudos de satisfação, relata que 

essas pesquisas possibilitam avaliar um serviço de saúde mental de qualidade 

nos pacientes e familiares.77 A satisfação dos usuários pode influenciar e 

potencializar aspectos do tratamento recebido, as informações dadas e a 

competência da equipe.90 

Para analisar a subescala 1 (fator 1), sobre o grau de satisfação dos 

pacientes com relação à competência e à compreensão da equipe, calcula-se a 

média das respostas obtidas nas questões 2,3,4,5,6,9 e 10.  Na subescala 1, o 

valor da média encontrada foi de 4,33 ± 0,18, conforme ilustrado na tabela.  

Para analisar a subescala 2 (fator 2), sobre o grau de satisfação dos 

pacientes quanto à acolhida da equipe e à ajuda recebida, calcula-se a média das 

respostas obtidas nas questões 1,7 e 8. Na subescala 2, o valor da média 

encontrada foi de 4,59 ± 0,22, conforme ilustrado na tabela.  

Para analisar a subescala 3 (fator 3), sobre o grau de satisfação com 

relação às condições físicas e ao conforto do serviço, calcula-se a média das 

respostas obtidas para as questões 11 e 12. Na subescala 3, o valor da média 

encontrada foi de 3,67 ± 0,219, conforme ilustrado na tabela 2.  

Em relação às médias encontradas nas subescalas, pode-se verificar que 

os pacientes demonstraram maior grau de satisfação com a subescala 2, em 

relação à acolhimento e à ajuda da equipe, conforme ilustrado na tabela 2. Esse 

resultado é corroborado por um estudo.104 Sobre o maior grau de satisfação das 

subescalas avaliadas pelos pacientes, discorda da presente pesquisa, que teve a 

maior média na subescala 1 em relação à satisfação da equipe.77 

 

Tabela 2 - Médias e DP da satisfação global e das subescalas dos pacientes 

entrevistados. Rio Bonito (RJ), Brasil, 2018. 

Escala Global Média DP (±) 

Satisfação Global 4,28 0,15 
Satisfação com a equipe 4,33 0,19 
Satisfação com a acolhida e a ajuda recebida 4,59 0,22 

Satisfação com as condições físicas e o conforto 3,67 0,19 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os altos índices de satisfação global e das subescalas apresentadas pelos 

pacientes neste estudo concordam com as pesquisas de Weiss. 90 
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Na tabela 3, são apresentados os resultados dos escores de satisfação dos 

pacientes para cada item da escala, em termos das médias, DP e porcentagens. 

 

Tabela 3 - Médias, DP e porcentagens de respostas para cada item da escala 

SATIS-BR abreviada para os pacientes e comparação das médias pela análise de 

variância ANOVA. Rio Bonito (RJ), Brasil, 2018. 

Itens Média/DP (±)  Insatisfeito 
% respostas 1 

e 2 

Mais ou menos 
% resposta 3 

Satisfeitos 
% respostas 4 e 

5 

1. Ter sido tratado com 

respeito e dignidade 

4,78 (0,79) 1 (20%) 1 (20%) 30 (60%) 

2. Ter sido ouvido com 
atenção pela pessoa que 

o admitiu 

4,06 (1,01) 2 (20%) 3 (20%) 28 (60%) 

3. Pessoa que o admitiu 
compreendeu o 

problema 

4,25 (0,71) 1 (20%) 2 (20%) 29 (60%) 

4. Equipe compreendeu 
o tipo de ajuda que 

necessitava 

4,25 (0,84) 1 (20%) 2 (20%) 29 (60%) 

5. Tipo de ajuda dada 
pelo serviço 

4,68 (0,47) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 

6. Discussão feita sobre 
seu tratamento 

4,28 (0,58) 0 (17%) 2 (33%) 30 (50%) 

7. Ajuda dada pela 

equipe do serviço 

4,65 (0,70) 1 (17%) 1 (17%) 23 (66%) 

8. Acolhida dos 
profissionais 

4,34 (0,65) 0 (17%) 3 (33%) 29 (50%) 

9. Competência da 
equipe 

4,37 (0,65) 0 (17%) 3 (33%) 29 (50%) 

10. Competência do 

profissional 

4,40 (0,61) 0 (17%) 3 (33%) 29 (50%) 

11. Conforto e aparência 
do serviço 

3,81 (0,85) 4 (17%) 3 (33%) 25 (50%) 

12. Condições gerais 
das instalações 

3,53 (0,91) 2 (17%) 12 (33%) 18 50%) 

ANOVA: F= 7,32; p= 0,02. Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Quanto aos resultados das porcentagens, podemos observar na tabela 3, 

que a maioria dos dados situa-se na categoria de respostas 4 e 5. Ambos são 

indicativos de satisfação e muita satisfação com os serviços oferecidos.  

A maior média encontrada, conforme a tabela 3, foi o item 1 com média de 

4,78 ± 0,79. Aqui, 80% dos entrevistados relataram que foram tratados com 

respeito e dignidade no serviço acolhido. 
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Em relação à maior média encontrada, os estudos estão em conformidade 

com outros estudos, onde pacientes apresentaram maior média por terem sidos 

tratados com respeito e dignidade no serviço escolhido.26,77,104-105 

 A menor média observada, conforme a tabela 3, foi no item 12, com média 

de 3,53 ± 0,01, após análise das condições gerais das instalações do serviço. 

Estes resultados são confirmados com outros estudos onde a menor média 

encontrada foi em relação às condições gerais das instalações do serviço. 

77,104,105,109  

A atenção oferecida ao paciente pelos profissionais do serviço é outro 

determinante de satisfação. Isso faz com que ele se sinta satisfeito com o serviço 

oferecido.110 

Em seus estudos em que o paciente realiza um julgamento sobre o 

tratamento, referindo-se a seus valores, às aspirações, à situação atual e à 

experiência com outros tratamentos já realizados.111 Estudos relatam haver 

relações consistentes e significativas entre a maior idade do paciente e sua 

satisfação do serviço. Tal afirmativa reforça o este estudo, pois a maior 

porcentagem dos pacientes avaliados estava na faixa etária de 51-60 anos (47%) 

112 

Observam que quanto menor a escolaridade, maior a satisfação dos 

pacientes com os serviços oferecidos. Tal afirmação confirma o presente estudo, 

onde a maior porcentagem (76%) dos pacientes apresenta o ensino fundamental 

incompleto.111 

Dentro da escala de avaliação da satisfação dos pacientes – SATIS-BR 

abreviada, foram apresentadas aos pacientes três questões qualitativas. As 

perguntas indagaram suas opiniões quanto ao serviço e o que eles gostariam que 

mudasse na prestação de serviço do CAPS. 

Em relação ao item 13, foi questionado o que os pacientes mais gostavam 

dentro do serviço do CAPS. As respostas mais relevantes foram: gostar das 

oficinas oferecidas; dos atendimentos da Terapia Ocupacional; dos profissionais 

do serviço; do local do CAPS; da alimentação oferecida; da medicação recebida 

no serviço e dos atendimentos em geral oferecidos no local. 
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Quanto ao item 14, foi perguntado aos pacientes o que eles menos 

gostavam dentro do serviço do CAPS. As respostas mais relevantes foram: 

reclamaram de ter que ficar o dia todo no CAPS; da alimentação oferecida; da 

grosseria de alguns funcionários; de não gostar das oficinas oferecidas no 

serviço; de ter que obedecer à equipe e quando o carro não vai buscá-lo para ir 

ao CAPS. 

No item 15, foi questionado se o serviço oferecido no CAPS poderia ser 

melhorado e de que maneira. Os pacientes sugeriram um local para descansar 

após o efeito da medicação; a comemoração dos aniversariantes do mês; ter mais 

oficinas de geração de renda; ter mais atenção ao paciente e ter mais opções de 

oficinas. 

 

7.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES ENTREVISTADOS DO MUNICÍPIO 

DE SILVA JARDIM-RJ 

 

Dos 29 pacientes entrevistados, 22 pacientes são do sexo masculino (76%) 

e 7 do sexo feminino (24%), com idades entre 20 a 61 anos. A maior prevalência 

aparece na faixa etária entre 41 a 50 anos (31%), como ilustrado na tabela 4. 

Os resultados encontrados nesse estudo discordam com outros, onde a 

maior porcentagem de pacientes foi do sexo feminino, com idades entre 19 e 73 

anos 77,104-105 A média encontrada dos pacientes foi de 39,87, com idades entre 

20 e 70 anos e prevalência do sexo feminino. Houve maior índice em relação ao 

primeiro grau incompleto, discordando também dos dados deste estudo.106 

Dos pacientes avaliados quanto à escolaridade, 54% apresentaram ensino 

primário completo e 21% são analfabetos, como ilustrado na tabela 4. Em relação 

à escolaridade,, alguns estudos discordam da desta pesquisa, onde os pacientes 

entrevistados possuíam o ensino fundamental incompleto. 77,105 

Num estudo o resultado encontrado foi maior porcentagem em relação à 

escolaridade: 97% dos pacientes apresentaram ensino médio incompleto, 

discordando também dos resultados.104 
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Tabela 4 - Características sociodemográficas dos pacientes entrevistados do 

CAPS de Silva Jardim. Silva Jardim (RJ), Brasil, 2018. 

Variáveis N % 

Sexo 

Feminino 
Masculino 

 

07 
22 

 

24 
76 

Idade 

Abaixo de 20 
20 – 30 
31 – 40 

41 – 50 
51 – 60 
Maior que 60 

Não responderam 

 

2 
3 
6 

9 
5 
3 

1 

 

7 
10 
21 

31 
17 
10 

4 
Escolaridade 
Analfabeto 

Sabe ler e escrever 
Ensino Primário 
Ensino Secundário 

 
6 

5 
15 
3 

 
21 

17 
54 
10 

Estado Civil 
Solteiro 
Casado 

Divorciado 
Viúvo 
Não Respondeu 

 
22 
2 

3 
1 
1 

 
76 
7 

10 
4 
3 

Filhos 
Nenhum 
1 a 2 

3 a 5 
Acima de 5 
Não Respondeu 

 
19 
6 

2 
1 
1 

 
66 
21 

7 
3 
3 

Ocupação 
Trabalha 
Pensionista/Aposentado 

Não respondeu 
Não trabalha 
Benefício Social 

 
12 
3 

8 
4 
2 

 
41 
10 

28 
14 
7 

Renda 
Menor que 1 salário 
1 salário 

Acima de 1 salário 
Não Respondeu 

 
1 

16 

3 
9 

 
4 
55 

10 
31 

Classificação renda 

Má 
Média 
Boa 

Não Respondeu 

 

10 
6 
6 

6 

 

36 
22 
21 

21 
Iniciativa de acompanhamento CAPS 
Própria 

Amigos 
Familiares 
Profissional de Saúde 

Não respondeu 

 
 

0 
2 
9 

19 
4 

 
 

0 
6 
26 

56 
12 

Tempo de Atendimento CAPS 

Meses 

 

0 

 

0 
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Anos 

Menor que 5 anos 
5 a 10 
Acima de 10 

Não Respondeu 

2 

0 
9 

11 

0 
7 

7 

0 
31 
38 

0 
24 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Em relação ao estado civil, 76% dos entrevistados eram solteiros. Os 

dados encontrados diferem de uma pesquisa onde 30% são solteiros e 43% são 

casados.107 Os resultados também comprovam os estudos que registram 38% 

dos entrevistados como solteiros.105 Em relação à quantidade de filhos, 66% dos 

entrevistados informaram não os ter e 21% reportaram ter entre um e dois filhos. 

Quanto à ocupação, 41% dos entrevistados informaram ter renda, 

trabalhando por conta própria, ao contrário do estudo onde 42% dos entrevistados 

relataram possuir rendimentos por meio do auxílio do governo.63 Outra 

incompatibilidade entre esta pesquisa e os estudos105 é o percentual de 

aposentados, com 21% de aposentados. Em sua análise, relata 57% de 

aposentados.77 

Sobre classificação de renda, 36% dos entrevistados informaram ter renda 

baixa (má). Num estudo, 80% dos entrevistados classificaram sua renda como 

média, discordando assim desta análise.77  Em contrapartida, um estudo concorda 

com a pesquisa, onde 69% de seus entrevistados relataram ter uma renda baixa. 

107 

Quanto à iniciativa de começar um acompanhamento pelo CAPS, 56% dos 

entrevistados relataram que foi por meio de profissionais de saúde e 9% por meio 

de um profissional de saúde  

Um estudo ratifica esta pesquisa, ao informar que 31% dos seus 

entrevistados procuraram o serviço de saúde do CAPS por meio de 

encaminhamento médico. 38% dos entrevistados relataram que possuem de 5 a 

10 anos de acompanhamento nos serviços do CAPS.26 

 

7.4 SATISFAÇÃO DOS PACIENTES ENTREVISTADOS EM SILVA JARDIM-RJ 
 

Em relação à satisfação dos pacientes quanto aos serviços oferecidos pelo 

CAPS, os resultados indicaram que os pacientes apresentam, em média, 
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satisfação global alta, entre 4,38 ± 0,11, na escala que varia de 1 a 5 pontos nas 

alternativas. Este resultado indica que a avaliação dos pacientes quanto ao 

serviço oferecido ficou entre “satisfação” (escore 4) e “muita satisfação” (escore 

5). 

A análise contínua dos serviços de saúde mental tem sido recomendada, 

visando à promoção da qualidade dos serviços. A avaliação da satisfação dos 

pacientes é importante, pois está relacionada com a maior frequência de 

utilização dos serviços e diminui o índice de abandono do tratamento.103  

A escala SATIS-BR apresenta qualidades psicométricas adequadas para a 

realização de pesquisas. Essa escala foi reformulada a partir do original, 

elaborada pela OMS.81 

Os resultados encontrados nesta pesquisa certificam o estudo onde foi 

constatado o valor de satisfação global alta com os serviços oferecidos no CAPS. 

26,77,104,108-109 Os resultados com os níveis elevados de satisfação com o serviço 

indicam a aceitabilidade social, sendo esse um dos fatores iniciais para a 

qualidade dos serviços prestados.77 

Quanto aos resultados encontrados, nos estudos de satisfação, um autor 

defende que estes estudos possibilitam avaliar um serviço de saúde mental de 

qualidade nos pacientes e familiares.77 A satisfação dos usuários pode influenciar 

e potencializar aspectos do tratamento recebido, as informações dadas e a 

competência da equipe. 90 

Para analisar a subescala 1 (fator 1), relativa ao grau de satisfação dos 

pacientes com relação à competência e à compreensão da equipe, calcula-se a 

média das respostas obtidas nas questões 2,3,4,5,6,9 e 10.  Na subescala 1, o 

valor da média encontrada foi de 4,39 ± 0,18, conforme ilustrado na tabela 5.  

Para analisar a subescala 2 (fator 2), relativa ao grau de satisfação dos 

pacientes quanto à acolhida da equipe e à ajuda recebida, calcula-se a média das 

respostas obtidas nas questões 1,7 e 8. Na subescala 2, o valor da média 

encontrada ficou entre 4,49 ± 0,08, conforme ilustrado na tabela 5.  

Para analisar a subescala 3 (fator 3), relativa ao grau de satisfação com 

relação às condições físicas e ao conforto do serviço, calcula-se a média das 
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respostas obtidas para as questões 11 e 12. Na subescala 3, o valor da média 

encontrada ficou entre 4,20 ± 0,09, conforme ilustrado na tabela 5.  

Em relação às médias encontradas das subescalas, pode-se verificar que 

os pacientes demonstraram maior grau de satisfação com a subescala 2, em 

relação à acolhida e à ajuda da equipe, conforme ilustrado na tabela 2, o que 

corrobora um estudo.104 Quanto ao maior grau de satisfação das subescalas 

avaliadas pelos pacientes, outro estudo discorda desta, que teve a maior média 

na subescala 1 em relação à satisfação da equipe.77 

 

Tabela 5 - Médias e DP da satisfação global e das subescalas dos pacientes 

entrevistados. Silva Jardim (RJ), Brasil, 2018. 

Escala Global Média DP (±) 

Satisfação Global 4,38 0,11 
Satisfação com a equipe 4,39 0,18 
Satisfação com a acolhida e a ajuda recebida 4,49 0,08 

Satisfação com as condições físicas e o conforto 4,20 0,09 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Na tabela 6, são apresentados os resultados dos escores de satisfação dos 

pacientes para cada item da escala, em termos das médias, DP e porcentagens. 

A escala é composta por 16 perguntas, sendo 13 questões objetivas, e 3 

subjetivas. A escala foi aplicada pelo método de entrevista. 

 

Tabela 6 - Médias, DP e porcentagens de respostas para cada item da escala 

SATIS-BR abreviada para os pacientes e comparação das médias pela análise de 

variância ANOVA. Silva Jardim (BR), Brasil, 2018. 

Itens Média/DP (±)  Insatisfeito 
% respostas 1 

e 2 

Mais ou menos 
% resposta 3 

Satisfeitos 
% respostas 4 e 

5 

1. Ter sido tratado com 

respeito e dignidade 

4,41 (0,68) 10 (20%) 3 (20%) 25 (60%) 

2. Ter sido ouvido com 
atenção pela pessoa que 

o admitiu 

4,58 (0,62) 0 2 (30%) 27 (70%) 

3. Pessoa que o admitiu 
compreendeu o 

problema 

4,31 (0,89) 1 (4%) 3 (10%) 25 (86%) 

4. Equipe compreendeu 
o tipo de ajuda que 

necessitava 

4,10 (0,77) 1 (4%) 3 (10%) 25 (86%) 

5. Tipo de ajuda dada 4,34 (0,81) 1 (3%) 0 28 (97%) 
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pelo serviço 

6. Discussão feita sobre 
seu tratamento 

4,31 (0,76) 1 (3%) 2 (7%) 26 (90%) 

7. Ajuda dada pela 

equipe do serviço 

4,58 (0,82) 2 (7%) 0 27 (93%) 

8. Acolhida dos 
profissionais 

4,48 (0,73) 1 (4%) 1 (3%) 27 (93%) 

9. Competência da 
equipe 

4,62 (0,67) 0 3 (10%) 26 (90%) 

10. Competência do 

profissional 

4,46 (0,63) 0 2 (7%) 27 (93%) 

11. Conforto e aparência 
do serviço 

4,27 (0,99) 2 (7%) 2 (7%) 25 (86%) 

12. Condições gerais 
das instalações 

4,13 (0,63) 0 4 (14%) 25 (86%) 

ANOVA: F= 1,45; p= 0,14. Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Quanto aos resultados das porcentagens, pode-se observar, na tabela 6, 

que a maioria dos dados está na categoria de respostas 4 e 5, indicativos de 

satisfação e muita satisfação com os serviços oferecidos. A maior média 

encontrada, conforme a tabela 3, foi o item 9, com média entre 4,62 ± 0,73, onde 

90% dos entrevistados relataram estar satisfeitos com a competência da equipe 

do CAPS. 

Sobre a maior média encontrada, confirmam-se os estudos de onde os 

pacientes apresentaram maior média, por se sentirem satisfeitos e acolhidos pela 

equipe do local estudado.77,104-105 A menor média observada, conforme a tabela 6, 

foi no item 4, com média entre 4,10 ± 0,77, que analisou se a equipe havia 

compreendido o tipo de ajuda necessária ao usuário. Esses resultados discordam 

dos estudos onde a menor média encontrada foi em relação às condições gerais 

das instalações do serviço.77,104-105,109 Dentro da escala de avaliação da satisfação 

dos pacientes – SATIS-BR abreviada, foram apresentadas aos pacientes 3 

questões qualitativas. As perguntas indagaram suas opiniões sobre o serviço e o 

que eles gostariam que mudasse na prestação de serviço do CAPS. 

No item 13, foi perguntado o que os pacientes mais gostam dentro do 

serviço do CAPS. As respostas mais relevantes foram: as oficinas oferecidas, 

assistir à televisão de maneira coletiva, as caminhadas realizadas, os 

profissionais do local e as festas oferecidas. 

No item 14 foi perguntado aos pacientes o que eles menos gostam dentro do 

serviço do CAPS. As respostas mais relevantes foram: os pacientes que ficam 
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ociosos no sofá, a comida considerada ruim, o cheiro ruim o local e a quantidade 

de oficinas oferecidas. 

No item 15, foi questionado se o serviço oferecido no CAPS poderia ser 

melhorado e de que maneira. As respostas mais relevantes foram: melhorar as 

instalações, melhorar a alimentação e reclamaram do privilégio que alguns 

usuários têm em relação aos outros 

 

7.5 COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS EM 

RELAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO NOS CAPS DE RIO BONITO-RJ E SILVA 

JARDIM-RJ 

 

Em relação às médias de satisfação dos pacientes, todos apresentaram um 

índice satisfatório do serviço oferecido pelo CAPS de Rio Bonito-RJ e Silva 

Jardim-RJ. 

Conforme ilustrado na tabela 7, foi feita a comparação das médias de 

satisfação dos pacientes, quanto aos serviços oferecidos. Não há resultado 

significativo e foram considerados satisfatórios todos os índices de avaliação com 

o serviço oferecido 

 

Tabela 7 - Comparação das médias de satisfação dos pacientes e dos familiares 

em relação ao serviço oferecido, obtidos pelo teste t de student. Rio Bonito (RJ) e 

Silva Jardim (RJ), Brasil. 2018. 

Itens Rio Bonito Silva Jardim p 

Média Global 4,28 4,38  

 

0,11* 

 

Satisfação Equipe 4,33 4,39 

Satisfação Acolhida e Ajuda recebida 4,59 4,49 

Satisfação das Condições Físicas 3,67 4,20 

ANOVA: F= 2,81; p=0,11.* p≤0,05. Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Ressalta-se que, apesar de todos os índices avaliados serem classificados 

como satisfatórios pelos usuários, destaca-se a variável Condições Físicas. A 

avaliação de sua média na unidade em Rio Bonito é menor, com 3,67, em 

comparação com Silva Jardim, com média de 4,20. Em sua pesquisa, fizeram 
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considerações semelhantes.109 Eles afirmam que, embora a avaliação dos 

usuários tenha sido positiva, 58,5% consideraram que o serviço no CAPS 

precisava ser melhorado. As condições físicas e o conforto do serviço eram 

sempre referenciados com menor satisfação. 113  

Alguns autores discordam deste estudo. Sua pesquisa revela que 60,31% 

relataram estar satisfeitos com a quantidade de ajuda que receberam; 61,9% 

disseram que estavam satisfeitos com a aparência e o conforto do lugar e 55,55% 

consideraram as instalações boas.26 

A satisfação dos usuários pode influenciar e potencializar aspectos 

importantes no tratamento, como a eficiência das intervenções, a frequência da 

utilização dos serviços e a adesão ao tratamento. 77 A avaliação da satisfação dos 

pacientes e seu alto grau de satisfação está em consonância com os estudos. 

26,108-109 Na pesquisa foram relacionadas análises descritivas da percepção de 

mudança dos pacientes, utilizando a escala de mudança percebida. Em seu 

estudo, constatou a mudança percebida e comprovada significativamente após os 

tratamentos oferecidos pela equipe multiprofissional em saúde mental.106 

Na comparação dos resultados das questões abertas, os itens 13, 14 e 15, 

observa-se que, quando os pacientes foram arguidos sobre o que mais gostam 

dentro do serviço do CAPS (item 13), as respostas foram unânimes quanto às 

oficinas oferecidas e o apreço aos profissionais do serviço. Num estudo de os 

usuários foram unânimes em afirmar que o CAPS foi o local onde se sentiram 

mais bem acolhidos. Eles expressaram satisfação em relação ao tratamento e ao 

cuidado recebidos.114 

Vale ressaltar que no item 13 o atendimento da Terapia Ocupacional foi 

destacado como ponto positivo na fala dos pacientes, o que confirma em outro 

estudo.115 Os autores afirmam que o trabalho da Terapia Ocupacional está 

diretamente ligado à transformação assistencial da atualidade. Isso ocorre porque 

o usuário dos serviços começa a ser visto como um ser, que se realiza e 

restabelece sua saúde, mediante sua reinserção social. A Terapia Ocupacional 

busca atender o usuário em suas necessidades, com toda a complexidade da sua 

condição socioeconômica e cultural. Já sobre o item 14, que avalia o que os 
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pacientes menos gostam dentro do serviço do CAPS, a alimentação oferecida é 

considerada ruim em ambos os CAPS.  

No município de Rio Bonito-RJ, a análise evidenciou que os usuários 

permanecem o dia todo no serviço. Tal problemática poderia ser minimizada a 

partir da revisão do Projeto Terapêutico Singular, possibilitando melhor satisfação 

e inserção deste paciente em seu território.  

O Projeto Terapêutico Singular é estabelecido a partir das necessidades de 

saúde que o usuário manifesta, observando suas opiniões, vontades e escolhas 

de vida.116 O projeto é singular, ou seja, configura-se por meio da interação entre 

o profissional, o usuário e a família. A necessidade da estimulação de rede de 

suporte social e territorial, sobre a condição de independência do paciente.117 O 

objetivo aqui é fazer o paciente construir uma noção de autonomia e fortalecer as 

práticas comprometidas com a cidadania.  

No item 15, foi questionado se o serviço oferecido no CAPS poderia ser 

melhorado e de que maneira. Observou-se que há semelhanças nas opiniões, 

quanto ao que mais gostam e menos gostam em ambos os CAPS. Apesar disso, 

essas opiniões não convergem com as sugestões para melhoria.  

Assim, as sugestões dos pacientes de Rio Bonito foram: criação de um 

local para descansar, após o efeito da medicação; comemorar os aniversariantes 

do mês; ter mais oficinas de geração de renda; ter mais atenção ao paciente e 

mais opções de oficinas.  

Em Silva Jardim, sugeriram melhorar as instalações, a alimentação e 

reclamaram do privilégio que alguns usuários têm, em relação aos outros. Similar 

aos resultados deste estudo, afirmam que, dentre as sugestões de melhorias 

apontadas pelos usuários, destacam-se aquelas em infraestrutura, a necessidade 

de aumento do número de profissionais alocados nos serviços e a implantação de 

mais atividades e oficinas.118 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos objetivos propostos e dos resultados alcançados neste estudo, 

é possível observar a satisfação média dos pacientes quanto aos serviços 

oferecidos, à satisfação com a equipe, com a acolhida e à ajuda recebida. Em 

geral, foi percebida uma satisfação global alta. Baseados nesses resultados, 

pode-se verificar que o trabalho realizado no CAPS dos municípios de Rio Bonito 

e Silva Jardim-RJ é satisfatório. 

Destaca-se, ainda, a possibilidade de mudança nos padrões dos processos 

de trabalho em saúde mental, utilizando a opinião dos usuários como um critério 

de avaliação em um modelo assistencial que, há poucos anos, desconsiderava a 

percepção dos mesmos.  

Neste estudo, os resultados revelaram que a avaliação dos usuários sobre 

os CAPS de Rio Bonito e Silva Jardim fica entre a satisfação e a muita satisfação. 

A maior satisfação foi relacionada aos itens que avaliaram a ajuda recebida e a 

acolhida pela equipe. Isso evidencia que os CAPS alcançaram os objetivos 

propostos pela Política Nacional de Saúde Mental, ao criar vínculos, oferecer os 

cuidados necessários para a reinserção destes clientes e garantir sua autonomia. 

Vale ressaltar que, na cidade de Rio Bonito, a variável condição física 

apresentou-se abaixo da média, o que sinaliza a necessidade iminente de 

investimentos para garantir um atendimento de qualidade. Assim, espera-se que 

os resultados obtidos neste estudo possam orientar a gestão na reorganização e 

aprimoramento dos serviços oferecidos, garantindo aos usuários a reabilitação 

adequada, devolvendo sua cidadania e fortalecendo seus vínculos sociais.   
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: “Avaliação Da Satisfação Dos Usuários Em Centros De 

Atenção Psicossocial”. 

Pesquisador Responsável: Vagner Marins Barcelos. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato: (21)3634-7948; (21) 99837-5500. 

 

Nome do voluntário:  

Idade:  

R.G.:  

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“Avaliação Da Satisfação Dos Usuários Em Centros De Atenção 

Psicossocial”, de responsabilidade do pesquisador Vagner Marins Barcelos. O 

estudo é para verificar a avaliação do nível da satisfação dos usuários dos 

Centros de Atenção Psicossocial dos municípios de Rio Bonito/RJ e Silva 

Jardim/RJ em relação aos serviços que são oferecidos nesses locais. A sua 

participação não é obrigatória. A qualquer momento poderá desistir de participar e 

retirar sua autorização. Se caso você desistir, não trará nenhum prejuízo em 

relação com o pesquisador, ou com a universidade. Os benefícios relacionados 

Rua Dr. Celestino, 74 
24020-091- RJ – Brasil 
Tel. (21) 2629-9493 
E-mail: 

mpeauff@gmail.com  

www.uff.br/mpea 

http://www.uff.br/mpea
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com a sua participação se estendem em contribuir com o crescimento científico e, 

sobretudo para o aprimoramento da prática assistencial nos centros de atenção 

psicossocial. Será mantido o anonimato de todas as informações assegurando o 

sigilo de sua participação. Você assinará o papel autorizando a pesquisa em duas 

cópias, ficando uma para você, e a outra para o pesquisador. Você será chamado 

quando for a sua atividade no centro de atenção psicossocial, e vão responder as 

perguntas. 

Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Eles 

serão depois arquivados e seu nome não será divulgado, apenas as respostas 

serão analisadas. Você receberá respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida 

acerca do estudo, dos dados coletados, dos benefícios ou outros assuntos 

relacionados, bem como informações atualizadas durante a pesquisa. Os 

resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e revistas 

científicas.  

  

Eu,_______________________________________________________________

_, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 
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ANEXO B - Autorização da Pesquisa – CEP 
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ANEXO C - Escala da Avaliação da Satisfação dos Pacientes 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - PRODUTO 

 

Oficinas de cidadania: práticas para o envolvimento dos portadores de 

transtornos mentais na busca de seus direitos 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A questão da inserção social das pessoas com transtornos mentais está sendo 

cada vez mais debatida na atenção à saúde mental. Ser cidadão significa ter 

direitos e deveres. Na proposição da cidadania, todos os homens são iguais 

perante a lei e cabe a todos o domínio sobre o seu corpo e sua vida, o acesso a 

um salário, o direito a educação, saúde, habitação e lazer, o direito de expressar-

se livremente e o de participar de movimentos sociais; enfim, todos têm o direito 

de ter uma vida digna como ser humano. Todas as pessoas deveriam ser 

respeitadas, sem sofrer discriminação devido à raça, cor, credo, ou diagnóstico 

médico (CERQUIER-MANZINI, 2010). 

Entretanto, a história da psiquiatria revela a violação de uma série de direitos 

políticos e pessoais da pessoa com transtornos mentais institucionalizada que, foi 

retomado a partir do processo de Reforma psiquiátrica.  

A Reforma Psiquiátrica, que teve início nas décadas de 70 e 80, buscava a 

redução dos leitos hospitalares e a criação de serviços para substituir o modelo 

asilar, sendo efetivado com a promulgação da lei 10.216, que dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental para serviços de base 

comunitária, sendo os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) o dispositivo 

central, serviço este regulamentando posteriormente pela portaria 336/02. Esses 

locais, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), são responsáveis pela 

reinserção social dos pacientes na comunidade, promovendo a melhora da 

qualidade de vida e o envolvimento das famílias (ANDREOLI, 2007). 
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A Reforma Psiquiátrica discute o mote da ética, da cidadania dos portadores de 

sofrimento psíquico e o processo de desinstitucionalização, sugerindo novas 

possibilidades terapêuticas. A cidadania deixa de ser uma palavra abstrata, para 

fazer parte do cotidiano dos serviços de saúde, onde o cuidado não se baseia 

apenas na observação da patologia, mas também na história de vida dos 

pacientes. A relação que se estabelece é entre pessoas, em um local solidário, 

onde sujeitos/atores constroem uma relação democrática (MORENO; SAEKI, 

1998). 

O atual momento de transformação da assistência em saúde mental nos leva a 

questionar sobre como se dá o exercício da cidadania dos usuários e sobre as 

possibilidades deles realizarem seus projetos de vida, tendo em vista os 

processos de inclusão/exclusão social que ocorrem na vida cotidiana. Assim, esta 

oficina possibilitara a construção de conceitos e o entendimento dos direitos para 

o empoderamento do sujeito com transtorno mental. 

 

Objetivo: 

Geral: 

Desenvolver atividades dialógica e participativa na busca dos direitos dos 

usuários e sua cidadania. 

Específicos: 

Apresentar da cartilha Direito à Saúde Mental, a Lei 10.216/01 e a Lei 

10708/03para a promoção de autonomia do usuário; 

Estimular os usuários da saúde mental a participar ativamente em sua formação 

cidadã e política; 

Promover o diálogo sobre os direitos a saúde mental considerando a perspectiva 

dos usuários; 

Organização e desenvolvimento 

O projeto será desenvolvido nos CAPS Dr Cleber Paixão e no CAPS de Silva 

Jardim. A oficina, é dirigida a portadores de transtornos mentais, e serão 

organizadas segundo a lógica da construção coletiva, em um espaço dinamizado 

pela prática do movimento de ação-reflexão-ação. Elas serão estruturadas em 

torno de temas fundamentais para a afirmação da dignidade humana e da 
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cidadania, baseada na cartilha Direito à Saúde Mental, do Ministério Público 

Federal, a Lei 10.216/01 e a Lei 10708/03 e, serão desenvolvidas em uma oficina, 

denominadas “Oficina dos Direitos de Cidadania, com quatro momentos distintos: 

sensibilização, aprofundamento e encaminhamentos práticos. 

No primeiro momento, sensibilização, será uma aproximação com o tema da 

cidadania, buscando a superação da visão parcial e ingênua com a qual 

normalmente o portador de transtorno mental encara os problemas que afetam 

sua vida. Para esse momento serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

Passo 01 - “Tempestade de ideias”. Neste instante se solicita ao portador de 

transtorno mentais que procure citar todos os direitos que puderem lembrar (O 

número lembrado não é tão grande como se imagina. Algum estímulo sempre é 

necessário). Esses direitos são listados pelo monitor em um quadro na ordem em 

forem citados.  

Passo 02 – “Organização das Ideias”. Depois de obtido um grande e variado 

número de direitos, o monitor deverá apresentar ao grupo alguns conceitos 

exemplificando com direitos citados. Conforme foi observado por Marshall (1967), 

os direitos não são todos do mesmo gênero. Alguns deles remetem às liberdades 

dos homens, condição essencial para a própria existência humana (Ex.: direito de 

ir e vir, liberdade de crença etc.); estes são os “Direitos Civis”. Outros dizem 

respeito à atividade política, ou seja, são direitos que garantem aos cidadãos a 

participação em todas as decisões que, de alguma forma, lhes dizem respeito 

(Ex.: direito de votar, de livre associação etc.); trata-se dos “Direitos Políticos”. 

Outros ainda, comportam uma noção de materialidade por se referirem a 

determinados “bens sociais” (Ex.: saúde, educação, moradia etc.); são os 

“Direitos Sociais”. 

Feita essa breve conceituação, o monitor pede ajuda do grupo para organizar 

todo o conjunto de direitos citados anteriormente conforme os três grupos 

sugeridos. Esse instante se revela extremamente rico, pois a classificação de 

alguns direitos suscita debates intensos. 

A partir da construção dos conceitos elaborados no primeiro momento da oficina, 

será apresentada a Direito à Saúde Mental, Lei 10.216/01 e 10708/03, para 
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consolidar as noções de direitos elaboradas na oficina e os direitos concretos, 

sendo este o momento de aprofundamento. 

Como encaminhamento prático, uma vez classificados todos os direitos citados, o 

monitor deverá solicitar o grupo que procure verificar que relação é possível ser 

feita entre os direitos tratados na oficina e as experiências vividas pelos usuários. 

Ao monitor cabe efetuar uma síntese que aponte para a ideia de que a noção de 

cidadania é histórica e que o efetivo exercício dos direitos ao seu tempo leva as 

novas gerações de direitos, processo que historicamente vem ampliando a noção 

de cidadania. 

Monitoramento dos resultados: o consolidado dos resultados obtidos na oficina 

de Cidadania, serão apresentados aos demais pacientes do CAPS nas 

assembléias de familiares e pacientes, no intuito de disseminar a informação. 
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