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RESUMO 

A resiliência pode ser definida como a habilidade em lidar com problemas sob pressão 

ou estresse mantendo o equilíbrio emocional. Assim, esse estudo tem como objetivos: 

identificar a qualidade de vida, o uso de substâncias e a resiliência de profissionais que 

trabalham em uma emergência em um hospital psiquiátrico; identificar e discutir 

possíveis associações entre a qualidade de vida desses profissionais, o uso de substâncias 

e a resiliência. A pesquisa foi realizada na emergência do Hospital Psiquiátrico de 

Jurujuba, em Niterói – RJ, no mês de dezembro de 2016, após aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/UFF/ 

HU Antônio Pedro sob parecer de número 1.826.055. A amostra foi não probabilística de 

conveniência, composta por 18 profissionais de saúde. Os critérios de inclusão foram: 

profissionais de saúde de nível superior e médio, de ambos os sexos, que trabalhem no 

setor de emergência do referido hospital. Os critérios de exclusão foram: profissionais 

com menos de três meses de contratação no setor de emergência, de licença ou férias. 

Para a coleta de dados foram aplicados três questionários presencialmente sobre 

qualidade de vida, resiliência e uso de substâncias, totalizando 59 perguntas. As respostas 

foram analisadas por estatística, utilizando-se o programa SPSS. Concluiu-se que os 

dominios mais significativos para qualidade de vida foram o físico, o ambiental, o 

psicológico e o social. O padrão de consumo dos participantes evidenciou o abuso de 

álcool e tabaco e o nível de resiliência dos profissionais foi mediano em sua maioria. As 

associações foram encontradas apenas entre os indivíduos que consomem derivados do 

tabaco, em que obteve-se correlação entre os domínios Físico e Ambiental do teste de 

qualidade de vida, não sendo evidenciada relação com a resiliência. Não foram 

encontradas outras associações. Esse estudo limitou-se principalmente pelo número de 

participantes dada a rotatividade dos profissionais e respostas padronizadas pela adoção 

de questionários para coleta de dados. Dessa forma, são necessários estudos posteriores, 

utilizando-se de metodologias diversas e com amostragem aumentada de forma a 

compreender melhor o fenômeno em questão. 

Descritores: Resiliência Psicológica, Qualidade de Vida, Transtornos Relacionados 

ao Uso de Substâncias 
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ABSTRACT 

Resilience can be defined as the ability to deal with problems under pressure or stress 

while maintaining emotional balance. Thus, this study aims to: identify the quality of life, 

the use of substances and the resilience of professionals who work in an emergency in a 

psychiatric hospital; identify and discuss possible associations between the quality of life 

of these professionals, the use of substances and resilience. The research was carried out 

in the emergency room of the Psychiatric Hospital of Jurujuba, in Niterói - RJ, in 

December 2016, after approval by the Research Ethics Committee of the Faculty of 

Medicine of the Federal Fluminense University / UFF / HU Antônio Pedro under opinion 

number 1,826,055. The sample was non-probabilistic for convenience, composed of 18 

health professionals. The inclusion criteria were: health professionals with higher and 

secondary education, of both sexes, working in the emergency department of the hospital. 

The exclusion criteria were: professionals with less than three months of employment in 

the emergency, leave or vacation sector. For data collection, three questionnaires were 

applied in person on quality of life, resilience and substance use, totaling 59 questions. 

The responses were analyzed by statistics, using the SPSS program. It was concluded that 

the most significant domains for quality of life were physical, environmental, 

psychological and social. The consumption pattern of the participants showed alcohol and 

tobacco abuse and the level of resilience of the professionals was mostly average. The 

associations were found only among individuals who consume tobacco derivatives, in 

which a correlation was obtained between the Physical and Environmental domains of 

the quality of life test, with no relationship with resilience being evidenced. No other 

associations were found. This study was mainly limited by the number of participants 

given the turnover of professionals and standardized responses by the adoption of 

questionnaires for data collection. Thus, further studies are needed, using different 

methodologies and with increased sampling in order to better understand the phenomenon 

in question. 

Keywords: Psychological Resilience, Quality of Life, Substance-Related Disorders 
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1.CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Resiliência trata-se de um conceito biopsicossocial, ecológico e espiritual 

complexo baseado em pontos fortes que reflete as trocas pessoa-ambiente e a capacidade 

dos indivíduos, famílias, grupos, comunidades e organizações para se recuperar da 

adversidade (GITTERMAN, KNIGHT, 2016). 

Pode ser descrita também como a habilidade de ressignificar situações 

potencialmente de risco, resultando em desfechos mais positivos (HORNER, 2017). Tal 

conceito pode ser extrapolado para as diversas áreas do conhecimento. Com relação à 

saúde mental no contexto do atendimento à crise, trata-se de uma ferramenta que traz 

consigo novas abordagens para o cuidado com pacientes e para os próprios profissionais. 

O atendimento à crise apresenta dificuldades significativas para os profissionais 

como medo, ansiedade, violência, despreparo para seu manejo. Esses fatores podem ser 

entendidos como de risco para resiliência, uma vez que predispõem a comportamentos 

desajustados (BROLESE, 2017).   

Ademais, trabalhar em um hospital psiquiátrico no contexto após reforma 

psiquiátrica per si envolve questões complexas na medida em que a existência desse 

dispositivo evidencia que os objetivos da RP ainda não foram amplamente alcançados. 

Os serviços de saúde mental no Brasil passaram por diversas modificações de 

cunho teórico, prático, jurídico e epistemológico nas últimas décadas. Há o processo de 

transição do modelo asilar e hospitalocêntrico para o modelo Psicossocial, de forma 

singular, caracterizando a Reforma Psiquiátrica Brasileira (RP) como um movimento 

social complexo que tem como objeto a reorientação dos serviços e a construção de novas 

representações sociais acerca do louco e da loucura. 

Nos anos 80 , os movimentos anti-manicomiais ganharam importância política e 

social, principalmente devido às mudanças na área da saúde que ocorreram após a queda 

da ditadura. Nesse cenário, a influência da psiquiatria italiana se espalhou pelo país.  
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Corroboraram com isso, a implementação de experiências de hospitais-dia; a 

inserção do movimento psicanalítico em vários setores, a realização da 1ª Conferência 

Nacional de Saúde Mental no Rio de Janeiro, em 1987, entre outros (SANTOS et al, 2000) 

Nos anos 90, houve a criação e fortalecimento de novos dispositivos como os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS). 

Trata-se de uma década que solidificou os ideais e a estreita relação com os movimentos 

sociais iniciados na década de 80 (PITTA, 2011). 

Em 1989, foi apresentado o projeto de lei nº 3.657/89, que viria a ser conhecido 

como a Lei da Reforma Psiquiátrica. A aprovação pela Presidência da República só 

ocorreu em 2001, com a lei 10.216/2001 que  dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental. 

Essa lei prevê a substituição progressiva dos manicômios por outros dispositivos 

e a implementação da rede de atenção psicossocial. Trata-se de uma 

desinstitucionalização responsável, isto é, tratar o sujeito em sua existência e em relação 

com suas condições concretas de vida (PITTA, 2011). 

Segundo Bezerra JR (2007), mesmo os defensores dos hospitais psiquiátricos não 

discordam das diretrizes gerais do movimento transformador da assistência. Em 

contrapartida, centram suas críticas e reivindicações no que apresentam como 

insuficiências ou inconsistências do novo modelo assistencial. Dentre essas, pode-se citar 

a falta de financiamento e condições adequadas para manter-se os serviços da rede de 

saúde. 

O objetivo do tratamento, sob essa perspectiva, deixaria de ser a exclusão em 

espaços de violência e morte social para tornar-se criação de possibilidades concretas de 

subjetivação e interação social na comunidade (PITTA, 2011). 

Corrobora com as afirmações de Pitta, a Portaria GM/MS nº 148, de 31 de janeiro 

de 2012, que prevê a implantação de leitos de saúde mental em hospitais gerais como um 

dispositivo articulado com projeto do município ou da região de saúde, sem caracterizar 

novos leitos de saúde mental no Brasil.  
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Contudo, o Hospital Psiquiátrico continua a existir e a ter papel importante na rede 

de saúde mental de municípios como Niterói, particularmente. Trata-se de um dispositivo, 

dentro possibilidades de manejo da crise em pacientes psiquiátricos, quando a crise 

extrapola os recursos disponíveis nos serviços extra- hospitalares. 

Isso ocorre pelos mais variados motivos: estrutura física, serviços extra-

hospitalares escassos, falta de medicamentos e profissionais, por exemplo. Assim, são 

feitos encaminhamentos para a emergência psiquiátrica. Inclusive,  em um significativo 

número de casos, esse dispositivo funciona como porta de entrada para os serviços de 

saúde mental, substituindo uma importante função dos centros de atenção psicossocial. 

Ao refletir sobre esse contexto em que se insere, o profissional de saúde 

experimenta uma dupla crise. Individualmente tem que lidar com as questões práticas que 

envolvem o atendimento e macroscopricamente com as questões acerca do trabalho em 

um dispositivo que estruturalmente vai de encontro ao que é preconizado pela Reforma 

Psiquiátrica. 

Dentre as questões que envolvem a reestruturação da assistência psiquiátrica 

brasileira, uma das mais conflituosas e intrigantes está no atendimento à crise. Segundo 

Rodrigues et al (2010), o atendimento da emergência psiquiátrica é subjetivo, à medida 

que depende das elaborações do profissional acerca da crise e suas consequentes práticas 

O exercício reflexivo extrapola o cenário laborativo quando convoca o indivíduo 

à uma reavaliação constante do impacto que o trabalho cotidiano nas atividades 

assistenciais exerce sobre a própria subjetividade KLAUTAU; WINOGRAD E 

BEZERRA (2009). 

A reflexão é a ferramenta mais importante que o profissional possui para combater 

os traiçoeiros “manicômios mentais”, uma vez que também são subjetivos e 

profundamente internalizados, pautados em representações afetivas e sociais ( 

KLAUTAU; WINOGRAD E BEZERRA, 2009) 

Nesse sentido, o trabalhador pode experimentar diversas formas de sofrimento 

psíquico, além de apresentar adaptações variadas como resposta. O uso de substâncias 

consiste em uma delas. As dores psicológicas podem incluir mudanças de 
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comportamento, abuso de substâncias, isolamento social, entre outros (STODDARD et 

al., 2015).  

Esse sofrimento, apesar de ser iniciado no ambiente laborativo, tem potência para 

se apresentar e afetar outros aspectos da  vida, uma vez que a divisão em compartimentos 

consiste em uma herança cartesiana, não satisfazendo, assim, a complexidade da 

subjetividade humana.  

Assim, a resiliência  age como facilitador no processo de equilíbrio entre fatores 

de risco e proteção, o contribui para a percepção vida que se leva. Dá-se o nome de 

qualidade de vida à percepção individual com relação à sua posição na vida, no contexto 

da cultura e sistema de valores nos quais se vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (OMS, 1995). 

O olhar sob a pespectiva da resiliência preconiza a valorização dos fatores de 

proteção em detrimento dos fatores de risco, à partir da potencialização das redes e 

características já existentes. Estimula, portanto, a percepção e a abordagem mais positiva 

frente às questões inerentes ao estar  no mundo. 

Uma vez que não é possível eliminar completamete os fatores de risco, sendo os 

eventos estressantes invevitáves e imprevisíveis, a característica de ser resiliente pode 

justificar as diferenças individuais na melhora psicológica e comportamental no 

enfrentamento desses eventos (WANG; CHEN, 2015). Nesse contexto, a resiliência tem 

sido associada a resultados positivos em saúde, incluindo redução do sofrimento 

psicológico, proteção contra depressão e melhoria qualidade de vida (EICHER, 

MATZKA, 2015). 

Os objetivos foram identificar os domínios significativos para qualidade de vida, 

o padrão de uso de substâncias e o nível de resiliência dos profissionais em questão; 

identificar possíveis associações entre a qualidade de vida desses profissionais, o uso de 

substâncias e a resiliência; discutir a associação entre a qualidade de vida, o uso de 

substâncias e a resiliência dos profissionais em questão. 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

A associação entre resiliência, qualidade de vida e uso de substâncias psicoativas 

lícitas e ilícitas por profissionas de saúde em emergência em hospital psiquiátrico. 
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1.3 HIPÓTESE ALTERNATIVA 

Existe associação entre resiliência, qualidade de vida e uso de substâncias psicoativas 

lícitas e ilícitas por profissionas de saúde em emergência em hospital psiquiátrico. 

 

1.4 HIPÓTESE NULA 

Não existe associação entre resiliência, qualidade de vida e uso de substâncias 

psicoativas lícitas e ilícitas por profissionas de saúde em emergência em hospital 

psiquiátrico. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

 Identificar os domínios significativos para qualidade de vida, o padrão de uso de 

substâncias e o nível de resiliência de profissionais que trabalham em uma emergência 

em um hospital psiquiátrico. 

 Identificar possíveis associações entre a qualidade de vida desses profissionais, o uso 

de substâncias e a resiliência 

 Discutir a associação entre a qualidade de vida, o uso de substâncias e a resiliência 

dos profissionais em questão 

 

1.5  JUSTIFICATIVA / RELEVÂNCIA 

  

Esse estudo justifica-se pelo reconhecimento da importância do conhecimento 

sistemático da resiliência como um instrumento válido e eficaz para a superação das 

dificuldades encontradas no cotidiano do profissional na área da saúde mental no contexto 

da RP por meio de elaborações adaptativas mais positivas. 

 Isso repercute diretamente na saúde do trabalhador e na qualidade dos serviços 

prestados, fazendo-se necessário o entendimento desta temática e dos fatores que a 

permeiam para que seja possível adotar medidas eficazes durante o trabalho e em outros 

aspectos da vida do trabalhador. 



13 
 

As práticas de cuidado têm sido bastante discutidas na literatura, enfatizando-se a 

necessidade de modificação do foco dos modelos assistenciais vigentes, onde tais 

modelos têm recebido diversas críticas, pois se encontram voltados para os fatores de 

risco e agravo das patologias.  

Estudar resiliência no cuidado em saúde contribui para a valorização de uma nova 

perspectiva deste cuidado, representando uma mudança de foco e trabalhando as 

potencialidades dos indivíduos em detrimento da valorização apenas dos fatores de risco, 

do biológico e das patologias. 

 Desta forma, este estudo contribui para o ensino superior nas diversas áreas da 

saúde, ampliando a discussão sobre a temática, estimulando a realização de novas 

pesquisas  e aprimorando os conhecimentos dos docentes e discentes de forma a graduar 

profissionais com sensibilidade e preparo adequado, capazes obervarem tanto a si 

próprios quanto aos pacientes com olhar atento para a integralidade,  articulada com as 

políticas públicas de saúde. 

No que tange a temática proposta, realizou-se um estado da arte através de revisão 

integrativa. Realizou-se a revisão utilizando as bases de dados Medline 22 (Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line) via PubMed e biblioteca virtual de 

saúde BVS, CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature), 

LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 

COCHRANE (Cochrane Database of Systematic Reviews) com o cruzamento entre os 

descritores: Resiliência Psicológica, Qualidade de Vida, Transtornos Relacionados ao 

Uso de Substâncias utilizando o operador boleano AND.  

Foram encontrados 19 artigos no medline, 32 artigos na COCHRANE e 12 artigos 

no BVS. Critérios de inclusão foram adotados para auxiliarem na seleção dos estudos, 

sendo considerados artigos publicados em um horizonte temporal de 2009 a out/2019, 

nos idiomas inglês, português e espanhol, com texto na íntegra disponível online e 

restringindo-se ao eixo temático. Estudos envolvendo crianças e adolescentes foram 

descartados. Após isso, não foram selecionados artigos.  
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Foram, então, realizadas combinações entre os operadores boleanos AND e OR, 

para o encontro de problemas de pesquisa para elaboração desta dissertação. No período 

inicial de busca foram encontrados um total de 375499 artigos científicos com os 

cruzamentos Substance-Related Disorders AND Resilience, Psychological OR Quality of 

Life; Substance-Related Disorders OR Resilience, Psychological AND Quality of Life. 

Após a aplicação dos critérios de exclusão (estudos com crianças e adolescentes) 

e inclusão: recorte temporal, idioma, bem como leitura prévia dos títulos e a exclusão de 

artigos duplicados selecionou-se 62 artigos Com o resultado, foi possível identificar na 

literatura que a adaptação proporcionada pela resiliência permite o desenvolvimento de 

mecanismos protetores quanto ao consumo de substâncias psicoativas em excesso e 

quanto à percepção quanto à vida que se leva. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PROCESSO DE REFORMA DO MODELO ASSISTENCIAL PSIQUIÁTRICO 

2.1.1PRINCIPAIS MARCOS HISTÓRICOS E LEGAIS 

A Reforma Psiquiátrica no Brasil teve como referência o Movimento da 

Psiquiatria Democrática Italiana, o qual, conforme afima Kantorsky (2011), é marcado 

pela luta em prol da extinção progressiva dos manicômios, com a substuição desses por 

serviços comunitários, enfatizando a necessidade de inventar-se outro modo de assistir o 

paciente em sofrimento psíquico.  

Trata-se de um processo complexo de cunho político e social, que, embora tenha 

como importante marco legal a Lei 10.216/21, teve início prévio, com diversos atores e 

práticas, dentre eles, conforme aponta Delgado (2011), destaca-se o Movimento Nacional 

da Luta Antimanicomial e seus fundamentos: humanismo, ciência, técnica, comunidade, 

afeto e história.  

Apesar de não ser cronologicamente claro o momento exato em que a RP foi 

iniciada, considera-se o final da década de 70 como possível marco inicial. Nesse cenário 

ocorria o processo de democratização do país; diferentes movimentos sociais e políticos 

atuando sobre as políticas públicas. Com isso, destaca-se a Reforma Sanitária na saúde, 

em geral, em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, e 

a Reforma Psiquiátrica na saúde mental (AMARANTE, 1998). 

A década de 70 é caracterizada por grande expansão das internações psquiátricas 

subsidiadas pela ditadura militar com a construção de manicômios que mantinham 

práticas que iam de encontro ao exercício dos direitos humanos e cidadania.  

Entre 1965 e 1970 a população internada em hospitais públicos permaneceu a 

mesma, em contra partida, a de instituições conveniadas remuneradas pelo poder público 

passou de 14 mil, em 1965, para trinta mil em 1970 (RESENDE, 1987). 
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  O início dos anos 80 é apresentou uma articulação crescente do Movimento pela 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, marcada pelos encontros, congressos, associações, entre 

outros. Destacam-se nesse cenário o Encontro Brasileiro da Rede de Alternativas à 

Psiquiatria em 1983 em Belo Horizonte – MG; o I Congresso de Trabalhadores de Saúde 

Mental de São Paulo, em 1985, em São Paulo; a I Conferência Nacional de Saúde Mental 

em 1987 no Rio de Janeiro e o II Encontro Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, 

em Bauru, São Paulo. 

 O produto dessa articulação foi, segundo PITTA (2011), um maior envolvimento 

da sociedade na discussão e encaminhamento de questões relacionadas à doença mental 

e à assistência psiquiátrica. A autora exemplifica isso citando as comemorações do dia 18 

de maio, o Dia da Luta Antimanicomial, que conta com atividades culturais, artísticas e 

científicas por todo o país.  

Neste período, são de especial importância o surgimento do primeiro CAPS no 

Brasil, na cidade de São Paulo, em 1987, e o início de um processo de intervenção, em 

1989, da Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SP) em um hospital psiquiátrico, a 

Casa de Saúde Anchieta, local de maus-tratos e mortes de pacientes (BRASIL, 2005). 

Segundo Brasil (2005), essa intervenção demonstrou a possibilidade de 

construção de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva ao hospital psiquiátrico. 

Neste período, são implantados no município de Santos, Núcleos de Atenção Psicossocial 

(NAPS) com funcionamento durante 24 horas por dia, também foram criadas 

cooperativas, residências para os egressos do hospital e associações.  

A experiência do município de Santos passa a ser um marco no processo de 

Reforma Psiquiátrica brasileira. Trata-se da primeira demonstração, com grande 

repercussão, de que a Reforma Psiquiátrica, não sendo apenas uma retórica, era possível 

e exeqüível (BRASIL, 2005). 

Nos anos 90, ocorreu o I Encontro do Movimento da Luta Antimanicomial, na 

Bahia, em 1993 e a II Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em Brasília em 

1992. Essa conferência contou com intensa participação social, sendo de grande 

importância para a RP (BRASIL, 1994). Em seu relatório final foi preconizado um 

modelo de atenção, aonde pode-se destacar a valorização do cuidado na dinâmica do 
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território, o compromisso do serviço com o paciente em seu cuidado de maneira com que 

seus direitos sejam respeitados em todas as instâncias.  

Assim, houve, nos anos 90, à partir da II Conferência Nacional de Saúde Mental 

e do compromisso firmado pelo Brasil na assinatura da Declaração de Caracas, a criação, 

regulamentação inicial e fortalecimento de novos dispositivos como os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS). Trata-se de uma 

década que solidificou os ideais e a estreita relação com os movimentos sociais iniciados 

na década de 80 (PITTA, 2011). 

A aprovação pela Presidência da República do projeto de lei nº 3.657/89, que viria 

a ser conhecido como a Lei da Reforma Psiquiátrica, só ocorreu em 2001, com a lei 

10.216/2001 que  dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

Delgado (2013) aponta a Lei 10.216/2001 como uma sustentação para a 

descentralização dos serviços de saúde mental, principalmente com os CAPS; a 

capacitação de profissionais para lidar com sofrimento psíquico; a diminuição de 

hospitais psiquiátricos; a aproximação com a Econômia Solidária, gerando as iniciativas 

de geração de renda, as quais favorecem o exercício da cidadania pelo louco. 

Em 2009, o Ministério da Saúde publicou a portaria 2.629/09, que reajustou os 

procedimentos hospitalares de atenção à saúde mental em Hospitais Gerais. Com isso, 

houve uma mudança significativa no financiamento do Hospital Geral, que passou a ter 

procedimentos de psiquiatria melhores remunerados do que os procedimentos em 

Hospitais Psiquiátricos.  

Esse novo paradigma de financiamento consiste em um estímulo ao aumento do 

número de leitos nessas instituições, contudo, a expansão foi pequena nos últimos anos. 

Em 2010, havia apenas 3.371 leitos de psiquiatria em hospitais gerais (BRASIL, 2011). 

 Essa dificuldade de integração dos leitos psiquiátricos à lógica do Hosiptal Geral 

é fruto de um distanciamento acentuado e histórico do campo da saúde mental das 

discussões do cuidado nos Hospitais Gerais. Além disso, a divisão em especialidades 

clínicas apresenta barreiras no que diz respeito à comunidade e à articulação com a rede 

de saúde mental e os territórios. 
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Para que a RP seja consolidada é necessário que ocorram diversas pactuações 

entre gestores, prestadores de serviço e a comunidade.  O cenário privilegiado desse denso 

progresso de negociação são as “comissões intergestores bipartite (municípios e estados) 

e tripartite (Ministério da Saúde, estados e municípios) e os Conselhos Comunitários de 

Saúde” (BRASIL, 2005).  

Instituído em 2003, o Colegiado de Coordenadores de Saúde Mental – instância 

coletiva e participativa de gestão – juntamente com a necessidade de aperfeiçoamento da 

gestão tripartite da Política de Saúde Mental, permitiram, em dezembro de 2010, a 

oficialização do Colegiado Nacional de Coordenadores de Saúde Mental como instância 

formal de gestão colegiada da Política Nacional de Saúde Mental, através da Portaria GM 

3.796/10 (BRASIL, 2011).  

Participam do colegiado os Coordenadores Estaduais e das Capitais, 

coordenadores dos municípios, as instâncias do SUS (conselho nacional de saúde, por 

exemplo), instâncias do Ministério da Saúde (atenção Básica; regulação; saúde da criança 

e do adolescente; entre outros).  

Após a IV Conferência Nacional de Saúde Mental - Intersetorial (IV CNSMI), 

realizada em 2010, houve uma mudança na composição do Colegiado, a qual passou a 

incluir representantes intersetoriais, antes apenas convidados, como por exemplo, a 

Secretaria de Direitos Humanos. Esta nova composição do Colegiado foi formalizada pela 

portaria 3.796/10, que determina que o Colegiado deverá reunir-se presencialmente pelo 

menos 2 vezes ao ano (BRASIL, 2011). 

Vale ressaltar, nesse contexto, que a gestão federal da Política Nacional de Saúde 

Mental articula-se através de mecanismos regulares e permanentes, e não apenas através 

do Colegiado Nacional de Coordenadores – com instâncias de gestão nos municípios, 

microrregiões, estados e Distrito Federal, as quais, por sua vez, participam dos colegiados 

de gestão do SUS em seus respectivos âmbitos (BRASIL, 2011).   

Nos últimos anos também entrou em atuação o Comitê Gestor da Política de 

Atenção Integral à Saúde Mental das Populações Indígenas que passará a enfrentar a 

complexa questão dos transtornos mentais no contexto indígena em contato com a 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), criada no âmbito do Ministério da Saúde. 
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A Portaria 2.759 estabelece as Diretrizes Gerais para a Política de Atenção Integral à 

Saúde Mental das Populações Indígenas (BRASIL, 2011). 

Quanto à formação em saúde, houve um aumento nos programas de educação e 

formação continuada, aonde pode-se destacar os programas de supervisão e articulação 

nas residências (PROResidência); as ações de ensino a distância (UNASUS); as ‘Escolas’ 

de Supervisores e de Redução de Danos; e o Programa de Educação pelo Trabalho – PET 

Saúde Mental (BRASIL, 2011). 

Sobre o trabalho em rede, em 2011, a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 

2011, instituiu a Rede de Atenção Psicossocial no Sistema Único de Saúde, a RAPS. Ela 

estabelece os pontos de atenção prioritários para o atendimento de pessoas com problemas 

mentais, incluindo pessoas que fazem uso de crack, álcool e outras drogas.  

A RAPS é estrategicamente divida em quatro eixos: 1) ampliação do acesso à rede 

de atenção integral à saúde mental; 2) qualificação da rede de atenção integral à saúde 

mental; 3) ações intersetoriais para reinserção social e reabilitação; 4) ações de prevenção 

e de redução de danos. 

A Rede é composta por serviços e equipamentos variados, tais como: os Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS); os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); os 

Centros de Convivência e Cultura, as Unidade de Acolhimento (UAs), e os leitos de 

atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III). Faz parte dessa política o programa 

de Volta para Casa, que oferece bolsas para pacientes egressos de longas internações em 

hospitais psiquiátricos (BRASIL, 2011). 

Sobre a política acerca do uso de drogas, algumas iniciativas do governo federal 

merecem destaque: o lançamento, em 2009, do Plano Emergencial de Ampliação do 

Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas (Pead) no SUS, instituído 

pela Portaria nº 1.190, de 4 de junho de 2009; e o Plano Integrado de Enfrentamento ao 

Crack e outras Drogas (Piec), instituído pelo Decreto Presidencial nº 7.179, de 20 de maio 

de 2010. 

Baseado no Pead e no Piec, o Ministério da Saúde passou a financiar, por meio do 

SUS, Projetos de Consultórios na Rua, Casas de Acolhimento Transitório (CAT), Escolas 

de Redutores de Danos, o que propiciou o surgimento de experiências de diversificação 

e expansão de dispositivos assistenciais para os usuários de álcool e drogas, para além da 
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instalação dos CAPS especializados em atendimento aos pacientes que fazem uso de 

álcool e outras drogas. 

Anos após o vigor da Lei da Reforma Psiquiátrica, Delgado (2013) aponta como 

desafios o aprofundamento nos avanços, a garantia de qualidade dos serviços e da 

formação profissional e alerta sobre a necessidade de lidar com sabedoria contra os 

avanços da intolerância, principalmente com relação à política de drogas. 

Além disso, outra meta para os próximos anos é a realização da integração e 

articulação entre o campo da saúde mental e os Hospitais Gerais, a fim de que esses 

possam fazer parte, de fato, da rede de atenção à saúde mental promovendo uma atenção 

que vá além de apenas reservados para a psiquiatria. 

 

2.1.2 INSTITUCIONALIZAÇÃO X DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

Franco Basaglia (2005) afirma que o doente , ao ingressar no hospital, entra em 

uma nova dimensão de vazio emocional (institucionalização). O hospício consiste em 

uma instituição de violência e poder, aonde os pacientes são objetivados e essa 

objetivação foi e, ainda é, muitas vezes, vista como o curso natural da doença 

(AMARANTE, 1996). 

Ao institucionalizar o louco, a sociedade o exclui, o que, Basaglia (2005) atribui 

a uma tentativa do homem em eliminar parte de si mesmo que receia. Há uma tendência 

humana em objetivar no outro parte de si que não consegue aceitar; pode-se, então, dizer 

que negar o outro é uma forma de negar a si mesmo (BASAGLIA, 2005). 

O corpo aprisionado em instituições nega desejos, autonomia, subjetividade. 

Trata-se de um corpo que se integra à estrutura do local em que habita; perde a sua 

liberdade, vira coisa (BASAGLIA, 2005). 

Contudo, a evolução dos fármacos permitiu a diferenciação entre as 

consequências da doença e as da institucionalização. Dessa forma, passou a ser necessária 

a alteração da dinâmica relacional entre médico, equipe e paciente, não sendo mais 

possível a manutenção de uma ação tutelar, coercitiva e de objetivação por parte desses 

(BASAGLIA, 2005). 
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O isolamento social vem como uma maneira de privar os ditos “normais” da 

imprevisibilidade, da violência e do risco, supostamente trazidos pelo louco. Essa visão 

difundiu-se para a além da psiquiatria e ganhou o imaginário comum, mesmo com a 

evolução dos fármacos e as estratégias de reabilitação social, ela está enraizada nas 

concepções de muitos indivíduos.  

Os primeiros passos para a desinstitucionalização consistem na desconstrução do 

paradigma problema-solução, no envolvimento e mobilização do tecido social envolvido 

nesse processo (AMARANTE, 1996). Delgado (2013), corrobora com essa ideia 

afirmando que quem não gostar de doente mental não tem condições de trabalhar com sua 

angústia. Essa é a ideia essencial da reforma: construir um centro de gravidade baseado 

no paciente e em suas possibilidades terapêuticas.  

Diante disso, conforme aponta Alves (2001), vale ressaltar a contribuição em  

questões de natureza ideológica e técnica da integralidade. A primeira diz respeito à 

condenação da segregação total do sujeito, por ferir os seus direitos à convivência e a sua 

liberdade; a segunda ao negar isolamento como instrumento terapêutico, – paradigma do 

hospício – aliada a compreensão de que o que deve ser tratado é o sujeito e os seus 

problemas, não apenas o seu diagnóstico (ALVES, 2001; CARVALHO, 2013) 

Pode-se dizer que há duas lutas: uma contra a institucionalização externa, que se 

relaciona à mudança de como a loucura é encarada; e a luta contra a institucionalização 

completa do corpo hospitalar, o que convida a uma reflexão sobre o papel da ciência, dos 

profissionais e das instituições (AMARANTE, 1996). 

Para Delgado (2013), é no sistema aberto que se vislumbra o futuro da psiquiatria 

moderna. E as criticas e o combate que ainda se faz à reforma são, em muitos casos, mais 

resultado da obsolescência econômica do serviço que prestam do que de sua sustentação 

científica ou humanista. 

No sistema aberto se alcança verdadeiramente a autonomia, a liberdade de ser o 

que é possível para cada indivíduo e de poder trabalhar essa possibilidade, expandí-la 

para diversas outras diante das durezas e demandas da vida. As equipes que têm essa 

direção clínica servem como ponto de apoio para os pacientes quando estabilizados ou 

em crise; como recurso, quando diversos outros se esgotaram.  
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O cuidado realizado, nesse contexto, se dá no território, conceito que trata-se de 

um sinônimo de apropriação e de subjetivação fechada sobre si mesmo. O território pode 

ser entendido como o conjunto das representações, dos investimentos, nos tempos e nos 

espaços sociais, culturais, estéticos e cognitivos; o modo como cada sujeito agencia 

mudanças na subjetividade, seja ela individual ou coletiva: trata-se de territórios 

existenciais (GUATTARI E ROLNIK, 2002; CARVALHO, 2013) 

O território pode se desterritorializar enquanto uma possibilidade de mudanças no 

novo modo de interagir com o mundo. No caso da saúde, podemos entender como 

desterritorialização o processo no qual o sujeito é colocado diante de si e do novo 

território existencial que se anuncia, possibilitando a ruptura com o antigo território 

(GUATTARI E ROLNIK, 2002; CARVALHO, 2013). 

Entretanto, é preciso ter cuidado, pois a desinstitucionalização não se refere 

apenas às instituições totais. Delgado (2013), aponta para a necessidade de atenção para 

que os CAPS não sejam manicomizados; eles precisam estar “ à renovação constante e 

atentos à agenda de quem chega, pede e precisa (...)”. 

Oliveira (2012) afirma que no nível técnico-assistencial tem ocorrido um avanço, 

em parte atribuído à instauração de dispositivos substitutivos ao modelo hospitalocêntrico 

e medicocêntrico. Contudo , esse processo ainda enfrenta muitas dificuldades. 

Conforme aponta Vasconcelos em sua publicação em 2010, os CAPS II têm 

apresentado demanda excessiva têm dificuldades de atender situações de crises e estão 

fechados à noite e nos finais de semana; os CAPS III – considerados os dispositivos mais 

adequados para atendimento durante a crise – não existem em número suficiente e os que 

existem também enfrentam a questão da demanda excessiva. 

 Ademais, Oliveira (2012), questiona o financiamento insuficiente para 

dispositivos importantes para a consolidação e avanço da reforma psiquiátrica, tais como: 

serviços residenciais terapêuticos, leitos psiquiátricos em hospitais gerais e emergências 

desses hospitais, cooperativas de trabalho e geração de renda, além de programas de 

articulação intersetorial.   

Ainda com todas as mudanças no modelo assistencial de cunho social, político, 

legal e médico na saúde mental, nota-se a existência de contradições durante o cotidiano 

dos serviços de saúde. O Hospital Psiquiátrico continua a existir e a ter papel importante 
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nas redes de saúde mental, uma vez que a precariedade de financiamento que assola os 

serviços extra-hospitalares impede que o cuidado se dê de maneira adequada às 

necessidades dos pacientes por essa via. 

A alta rotatividade de profissionais – afetados pelo vínculo de trabalho precário, 

baixos salários, entre outros – em uma rede em que o cuidado se faz a partir da formação 

de vínculos;  a falta de medicamentos oferecidos gratuitamente, o que dificulta a 

regularidade do tratamento e diversos outros atravessamentos fazem com que as 

possibilidades de tratamento fora dos serviços hospitalares sejam reduzidas.  

Merhy (2003) coloca que se deve estar atento para que não se perca de perspectiva 

o fato de que estamos cravados – a sociedade e os trabalhadores de saúde mental – em 

um campo de luta e de que a construção da sustentabilidade do SUS exige diversos 

movimentos. 

 

2.1.3 REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RASS) 

 A palavra “rede” origina-se do latim retis, que significa “entrelaçamento de fios 

com aberturas regulares que forma uma espécie de tecido”. Trata-se de um dispositivo 

social que ajuda o sujeito na sua vida produtiva e nas suas relações (CARVALHO, 2013). 

Um dos grandes desafios do SUS são as redes integrais de atenção em saúde com 

base na Atenção Primária (APS). Segundo Mendes (2011), é preciso qualificar a atenção 

primária para o exercício do atributo de coordenação do cuidado e também organizar 

pontos de atenção especializada integrados, intercomunicantes, capazes de assegurar que 

a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a APS e forneça aos usuários 

do SUS uma resposta adequada.  

Isso deve ser planejado à partir de um correto diagnóstico de necessidades em 

saúde que considere a diversidade e extensão do território brasileiro. Nesse contexto, 

pode-se entender os sistemas de atenção à saúde como respostas sociais, instituídas para 

responder às necessidades de saúde das populações (MENDES, 2011). 

Um problema que assola o Brasil e outros países é a existência de um sistema que 

está estruturado de forma fragmentada para atender às condições agudas e as agudizações 

de doenças crônicas. Não há articulações orgânicas e sistêmicas entre os níveis de atenção 
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primária, secundária e teciária à saúde, nem com os sistemas de apoio e os sistemas 

logísticos, de acordo com Mendes (2011). 

Esses sistemas fragmentados são, por essa característica, incapazes de prestar 

atenção contínua e integral, funcionando com baixa eficiência e qualidade. Tais serviços 

devem ser substituídos pelas RASs, as quais, de acordo com Brasil (2010), funcionam 

como estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde 

e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do Sistema Único de Saúde (SUS,) 

com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com 

efetividade e eficiência.  

 Mendes (2011), considera como os fundamentos da construção social das RASs, 

os seguintes fatores: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; 

integração horizontal e vertical; processo de substituição; territórios sanitários; e níveis 

de atenção à saúde.  

As RASs enfatizam a função resolutiva dos cuidados primários sobre os 

problemas mais comuns de saúde, tendo como primeiro nível de atenção a Atenção 

Primária em Saúde. Nesse contexto, todos os pontos de atenção - domicílios, unidades 

básicas de saúde, unidades ambulatoriais especializadas, serviços de hemoterapia e 

hematologia, centros de apoio psicossocial, as residências terapêuticas etc - são tem a 

mesma importância no cumprimento dos objetivos da rede de atenção à saúde, sendo 

entendidos como espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de 

uma produção singular (BRASIL, 2010). 

A grande importância de uma rede de serviços hierarquizada e regionalizada, 

segundo Carvalho (2013), é permitir um conhecimento maior dos problemas de saúde da 

população na área determinada, favorecendo ações de atenção ambulatorial e hospitalar 

em todos os níveis de complexidade. 

O que se espera, então, é que as formas de organização em rede, especialmente 

nos cenários de produção do cuidado, sejam sistemas abertos de conexão que transitam 

no meio através de agenciamento diversos, produzindo novas formações relacionais sobre 

as quais se constrói o meio social onde cada sujeito está inserido (FRANCO, 2006). 

 

 

2.1.4 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) 
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 Antes da criação da RAPS, surgiu, na década de 80, em Niterói,  um movimento 

chamado Projeto Niterói que tinha como objetivo a organização de vários grupos de 

trabalho. Estes encontros tinham como foco principal promover discussões para 

diagnosticar os problemas existentes na saúde do município (CARVALHO, 2013). 

 Foi elaborado, nesse cenário, um programa de saúde mental que apontava para a 

criação de uma rede assistencial que desse suporte às práticas alternativas à internação 

psiquiátrica. A saúde em Niterói apresentou em sua história esforços importantes de 

mudanças na área de Saúde Mental, mais perceptíveis na década de 1990, segundo 

Carvalho (2013), no que diz respeito ao incentivo a discussão entre diversos atores sociais 

sobre essa temática e à articulação com território. 

Em 23 de dezembro de 2011, a portaria Nº 3.088 Institui a Rede de Atenção 

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades  

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Trata-se de uma ação em consonância com o Pacto pela Saúde, a proposta de 

reorganização do SUS em Redes de Atenção à Saúde (Lei 8.080/90, Decreto 7508/11, 

Portaria das RAS 4279/10) e a Política Nacional de Saúde Mental a fim de garantir a livre 

circulação de pessoas com problemas mentais pelos serviços, pela cidade e pela 

comunidade.  

A Rede é composta por dispositivos tais como: os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS); os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); os Centros de Convivência e 

Cultura, as Unidade de Acolhimento (UAs), e os leitos de atenção integral (em Hospitais 

Gerais, nos CAPS III), por exemplo. 

Os CAPS consistem em ordenadores da rede de atenção psicossocial na 

construção de um cuidado integral, rompendo com o modelo asilar e institucionalizante 

do passado. Essa proposta encontra-se presente na Lei 10.216/2001, juntamente com a 

Portaria 336/2002. 

 Nesse contexto, são diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial: 1) o respeito aos 

direitos humanos, garantindo a autonomia, a liberdade e o exercício da cidadania; 2) a 

promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde;3) a garantia do 

acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência 
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multiprofissional; 4) a ênfase em serviços de base territorial e comunitária, diversificando 

as estratégias de cuidado, com participação e controle social; 5) a organização dos 

serviços em RAS regionalizada, com estabelecimento de ações intersetoriais; 6) o 

desenvolvimento da lógica do cuidado centrado nas necessidades das pessoas com 

transtornos mentais, incluídos os decorrentes do uso de substâncias psicoativas. 

Devido as diferentes necessidades, foram implantados eixos estratégicos para a 

rede, são eles: 1) ampliação do acesso à rede de atenção integral à saúde mental; 2) 

qualificação da rede de atenção integral à saúde mental; 3) ações intersetoriais para 

reinserção social e reabilitação; 4) ações de prevenção e de redução de danos.  

A operacionalização da RAPS está sendo iniciada nas regiões priorizadas no Plano 

de Enfrentamento ao Crack (“Crack, é possível vencer”). As ações de saúde do Plano de 

Enfrentamento ao Crack, Álcool e Outras Drogas estão inseridas no âmbito da formação 

da RAPS. As ações de saúde (eixo cuidado) do Plano estão articuladas com ações de 

assistência social, prevenção, formação e segurança (polícia comunitária) coordenadas 

entre União, Estados e Municípios. 

Em 2012, segundo informações coletadas no site da prefeitura do Rio de Janeiro 

foram realizadas visitas do Ministério da Saúde a todos os estados da federação para 

pactuação da RAPS e instituição dos grupos condutores com gestores estaduais e 

municipais  

A RAPS possui os seguintes componentes: atenção básica em saúde, atenção 

psicossocial especializada, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de 

caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e reabilitação 

psicossocial.  

 

Na Atenção Básica, pode-se destacar as Unidades Básicas de Saúde que consistem 

em um ponto de atenção da RAPS, articulado com os outros serviços da rede, são 

responsáveis por ações que envolvem promoção, prevenção e recuperação em saúde 

(BRASIL, 2011a; 2011b). 

O segundo ponto é composto por Equipes de Atenção Básica para Populações e 

Situações Específicas. Nesse contexto, destacam-se as Equipes de Consultórios na Rua, 

as quais são compostas por profissionais que ofertam ações e cuidados de saúde para a 

população em situação de rua, considerando suas demandas, de maneira integral. Essas 
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equipes trabalham em parceria com os CAPS, as Unidades Básicas, os Prontos-socorros 

(BRASIL, 2011a, 2011b, 2011c). 

Além disso, existe também as Equipes de Apoio aos Serviços de Atenção 

Residencial de Caráter Transitório, a qual é formada por uma equipe multiprofissional. 

Oferece suporte clínico e apoio a esses pontos de atenção, coordena o cuidado e presta 

serviços de atenção à saúde em articulação com os outros pontos de atenção da rede 

(BRASIL, 2011a). 

O terceiro ponto de atenção na Atenção Básica consiste nos Centros de 

Conviência. Tratam-se de unidades públicas que oferecem à população espaços para a 

produção, integração social, compartilhamento de cultura. São articulados às redes de 

saúde, sendo dispositivos bastante utilizados pela RAPS (BRASIL, 2011 a). 

Por fim, o quarto ponto é composto pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF). Esses dispositivos objetivam garantir a articulação entre equipes de Saúde da 

Família e de Saúde Mental dos municípios, permitindo, assim, melhor acesso e cuidado 

dos pacientes que fazem uso desses serviços. Isso proporciona, ainda, estímulo à 

reintegração social, construção da cidadania, equidade, além da promoção, prevenção e 

recuperação da saúde (BRASIL, 2011d). 

 Com relação à Atenção Psicossocial especializada, o principal dispositivo dessa 

modalidade são os CAPS. Tratam-se de atores fundamentais no contexto da RP, sendo 

considerados os ordenadores de toda a Rede de Saúde Mental. Realizam o acolhimento e 

atendimento a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e com necessidades 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas, de forma articulada com os outros pontos 

de atenção.  

Tem por objetvo promover o cuidado do paciente com a participação da família e 

comunidade, inseridos no território em sua compreensão mais ampla, estulando a 

reintegração social e autonomia dos sujeitos (BRASIL, 2004a; 2004b). 

  A Portaria 336/2002 regulamentou e reconheceu, respectivamente, o 

funcionamento e a complexidade dos CAPS, estabelecendo tipos de CAPS por cobertura 

populacional, tipo de demanda e faixas etárias. 

Assim, tem-se o CAPS I , que atende pessoas com sofrimento e/ou transtornos 

mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de crack, 
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álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado para municípios com população 

acima de 20.000 habitantes. 

O CAPS II atende pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais graves e 

persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso  de 

crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local; indicado 

para municípios com população acima de 70.000 habitantes. 

Já o CAPS III proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 

horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento 

noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad; indicado para municípios 

ou regiões com população acima de 200.000 habitantes. 

Há ainda o CAPS AD, que tende adultos ou crianças e adolescentes, considerando 

as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas. Trata-se de um serviço de saúde mental aberto e de 

caráter comunitário, indicado para municípios ou regiões com população acima de 70.000 

habitantes. 

Já o CAPS AD III, que também atende adultos ou crianças e adolescentes, 

considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, é indicado para 

pacientes com necessidades de cuidados clínicos contínuos. Trata-se de um serviço com 

no máximo 12 leitos para observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, 

incluindo feriados e finais de semana; indicado para municípios ou regiões com 

população acima de 200.000 habitantes 

Vale ressaltar a existencia de um CAPS i, especializado no atendimento de 

crianças e adolescentes com prioridade para sofrimento e transtornos mentais graves e 

persistentes e os que fazem uso  de crack, álcool e outras drogas. Esse serviço é aberto e 

de caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população acima de 

150.000 habitantes. 

Quanto à Atenção de urgência e emergência, essa modalidade de atenção à saúde 

tem como dispositivos a SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas, portas 

hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, Unidades Básicas de Saúde, entre 

outros (BRASIL, 2011a).  

Esses serviços são responsáveis pelo acolhimento, classificação de risco e cuidado 

com o indivíduo em sofrimento psíquico ou em uso de álcool e outras drogas. É necessária 
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uma articulação com os CAPS, para que seja possível um acompanhamento e cuidado 

integral, não apenas no momento da crise. 

 

No que diz respeito à atenção residencial de caráter transitório, nessa modalidade 

de atenção encontram-se as Unidades de Acolhimento (UA), que oferecem cuidados 

contínuos de saúde, com funcionamento durante 24h, em ambiente residencial, para 

pessoas com necessidade decorrentes do uso de álcool e outras drogas, de ambos os sexos, 

que apresentem acentuada vulnerabilidade social e/ou familiar e demandem 

acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório, cujo tempo de 

permanência é de até seis meses. 

 O acolhimento na Unidade de Acolhimento é definido pela equipe do Centro de 

Atenção Psicossocial de referência, responsável pela elaboração do projeto terapêutico 

singular do usuário (BRASIL, 2011a). 

As Unidades de Acolhimento estão organizadas unidade de Acolhimento Adulto 

para maiores de 18 anos e unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil destinada a jovens e 

adolescentes (de 12 até 18 anos completos). 

Além disso, existem os Serviços de Atenção em Regime Residencial, os quais 

ofertam cuidados contínuos de saúde, de caráter residencial por um período de até nove 

meses para adultoscom necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas, entre os quais estão as Comunidades Terapêuticas.  

 O CAPS também é responsável pelo projeto terapêutico e pela indicação de 

acolhimento dos pacientes nesse serviço, além disso, é extremamente importante a 

articulação com outros dispositivos da rede de saúde, a fim de garantir um atendimento 

integral ao paciente, estimular a cidadania e autonomia (BRASIL, 2011a) 

Com relação à  Atenção Hospitalar objetiva auxiliar nas ações de prevenção, 

promoção da saúde, preservação da vida, tratamento e redução de danos e riscos. 

Os pontos de atenção hospitalar são: enfermaria especializada em Hospital Geral 

e serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (BRASIL, 

2011a). 
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Quanto à desinstitucionalização, pretende-sex garantir às pessoas em situação de 

internação de longa permanência com transtornos mentais e/ou questões relacionadas ao 

uso de drogas a garantia de direitos, cuidado integral, estímulo à autonomia e cidadania. 

Nesse contexto, algumas estratégias são ressaltadas: a redução de leitos em 

hospitais psiquiátricos, com avaliação anual desses hospitais; as residências terapêuticas; 

o programa De Volta Para Casa; redução progressiva de leitos em hospitais de grande 

porte. 

 A partir dos anos 90, o processo de redução de leitos em Hospitais Psiquiátricos 

passa a tornar-se política pública, a qual ganha força com diversas normatizações do 

Ministério da Saúde que garantem mecanismos claros e seguros para essa redução 

(BRASIL, 2004c). 

 Um dos dispositivos avaliativos, que permite a reduçao e fechamento dos leitos 

de hospitais psiquiátricos gradualmente está o o Programa Nacional de Avaliação do 

Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria), instituído em 2002, trata-se de uma 

das normatizações supracitadas do Ministério da Saúde. 

O PNASH/Psiquiatria é o primeiro processo avaliativo sistemático e anual do 

Brasil nessa área e permite que a gestão diagnostique a qualidade da assistência prestadas 

nos Hospitais Psiquiátricos, sejam eles públicos ou particulares, indicando a esses 

prestadores de serviço critérios para que seja prestada uma assistência compatível com as 

normas do SUS(BRASIL, 2004c). 

O Programa tem a autonomia para descredenciar hospitais que não ofereçam 

qualidade em sua assistência, sendo o processo avaliativo realizado por técnicos de três 

campos complementares: o técnico-clínico, a vigilância sanitária e o controle normativo 

(BRASIL, 2004c). 

Nesse contexto, a implementação das Residências Terapêuticas (RTs) surge como 

elemento crucial para a superação do modelo de atenção asilar. São casas localizadas no 

espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, egressas de hospitais psiquiátricos ou não 

(BRASIL, 2004c). 
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 Devem acolher, no máximo, oito moradores, egressos de hospitais psiquiátricos e 

tem como função garantir os direitos de morar e de circular nos diferentes espaços do 

território. Ainda que seja um dispositivo de saúde, é, também, um local de moradia, uma 

casa, que deve ser singular, respeitando as necessidades de quem nela mora, suas 

dinâmicas, gostos etc  (BRASIL, 2004c). 

 Geralmente, um cuidador trabalha nas RTs de forma a auxiliar os moradores nas 

tarefas e no processo de inserção social, construção de autonomia e cidadania. Cada 

residência deve estar referenciada a um Centro de Atenção Psicossocial e operar junto à 

rede de atenção à saúde mental dentro da lógica do território (BRASIL, 2004c). 

  Por último, a Reabilitação Psicossocial da RAPS é caracterizada por iniciativas de 

geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários ou por cooperativas sociais 

(BRASIL, 2011a). São ações intersetoriais que promovem a reabilitação social pela da 

inclusão produtiva e capacitação profissional dos usuários da rede de saúde mental. 

Essas iniciativas devem ocorrer com as redes de saúde e de economia solidária, 

fazendo uso dos dipositivos presentes no território. Nesse contexto, pode-se citar as 

iniciativas de Organizações Não-Governamentais, Bolsas de Trabalho nos serviços de 

Saúde – como ocorre em Niterói-RJ, por exemplo – outras iniciativas de geração de 

trabalho e renda, cooperativas sociais, empreendimentos solidários, centros de 

convivência e cultura, grupos de teatro, moradias solidárias, entre outras iniciativas -

desenvolvidas nos diversos pontos de atenção da RAPS e fora dela (BRASIL, 2011a) 

 

2.1.5 BREVE HISTÓRICO SOBRE A SAÚDE MENTAL DE NITERÓI E O 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

O Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ) deve seu nome à região de Niterói onde 

está localizado (à beira da Baía de Guanabara), inaugurado em 1953, construído pelo 

governo do Estado para ser uma referência no tratamento dos doentes mentais, seguindo 

as recomendações da medicina psiquiátrica de então. 

Os anos 1960-1970 haviam produzido dois efeitos: a indigência asilar também 

ocorrida no Hospital de Jurujuba, então com 700 leitos, e o aumento do número de leitos 

psiquiátricos contratados, seguindo os critérios privatizantes da época. No final da década 

de 1970 existiam 400 leitos contratados em clínicas privadas (BEAKLINI, 2001). 
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 Nesse contexto, a proposta de reorientação da assistência psiquiátrica em Niterói 

inseriu-se, desde o inicio dos anos 1980, na reforma do sistema de saúde implementado 

na cidade, o Projeto de Regionalização e Hierarquização dos Serviços de Saúde de Niterói 

– o Projeto Niterói, pioneiro no desenvolvimento das Ações Integradas de Saúde no nível 

nacional (BEAKLINI, 2001). 

Para mudar esta realidade, foram organizados grupos de trabalho, em que 

propunha-se a constituição de equipes de saúde mental nos postos e centros de saúde e 

também a criação de uma unidade de emergência psiquiátrica; a regionalização dos 

serviços e da demanda; e, o treinamento de recursos humanos nas unidades, sob a 

coordenação da Universidade Federal Fluminense (BEAKLINI, 2001; CARVALHO, 

2013).  

Posteriormente foi elaborado um programa de saúde mental cujas diretrizes 

apontavam para a criação de uma rede assistencial que desse suporte às práticas 

alternativas à internação psiquiátrica. Em 1988 o Grupo de Trabalho de Saúde Mental do 

Projeto Niterói definiu um Plano de Ação Trienal que tinha por objetivo a implantação 

no município de Niterói do Sistema Único Descentralizado de Saúde (SUDS). 

(BEAKLINI, 2001; CARVALHO, 2013). 

A criação do NAPS de Jurujuba em 1989, dirigido principalmente ao atendimento 

de pacientes com transtornos psiquiátricos graves, situava-se entre as inovações 

organizacionais propostas como equipamento substitutivo ao hospital psiquiátrico pelo 

Movimento da Reforma Psiquiátrica (BEAKLINI, 2001; CARVALHO, 2013). 

A unidade foi municipalizada em 1990, ocorrendo significativa diminuição dos 

leitos, utilização de parte de sua área para a construção de um Centro Integrado de Ensino 

Público (CIEP), um módulo do Programa Médico de Família e uma creche comunitária e 

mudanças programáticas, estratégicas e do modelo assistencial que resultaram na criação 

do Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS) (BEAKLINI, 2001; CARVALHO, 2013). 

Até 1995, o CPN (Hospital Municipal Carlos Tortelly) centralizou a triagem das 

internações psiquiátricas no município. Devido à falta de articulação entre o Hospital de 

Jurujuba, os serviços de saúde mental das unidades da rede e a equipe de médicos 

psiquiatras do CPN, ocorreu a transferência do polo de triagem para o HPJ (BEAKLINI, 

2001). 
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Em outubro de 1995 foi criado no Hospital de Jurujuba o serviço de “Porta de 

Entrada”. Foram então reunidas as equipes de plantonistas do antigo serviço de 

emergência geral às do hospital psiquiátrico e ainda contratados novos profissionais 

(BEAKLINI, 2001). 

O Serviço de “Porta de Entrada” era uma enfermaria de doze leitos, destinada ao 

acolhimento de pacientes por um período idealmente curto, onde se procedia à avaliação 

e tratamento de situações de crise e ao encaminhamento de casos que necessitassem de 

um tempo maior de internação para outros setores do Jurujuba ou para os hospitais 

privados contratados (BEAKLINI, 2001). 

Em setembro de 1997, a direção do Hospital de Jurujuba desmembrou o Serviço 

de “Porta de Entrada” em três diferentes serviços: Serviço de Recepção Integrada (SRI), 

que passou a contar com uma equipe multidisciplinar para a avaliação das situações de 

crise que chegavam ao hospital, Serviço de Internação Mista (SIM) enfermaria de 

admissão para a internação de casos oriundos do SRI, e o Serviço de Álcool e outras 

Drogas (SAD), especializado no atendimento de dependentes químicos (BEAKLINI, 

2001). 

 Após alguns anos, o hospital foi dividido nos seguintes setores: Serviço De 

Recepção e Intercorrências (SRI), Serviço De Álcool e Outras Drogas (SAD), Serviço de 

Internação Masculina e Feminina (SIM e SIAF), Serviço de Internação de Crianças e 

Adolescentes (SIAC), Serviço de Internação de Longa Permanência (SILP) e Albergue. 

 Em 2017, houve diversas mudanças na unidade para que houvesse a construção 

de um túnel que faz ligação entre os bairros Charitas e Cafubá, o que acarretou em redução 

do espaço físico das enfermarias e pátios, realocação de setores, mantendo a configuração 

supracitada. 

 

2.2 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL: O PAPEL DO HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO NA ATUALIDADE 

Urgência pode ser definida como uma ocorrência imprevista de agravo à saúde 

com ou sem risco potencial de vida, aonde é necessário uma assistência rápida. Já o termo 
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emergência indica condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida 

ou sofrimento intenso, exigindo, dessa forma, intervenção imediata (BRASIL, 2011). 

Por consequência, emergência em saúde mental refere-se a perturbações do 

pensamento, ações ou sentimentos que necessitem de intervenção imediata a fim de 

minimizar riscos ao próprio indivíduo ou a terceiros (KAPLAN, 2007). 

Historicamente, as emergências psiquiátricas existem em serviços especializados, 

como o manicômio, o Hospital Psiquiátrico, sendo esses considerados ambientes “ideais” 

para contenção da crise. Essa prática envolve a urgência em sedar, amarrar e medicar os 

sintomas; é o que pode ser chamado de alienante (GONDIM, 2001). 

 A RP se dá de maneira que busca o rompimento com esse modelo asilar, trazendo 

propostas e regulamentações para a inovação do cuidado em saúde mental. Inovação, que 

segundo, Gondim (2001), todavia, não seria simplesmente superação do modelo 

manicomial, através da humanização e modificações no interior das instituições, mas sim 

a ruptura radical com este modelo. 

Apesar disso, que se observa, atualmente, é que, diante das questões que permeiam 

o financiamento adequado para a implementação dos dispositivos de atenção à crise 

aguda em saúde mental, o modelo manicomial não foi totalmente superado. As 

instituições marcam o passado não tão distante em que a prática violadora direitos 

humanos era predominante. Contudo, a proposta e as ações de humanização nesses locais 

em consonância com mudanças estruturais e ideológicas foram alteradas. 

Essa mudança das práticas no interior das instituições é avaliada anualmente de 

acordo com os preceitos da PNSM. Ainda que não seja o ideal, a existência do tratamento 

no modelo institucional consiste em uma tentativa a fim de garantir o atendimento durante 

as 24 horas ao indivíduo em crise aguda. 

O Hospital Psiquiátrico, sofreu diversas modificações nas últimas décadas. Em 

Niterói, observa-se uma direção de trabalho clínico que propõe o distanciamento das 

práticas manicomiais, a reflexão constante sobre o processo de cuidado pelas equipes, as 

ações de reabilitação psicossocial e o afrouxamento dos limites e imposições 

historicamente características desse dispositivo. 
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 Dessa maneira, é preciso cautela ao defender radicalmente o fim dos Hospitais 

Psiquiátricos. Em uma rede de saúde mental fortalecida, financiada adequadamente e 

empoderada, eles são prescindíveis. Contudo, diante da precarização de redes, quando o 

hospital existente pauta-se nos princípios supracidados, deve-se reconhecer seu impacto 

na assistência durante a crise, avaliando-se as repercussões sob o âmbito da desasistência 

à população. 

O atendimento dos transtornos psíquicos agudos nos serviços de emergência e 

urgência de hospitais gerais e dos serviços de pronto-socorro correspondem a cerca de 

10% do total (BRASIL, 2011). Com relação aos atendimentos prestados pelo SAMU, nos 

últimos cinco anos no território brasileiro, cerca de 5 a 10% foram referentes às urgências 

e emergências psiquiátricas (PITTERI, 2013).   

Trata-se de um atendimento que deve ser rápido a fim de garantir respostas mais 

positivas, minimizando os riscos para o sujeito e demais cidadãos. Para tanto, a RAPS 

indica como serviços de suporte à crise o SAMU 192, as Salas de Estabilização, as UPAs 

24 horas, as portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, Unidades Básicas 

de Saúde, entre outros.  

O que ocorre é que esses dispositivos de suporte à crise não estão devidamente 

equipados com ferramentas úteis para esse tipo de cuidado especializado, como uma 

equipe capacitada, treinada, estrutura física adequada e medicamentos, por exemplo. 

Além disso, seja por falta de preparo seja por reconhecimento das vulnerabilidades 

supracitadas, esses serviços que deveriam acolher a crise, o fazem apenas em caráter 

transitório, referenciando-se ao Hospital Psiquiátrico. 

Em um estudo realizado em Maceió – AL, acerca dos atendimentos e 

encaminhamentos dados pelo SAMU, observou-se o papel centralizador ocupado pelo 

hospital psiquiátrico no município mesmo após as medidas de diminuição progressiva de 

leitos em hospitais psiquiátricos adotadas a partir da implantação do Programa Nacional 

de Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH) (BONFADA, 2010). 

 Essa constatação pode ser observada em diversos municípios no território 

brasileiro, uma vez que a RAPS está em construção e sofre com a precariedade de 

recursos financeiros para a implantação e manutenção do funcionamento adequado dos 

dispositivos da rede de saúde mental. 
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 O município de Maceió – AL não dispõe de CAPS III e não possui leitos nos 

hospitais gerais reservados para pessoas com adoecimento mental, assim como tantos 

outros municípios, inclusive Niterói – RJ.  Nesses locais, os serviços de atenção à saúde 

mental não estão preparados seja pela falta de recursos humanos seja pela falta de 

estrutura física e medicamentosa para atender pacientes em crise aguda, o que torna o 

hospital psiquiátrico como a principal opção de encaminhamento. 

Além disso, Nicácio e Campos (2004), apontam a organização da rede assistencial 

com alta taxa de especialidade dos serviços como um fator que reafirma o lugar do 

hospital psiquiátrico como necessário no desempenho da função de internação.  

Dessa forma, conforme aponta Dimenstein et al (2012), o que deveria se 

configurar como uma rede psicossocial articulada, funciona como circuito psiquiátrico, 

no qual as instituições funcionam em esquema de complementaridade, dividindo suas 

funções entre a atenção territorial (CAPS) e a internação (hospital psiquiátrico).  

 De acordo com a PNSM, os dispositivos fundamentais e centrais para o 

atendimento à crise, em rede, nos moldes da RP, são os hospitais gerais, os Caps III e 

unidades de emergência, sendo esses responsáveis, sobretudo, pelo acolhimento noturno 

de usuários que demandam cuidado emergencial (DIAS; GONÇALVES, DELGADO, 

2010). 

Os múnicípios que dispõem de CAPS III, de acordo com um estudo realizado por 

Dimenstein et al (2012), ainda não tem conseguido atender uma demanda considerável 

de casos de urgência e produzir uma assistência diferenciada, com curta internação e 

continuidade de cuidados. 

 O Hospital Psiquiátrico em Natal consiste no ponto de atenção mais requisitado 

da rede no quesito urgência e emergência; recebe casos oriundos de todos os outros 

serviços e, grande parte das vezes, por meio do SAMU. Assim, o Caps III tem conseguido, 

no máximo, ser uma estrutura acoplada ao hospital psiquiátrico, diminuindo sua 

superlotação (DIMENSTEIN et al, 2012).  

Em Niterói –RJ, o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba consiste em uma referência 

para o manejo da crise aguda em saúde mental. Sem o dipositivo CAPS III, e com serviços 

extra-hospitalares operando sem recursos adequados, nota-se a seguinte situação 
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evidenciada nas falas de um enfermeiro e um psiquiatra, respectivamente, entrevistados 

no estudo cartográfico de Carvalho (2013) no município:  

“(...) Às vezes, esse paciente que vem para emergência 

fazendo meio que um ambulatório, chega procurando o profissional 

e não o encontra e acaba perdendo o chão. Era uma forma de 

atendimento e de tratamento, e aí tem que voltar para o 

ambulatório, ou para o CAPS, enfim, às vezes não funciona 

direito”.   

“(...) Geralmente as pessoas de primeira vez têm essa 

referencia de que o tratamento em saúde mental é no Hospital 

Psiquiátrico de Jurujuba (...) a gente recebe aqui diversos casos de 

Niterói que poderiam ir simplesmente a um posto de saúde. As 

pessoas às vezes desconhecem que tem profissional de saúde 

mental na rede ambulatorial de Niterói.” 

As realidades supracitadas podem, facilmente, serem extrapoladas para diversas 

cidades dos estados brasileiros. A qualidade e a efetividade dos novos serviços de saúde 

mental é prejudicada pelas fragilidades estruturais e conjunturais do SUS, conforme 

salienta Delgado (2013). 

 Assim, paradoxalmente ao que é esperado sob a égide da RP, o Hospital 

Psiquiátrico continua sendo cenário importante no contexto da crise, como uma forma de 

tentar garantir a o direito à assitência dos indivíduos com transtornos mentais.  

 

2.3 ATENDIMENTO À CRISE: PERSPECTIVAS E REPERCUSSÕES PARA OS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

O trabalhador é um dos protagonistas de uma mudança que começa no espaço 

mais restrito das relações interpessoais e interprofissionais, gerando um novo modo de 

organizar o processo de trabalho centrado nas demandas do território, no contexto da RP.  

Trabalho consiste na capacidade do homem em produzir, trata-se de uma ação 

humana social que possui dupla função: ao mesmo tempo em que há a modificação do 

contexto pela produção do homem, há a modificação do homem pelo que produz. Nesse 

contexto, podem ocorrer mudanças de diferentes ordens, com repercussões positivas e 

negativas na forma com que os indivíduos se percebem e como percebem a realidade à 

sua volta. 
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Os profissionais da área de saúde trabalham bastante, muitas vezes, em condições 

que envolvem a morte, dor física, psíquica, tomada rápida de decisão; lidam com 

pacientes, familiares, outros profissionais. Para esses, a jornada de trabalho tende a ser 

maior e mais insalubre, porque geralmente trabalham em mais de uma instituição e 

também cumprem horários noturnos e plantões. 

Como consequência, a sensação de desgaste físico constante (14,2%), a tensão 

muscular (12,9%) os problemas com a memória (10,9%), bem como pensamentos 

recorrentes (9,6%) são uma constante muito comprometedora da qualidade de vida desses 

profissionais, de acordo com um estudo realizado com 32 profissionais que trabalham em 

uma emergência (BARROSO et al, 2015). 

Em outro estudo, realizado em Natal-RN, com profissionais que trabalham em 

emergências gerais foram observadas dificuldades nos atendimentos a usuários que 

acessam o serviço necessitando desintoxicação ou tratamento emergencial decorrentes de 

acidentes visivelmente autoimputados (BRASIL, 2015) 

Dentre essas dificuldades, pode-se destacar a nítida concepção fragmentária de 

um corpo cindido entre físico versus psíquico. Nota-se que as declarações obtidas 

revelam, ainda, ao negarem o sofrimento psíquico que impulsionou os atos suicidas 

geradores do trauma, o grau de sofrimento psíquico possivelmente presente nesses 

trabalhadores (BRASIL, 2015).  

Sofrimento que, segundo Brasil (2015), se manifesta ao executarem suas tarefas 

de forma tão dissociada de uma compreensão integral do cuidado e da possibilidade de 

um resultado efetivo de suas ações cuidadoras, ou seja, ao se tornarem tão alienados de 

seus processos de trabalho.  

Por outro lado, essa alienação ocorre também nos serviços especializados de 

emergências psiquiátricas, aonde a dissociação corpo-mente se mantém, e, manifestações 

clínicas como delírios e alucinações, facilmente atribuídas a quadros psicóticos, podem 

ser consequências de descompensações clínicas, a exemplo do delirium. Assim, a 

alienação do trabalhador está presente no serviço de atendimento generalista e no 

especializado. 

 Em um estudo realizado com 48 profissionais de saúde que trabalham no SAMU, 

foi possível observar que 58,3% (n=28) dos profissionais que responderam aos 
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questionários desconhecem os princípios da Reforma Psiquiátrica e a legislação referente 

à Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), 81,5% (n=39) desconhecem as estratégias 

utilizadas pelo serviço para colocar em prática as diretrizes da PNSM (PITTERI, 2013).  

 Os dados ainda evidenciaram que 87,5% (n=42) dos profissionais afirmaram que 

sua formação, seja nos cursos de nível médio e graduação ou no serviço, enquanto técnico 

do SAMU, é insuficiente para atender adequada e corretamente a demanda psiquiátrica. 

Destes 70,8% (n=34) afirmam não ter participado de nenhum treinamento na área 

(PITTERI, 2013).  

 Além do SAMU, os serviços preconizados pela RP para o atendimento em 

situações de crise são os CAPS III, os serviços de emergência especializados em 

psiquiatria, as UPAS e os Hospitais Gerais. A realidade supracitada pode ser extendida a 

esses serviços, aonde há grande rotatividade de profissionais, baixos salários, 

profissionais recém-formados e, muitas vezes, pouco capacitados para o atendimento em 

saúde mental. 

 De acordo com Bonfada (2010), se o profissional, não tem preparo técnico 

suficiente para prestar atendimento, eleva as chances de tornar a experiência traumática 

tanto para si quanto para a pessoa que está recebendo os cuidados. 

A rotina hospitalar, principalmente em setores de emergência, é atravessada por 

instabilidade, imediatismo, necessidade de precisão e tomada de decisão sob condições 

estressantes. Assim, a equipe de saúde pode desenvolver estresse e demais alterações na 

qualidade de vida no trabalho e de forma geral. 

Nesse sentido, muitas doenças psicossomáticas estão associadas a questões da 

insatisfação com o trabalho e com a qualidade de vida, a exemplo do estresse e do 

alcoolismo. São dificuldades que causam absenteísmo, baixa produtividade, baixa 

qualidade no serviço prestado, além de reduzir a satisfação com a vida nestes profissionais 

(CARLOTTO, 2011) 

 Cardoso (2000) define o estresse como uma relação de desequilíbrio entre 

exigências ambientais e recursos pessoais, de forma que os indivíduos percebem 

exigências que esgotam ou excedem os recursos de que julgam dispor, frente a uma 

situação que avaliam como ameaçadora. 
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Já Organização Mundial da Saúde definiu qualidade de vida, em 1995, como a 

percepção do indivíduo em relação a sua posição na vida no contexto da cultura e sistema 

de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações. 

Um desequilíbrio desses fatores, de acordo com Amaral, Ribeiro e Paixão (2015), 

pode ser causado pelos abalos físicos e psicológicos a que estão expostos, a deficiente 

estrutura ambiental e falta de materiais, a insatisfação com a remuneração, insatisfação e 

o comprometimento da qualidade de vida no trabalho, as jornadas duplas de trabalho, a 

insatisfação com o trabalho, a sobrecarga das atividades, o dimensionamento de pessoal 

insuficiente, o processo de trabalho desgastante, o trabalho noturno, a ausência de 

reconhecimento profissional e os acidentes de trabalho.  

Em um estudo realizado por Silva e Botti (2011), observou-se que os profissionais 

que mais fazem uso de drogas lícitas e ilícitas possuem nível superior, exercem suas 

funções em especialidades de alto risco como anestesiologia, emergência e psiquiatria.  

Dentre esses, segundo Mycek, Harvey , Champe (2002), a drogadição pode se 

relacionar com fatores como  a privação do sono, acesso fácil aos medicamentos, 

problemas emocionais, depressão, frustração, sensação de fracasso, dificuldade em lidar 

com a morte, estresse no trabalho, autoadministração. As drogas mais usadas são álcool, 

tabaco, cocaína, benzodiazepínicos, maconha, opiáceos, anfetaminas e solventes. 

Nesse contexto, os principais sinais de dependência química são: emagrecimento 

e palidez, descuido com a higiene pessoal, alterações comportamentais, depressão, 

isolamento, aumento de conflitos profissionais e domiciliares etc. De acordo com a CID-

10, a Síndrome de Dependência representa um conjunto de fenômenos comportamentais, 

cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem depois de repetido consumo de uma 

substância psicoativa (PITTERI, 2013). 

 Diante do exposto, a revisão o modo de organização do trabalho nas emergências 

gerais e especializadas, a fim de atender adequadamente às demandas de saúde mental de 

pacientes e equipes profissionais, traria muitos ganhos aos serviços, aos seus usuários e 

aos trabalhadores. A saúde mental deve ser considerada como parte inseparável do 

conceito de saúde e, dessa forma, priorizada nos atendimentos e no ambiente de trabalho 

(PITTERI, 2013).  
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Nesse sentido, espaços de conversa e de construção de modos mais coletivos de 

trabalhar podem ter efeitos positivos no que diz respeito a problematização do dualismo 

corpo-mente, na aproximação das práticas da atenção integral e na atenção ao sofrimento 

psíquico dos próprios trabalhadores (PAULON et al, 2012) 

 

2.4 A QUALIDADE DE VIDA E O TRABALHO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1998, definiu o termo qualidade de 

vida (QV) como a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, considerada no 

contexto da cultura e dos valores nos quais vive e elabora seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações. 

A QV envolve a percepção que a pessoa tem quanto à satisfação de suas 

necessidades ou contrariamente o quanto as oportunidades de atingir a felicidade e a 

autorrealização estão sendo negadas com independência do seu estado de saúde físico ou 

das condições sociais e econômicas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1998).  

Há relação intensa entre os valores e experiências ao longo da existência de cada 

indivíduo com sua percepção sobre a vida que leva, de acordo com Pestana et al (2015). 

A satisfação pessoal no que se refere às oportunidades e componentes das 

experimentações vividas é fundamental para formação da percepção. 

O termo qualidade de vida é polissêmico, complexo e multidimensional, e na 

contemporaneidade tem sido utilizado de forma difusa tanto científica quanto 

empiricamente Trata-se de uma avaliação subjetiva de como as pessoas percebem seu 

bem-estar físico, mental, social ou, ainda, no sentido de como essas organizariam as 

possibilidades de seu aperfeiçoamento (STUMM; MASTELLA; UBESSI, 2012; 

GIMENES, 2013; PESTANA et al., 2015) 

Nesse contexto, o trablho insere-se na construção da satisfação com a qualidade 

de vida. O trabalho, de acordo com Antunes (2011), é o ato responsável pela criação dos 

bens materiais e simbólicos socialmente necessários para a sobrevivência da sociedade. 

Pode, dessa maneira, ser considerado um elemento estruturante do intercâmbio social 

entre os seres humanos e a natureza sendo indispensável na vida social. 
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Existe na literatura, a conceituação da qualidade de vida no trabalho, a qual não 

será aprofundada nesse estudo, uma vez que, adotou-se uma perspectiva ampla acerca da 

qualidade de vida. Assim, não foi analisada a QV em um território específico na vida dos 

sujeitos; o trabalho foi compreendido como um dos aspectos que compõe e, 

potencialmente, gera efeitos sobre a percepção da QV. 

À título de esclarecimento, a QV no trabalho pode ser expressa por meio das 

representações globais que os trabalhadores constroem sobre o contexto no qual estejam 

inseridos, indicando o predomínio de experiências de bem-estar no trabalho, de 

reconhecimento institucional e coletivo, de possibilidades de crescimento profissional e 

de respeito às características individuais (FERREIRA, 2011, p.287). 

É inegável que as representações construídas no cotidiano do trabalhador o 

acompanham em sua vida, uma vez que o trabalho é parte integrante dessa e, muitas 

vezes, ocupa grande número de horas diárias. Assim, experiências negativas, relações e 

acontecimentos desfavoráveis nesse ambiente, geram um mal estar que faz parte da vida 

dos sujeitos, de maneira geral, e não ficam restritos apenas ao local de trabalho. 

Nahas (2001) e Toscano (2009) pontam que a QV pode ser considerada uma 

medida da própria dignidade humana, pois está associada às necessidades 

fundamentais, as quais estão presentes em todos os momentos da existência 

de cada pessoa. Dessa forma, os autores defendem que a  QV não deve ser 

entendida apenas como o indivíduo percebe seu estado de vitalidade, mas também como 

ela está sendo sent ida nas at ividades diárias, no âmbito físico, psicológico e social. 

Neste sentido, Lipp (2008) aponta que as emoções são um fator determinante à 

qualidade de vida, pois os aspectos emocionais se caracterizam como uma 

estrutura básica do funcionamento humano, em que os problemas físicos e emocionais, 

muitas vezes, dão-se por meio do desequilíbrio das emoções,  sendo estabelecidos 

de acordo com os anos e as experiências vivenciadas. Sentimentos ignorados ou não 

atendidos podem influenciar na saúde ou bem-estar do sujeito.  

 Diante disso, infere-se que pessoas mais equilibradas emocionalmente, com 

capacidade de adaptação diante das adversidades possuem determinantes favoráveis a 

uma percepção mais positiva acerca das experiências que vivem e da qualidade da vida 

que levam.  A QV está condicionada a fatores que envolvem dimensões emocional,  
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social, cultural e física, decorrentes de condições  objetivas e subjetivas que 

compõe a esfera da vida, como o trabalho, a vida social, a saúde física e o humor.  

 

2.5 USO DE SUBSTÂNCIAS 

O uso de substâncias se dá de diversas maneiras na sociedade e se modifica de 

acordo com a cultura, momento histórico, político, entre outros. Trata-se de uma prática 

complexa, multimensional. 

Os hábitos de consumo e substância escolhida têm impactos relevântes na vida de 

cada sujeito. Os hábitos relacionam-se com a regulação individual do uso, que tem 

consequências importantes para a saúde de maneira geral, em seu aspecto biopsicossocial. 

Já o tipo de substância escolhida, se analisado isoladamente, envolve questões legais e 

morais, principalmente.   

Nesse contexto, de acordo com Ronzani (2013) e Kelly e Westerhoff (2010), é 

mais adequado falar de consumo leve e consumo pesado do que de drogas leves e pesadas, 

uma vez que, desconsiderando-se o fato de se tratar de drogas lícitas ou ilícitas, a 

intensidade do consumo está muito mais ligada aos prejuízos biológicos, psíquicos e 

sociais do que ao tipo de droga utilizada.  

Muitas condições de saúde, dentre elas a dependência de álcool e outras 

substâncias, são estigmatizadas pela população, inclusive pelos profissionais de saúde. A 

estigmatização ocorre quando se atribui “rótulos” e “estereótipos” negativos a 

determinados comportamentos. Tal situação influencia direta ou indiretamente a condição 

de saúde da pessoa estigmatizada, provocando diversas consequências, inclusive o 

agravamento da situação (Kelly, Westerhoff , 2010; LIMA et a, l2004; RONZANI, 2013) 

É importante lembrar de condições que, no passado, também foram 

estigmatizadas, com consequências prejudiciais para os indivíduos acometidos e suas 

famílias, como isolamento, humilhação , entre outros.  

A tuberculose, hanseníase e outras doenças, ao longo da história, foram perdendo 

a conotação negativa e os resultados do tratamento se tornaram melhores, em função não 

somente do maior conhecimento técnico sobre elas, mas também da diminuição da visão 

estigmatizada do problema.  
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Em relação ao álcool e outras drogas, sobretudo as drogas ilícitas, podemos 

observar que existe uma forte conotação moral que dificulta abordagens mais adequadas 

e maior aproximação dos usuários. Existe uma associação equivocada, por parte da 

sociedade e inclusive de muitos profissionais de saúde, de que o usuário é “fraco”, “sem 

força de vontade”, “mau caráter” ou que o uso e a dependência são “problemas sem 

solução” (LIMA et a, 2004; RONZANI, 2013). 

Para além do estereótipo externo, esse cenário contribui para que haja, ainda, um 

estereótipo internalizado, em que o próprio indivíduo se percebe de maneira negativa, 

com desvalorização, vergonha e exclusão, ou seja, a pessoa acaba por internalizar ou 

concordar com as características negativas atribuídas a ela (Kelly, Westerhoff , 2010; 

LIMA et a, l2004; RONZANI, 2013). 

Por ausência do diagnóstico do uso e abuso de drogas, esses pacientes não 

recebem a atenção merecida, relacionada à prevenção e ao tratamento para problemas 

decorrentes do consumo dessas substâncias, fato esse que tem papel relevante na vida 

desses pacientes, com custos significativos do ponto de vista social e econômico, para 

eles próprios e para o Sistema de Saúde.  

É válido ressaltar que o tratamento e a prevenção adequados devem ter bases 

científicas, levando em consideração o nível de conhecimento, a capacidade de 

discernimento e as escolhas da população a que se destinam.  O esforço é pela preservação 

da vida.  

Nesse sentido, Andrade e Friedman (2006) e Ronzani (2013), corroboram, 

apontando que as políticas repressivas, justificadas pelas questões legais, ligadas ao 

tráfico, não são adequadas para essa finalidade e contribuem de modo significativo para 

a exclusão social dos consumidores.  

 

Há uma direção atual no que diz respeito às políticas públicas brasileiras em 

garantir os direitos dos usuários de drogas, estimulando a auto-estima e autonomia, por 

meio projetos terapêuticos singulares, pautados nas possibilidades de cada sujeito. Assim, 

as práticas de redução de danos são baseadas em princípios de pragmatismo e 

compreensão da diversidade. As ações são pragmáticas porque tratam como 

imprescindível a oferta de atendimento para todas as pessoas nos serviços de saúde, 



45 
 

inclusive para aqueles que não querem ou não conseguem interromper o uso do crack 

(Kelly, Westerhoff , 2010; LIMA et a, l2004; RONZANI, 2013; Andrade; Friedman, 

2006) 

Do mesmo modo, as estratégias de redução de danos se caracterizam pela 

tolerância, pois evitam o julgamento moral sobre os comportamentos relacionados ao uso 

do crack e às práticas sexuais, assim como intervenções autoritárias e preconceituosas 

É válido ressaltar, diante do exposto, que muitas pessoas que trabalham 

normalmente, têm família e uma vida socialmente ativa usam álcool ou outras drogas. 

Por conta dessa imagem estereotipada do usuário, o profissional de saúde perde uma 

oportunidade importante de intervir em grande parte da população usuária, por achar que 

somente aquelas pessoas com o estereótipo do usuário de álcool e outras drogas devem 

ser abordadas e encaminhadas a serviços especializados.  

Nesse contexto, destaca-se as palavras de Formigoni (2016): “no contraponto da 

criminalização, o acolhimento; no contraponto da punição, a educação; no contraponto 

da marginalização, o acesso aos bens socialmente produzidos; no contraponto do 

preconceito e da discriminação, a cidadania”. É dessa maneira que a abordagem ao uso 

abusivo de substâncias se torna possível e efetiva, respeitando os direitos de cada cidadão 

e trabalhando suas potencialidades e vulnerabilidades. 

 

2.6 ABUSO DE SUBSTÂNCIAS  

O termo droga possui várias definições, podendo ser referido a medicamentos ou 

remédios e a substâncias que são capazes de causar dependência e/ou são objeto de abuso.  

Legalmente, refere-se às substâncias psicoativas, às drogas ilícitas ou àquelas cujo 

uso é regulado por lei. No Brasil, a legislação define como droga “as substâncias ou 

produtos capazes de causar dependência” assim especificado no parágrafo único art.1º da 

Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Sobre Drogas – SISNAD 

De acordo com a definição proposta pela OMS (1993, 69-82), “droga é toda 

substância natural ou sintética que introduzida no organismo vivo, pode modificar uma 

ou mais de suas funções”, assim, droga é qualquer substância química, natural ou 

sintética, capaz de modificar um sistema biológico. 
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O consumo de substâncias é comum na sociedade há séculos seja em 

comemorações ou rituais religiosos. Com o desenvolvimento das cidades e a Revolução 

Industrial também houve aumento da tensão relativa ao trabalho, aumentando esse 

consumo com o intuito de proporcionar o bem-estar, estabilizar o humor e reduzir o stress 

(Taggar et al., 2015). 

Quanto a sua classificação, as drogas podem classificar-se segundo diversos 

critérios: farmacológico, clínico, social, legal entre outros. A classificação farmacológica 

leva em conta a estrutura química das substâncias, seu mecanismo de ação e principais 

características farmacológicas, podendo ser agrupadas em depressoras, estimuladoras.  

O abuso de substâncias psicoativas cresceu mundialmente nos últimos anos, 

tornando-se um problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima que cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos usaram drogas ilícitas 

em 2013; e, aproximadamente, 27 milhões sofreram algum problema devido ao uso 

abusivo de tais substâncias. Para 2015,  a estimativa de consumo de álcool puro para o 

Brasil foi de 9,1 litros por pessoa com 15 anos ou mais; isso gera consequências negativas 

(OMS, 2016). 

 Determinados fatores podem contribuir para a vulnerabilidade quanto ao consumo 

dessas substâncias, nesse contexto, pesquisas têm demonstrado que o conteúdo e o 

contexto do trabalho, sobretudo aqueles com alto stress, podem ser relevantes 

(SCHERNHAMMER; FESKANICH; LIANG; HAN, 2013). Outros fatores incluem altas 

cargas de trabalho, privação do sono, déficit de trabalhadores, insuficiência de recursos 

materiais, superlotação nos estabelecimentos de saúde, ritmo acelerado, relações 

interpessoais complexas, falta de reconhecimento etc (PROCHNOW et al., 2013). 

 Dessa maneira, a sensação de bem estar causada pelas substâncias utilizadas 

alivia, ainda que momentaneamente, os dificultadores do processo de trabalho 

(AGGARWAL et al., 2012). Por outro lado, o uso crônico e o abuso são acompanhados 

de consequências negativas sociais, biológicas e econômicas, como dificuldades de 

memória, aprendizado, atenção e tomada de decisões; alta morbimortalidade por causas 

externas; doenças crônicas não transmissíveis, sobretudo os distúrbios mentais 

(KASPERSEN et al., 2016). 
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 O abuso além dos danos supracitados causa dependência, a qual estigmatiza o 

usuário, o que tem repercussões sociais importantes como isolamento, diminuição da 

auto-estima, redução das redes de apoio, por exemplo. A redução desses fatores de 

proteção afastam ainda mais o indivíduo da busca por tratamento (VARAS-DÍAZ, 

NEGRÓN, NEILANDS, BOU e RIVERA, 2010). 

 O padrão de consumo é variável entre as pessoas. Segundo dados divulgados pela 

OMS (2016), a maioria das substâncias psicoativas pesquisadas foi consumida pelos 

participantes ao menos uma vez na vida, destacando-se o álcool, tabaco e Cannabis, o 

que foi observado também na população geral em todo o mundo. 

Acerca do álcool, seu uso constitui-se em fator de risco universal para o 

desencadeamento de mais de 200 diferentes prejuízos de saúde, sendo responsável por 

cerca de 5,1% da carga global de doenças e lesões a população, o que implica em um 

aumento do absentismo laboral (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016). 

O álcool foi associado ao risco para o desenvolvimento de neoplasias, por ter um 

efeito carcinogênico ainda desconhecido. Segundo Bagnardi et al (2015), as bebidas 

alcoólicas causam lesões diretas no epitélio do trato digestivo e respiratório superior, o 

que pode favorecer a absorção de carcinógenos aumentando a predisposição às neoplasias 

de trato digestivo alto, estômago, cólon e reto. Além disso, também há um aumento de 

risco significativo de câncer de mama, próstata, fígado, pâncreas e pulmão entre 

indivíduos que fazem uso habitual de álcool, além de se associar à complicações 

metabólicas (Bagnardi et al., 2015). 

Quanto ao consumo do tabaco, a probabilidade desse é maior entre os 

trabalhadores que desenvolviam suas atividades na área hospitalar e no período noturno 

(PERRY, LAMONT, BRUNERO, GALLAGHER, & DUFFIELD, 2015). Entre as 

patologias que estão associadas ao tabagismo destacam-se os problemas respiratórios, 

sobretudo enfisema pulmonar, bronquite, infecções de vias áreas e tuberculose, além de 

ser fator de risco significativo para o câncer de pulmão (ZINONOS, ZACHARIADOU, 

ZANNETOS, PANAYIOTOU, & GEORGIOU, 2016). 

O uso das demais substâncias psicoativas assim como álcool e tabaco está 

diretamente relacionado às vivências de stress, sofrimento e das condições laborais 

inadequadas (PHIRI et al, 2014). Entretanto, segundo Young et al (2012), existem 
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evidências científicas enfatizando que as intervenções breves realizadas na atenção 

primária reduzem as probabilidades de sofrer consequências negativas, tais como lesões, 

doenças e incapacidades associadas ao uso não-médico de substâncias psicoativas. 

 

 

 

 

2.7 AS CONCEPÇÕES DE RESILIÊNCIA 

2.7.1 DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO 

 

O termo resiliência possui diversas definições que podem variar desde resistência 

de materiais à capacidade humana de superar as adversidades. É um termo relativamente 

novo na área da saúde, que vem sendo amplamente discutido na comunidade científica. 

Inicialmente, foi utilizado pelas ciências exatas, pela física e engenharia, onde a 

resiliência de um material, correspondente a determinada situação, foi denominada por 

Silva Jr. (1972), a energia de deformação máxima que um material é capaz de armazenar 

sem sofrer deformações permanentes. 

Em psicologia, os precursores do termo resiliência são os termos invencibilidade 

e invulnerabilidade, ainda bastante referidos na literatura (YUNES, 2003, p. 77). Porém, 

segundo Zimmerman e Arunkumar (1994, p. 4), resiliência seria uma “habilidade de 

superar adversidades, o que não significa que o indivíduo saia da crise ileso, como implica 

o termo invulnerabilidade”. 

Para Tavares (2001, p. 44) a origem do termo é discutida sob três pontos de vista: o físico, 

o médico e o psicológico. 

No primeiro, a resiliência é a qualidade de resistência de um 

material ao choque, à tensão, à pressão, a qual lhe permite 

voltar, sempre que é forçado ou violentado, à sua forma ou 

posição inicial - por exemplo, uma barra de ferro, uma 

mola, elástico etc. No segundo, a resiliência seria a 
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capacidade de um sujeito resistir a uma doença, a uma 

infecção, a uma intervenção, por si próprio ou com a ajuda 

de medicamentos. E, no terceiro, a resiliência também é 

uma capacidade de as pessoas, individualmente ou em 

grupo, resistirem a situações adversas sem perder o seu 

equilíbrio inicial, isto é, a capacidade de se acomodar e 

reequilibrar constantemente. 

 

Os pontos de vista médico e psicológico estão intimamente ligados, uma vez que 

uma condição de doença, além do componente físico e fisiológico, inclui o aspecto 

emocional, onde a resiliência pode estar presente, conferindo ao indivíduo a capacidade 

de se equilibrar psicologicamente e adaptar-se a tal situação. 

Estudos sobre o tema tem sido realizados em diferentes países, porém, segundo 

Sória (2006), existem poucos estudos e produções acadêmicas no Brasil, o que justifica o 

fato de que muitos profissionais da área de saúde ainda desconhecem o termo e seus 

significados. 

2.7.2 O CONCEITO 

O termo resiliência tem suas origens nas ciências exatas, porém, o mesmo foi 

adaptado para a área das ciências humanas e da saúde, designando a capacidade de resistir 

às adversidades; a habilidade de se acomodar e reequilibrar frente à exposição à riscos. 

Masten et al (1990), definiram resiliência como o processo de, a capacidade de, 

ou o resultado de uma adaptação bem sucedida, apesar de circunstâncias desafiadoras ou 

ameaçadoras. 

Segundo Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak e Hawkins (2004), resiliência como 

uma capacidade refere-se à capacidade de um indivíduo para se adaptar às mudanças e 

eventos estressantes em uma maneira saudável. 

Para Cyrulnik (2006), o ser humano possui uma capacidade extraordinária de 

retomar o próprio desenvolvimento psíquico após traumas, e essa capacidade é 

denominada resiliência, a qual é favorecidada por dois elementos imprescindíveis: 

vínculo e sentido. É o próprio sujeito que promove sua resiliência, quando encontra 

vínculos significativos que lhe permitam reconstruir o sentido. 
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TAVARES (2001, p. 60) afirma que ser resiliente na sociedade emergente seria 

desenvolver capacidades físicas ou fisiológicas correspondentes a determinados níveis de 

“endurance” física, biológica ou psicológica. E, até, certa imunidade que possibilite a 

aquisição de novas competências de ação para adaptar-se melhor a uma realidade cada 

vez mais imprevisível e agir adequada e rapidamente sobre ela. 

Flach (1991) utilizou o termo para descrever as forças psicológicas e biológicas 

exigidas para atravessar com sucesso as mudanças na vida. Para o autor, resiliente é 

aquele individuo que reconhece a dor, percebe seu sentido e a tolera até resolver os 

conflitos, reforçando a ideia de que não são indivíduos invencíveis ou invulneráveis. 

Ralha-Simões (2001) discute o conceito de resiliência destacando que não se trata 

de uma espécie de escudo protetor que alguns indivíduos teriam, mas a possibilidade de 

flexibilidade interna que lhes tornaria possível interagir com êxito, modificando-se de 

uma forma adaptativa em face dos confrontos adversos com o meio exterior.  

Ruther (1987) define resiliência como a interação entre fatores genéticos e 

ambientais, os quais podem atuar como fatores de risco ou proteção, de acordo com o a 

situação. Afirma também que a capacidade de se adaptar frente às adversidades se dá 

devido a habilidade da pessoa para lidar com as mudanças, auto-confiança e ao repertório 

de estratégias e habilidades de que dispõe para enfrentar os problemas com os quais se 

depara. 

A partir das concepções abordadas, percebe-se que o conceito de resiliência está 

envolto em ideologias relacionadas à noção de sucesso e de adaptação às novas 

circunstancias sociais. Neste sentido, pessoas com trajetórias semelhantes diferenciam-se 

pela forma de enfrentar as adversidades na vida; algumas conseguem superar as crises, se 

adaptando e aprendendo a lidar com a nova situação, enquanto outras não possuem essa 

capacidade.  

Apesar disso, não se fala em pessoas resilientes e não resilientes para uma 

determinada situação, mas sim em potencial de resiliência, que se trata de uma capacidade 

de desenvolvimento da mesma; a qual pode ser trabalhada e incentivada nos diversos 

cenários da vida em sociedade. 
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Assis et al, (2006, p. 11) mostrou em seu estudo que pessoas mais resilientes 

lidam, adaptam, mostram superação e constroem caminhos mais positivos diante de 

circunstâncias de vida difíceis, em relação a pessoas com menor resiliência. 

Vale ressaltar que não se pode aprender resiliência, mas sim desenvolver 

competências ou aprimorá-las com o intuito de favorecer o indivíduo frente às 

dificuldades da vida. 

Nesse sentido, conhecer as potencialidades para enfrentamento e resiliência dos 

pacientes, conforme afirma Rodrigues e Polidori (2012), possibilita o desenvolvimento 

de ações  que envolvem educação em saúde, além de influenciar o nível de adesão ao 

tratamento, de modo que cada fator, envolvido positivamente no processo de reabilitação, 

seja um alvo de intervenção da equipe multiprofissional.  

Por outro lado, os profissionais de saúde que conhecem e sabem fazer uso dos 

recursos que favorecem a resiliência, dispõem de ferramentas para, além de melhorar a 

qualidade da assistência prestada por eles, elaborar construções que beneficiem a própria 

maneira de eles estarem na vida. 

 

2.7.3 FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO  

O conceito de resiliência está intimamente relacionado à presença de situações 

adversas ou de risco onde o indivíduo experimenta estas situações e consegue lidar 

positivamente com as mesmas, adaptando-se.   

Pinheiro (2004) afirma em seu estudo que é possível estabelecer, a partir de 

estudos internacionais e brasileiros, variáveis e fatores que influenciam no enfrentamento 

e na superação das adversidades. São tanto fatores externos, quanto internos, onde uma 

associação das situações desfavoráveis dificulta o cumprimento do processo de 

desenvolvimento, aquisição de habilidades e o desempenho de papéis sociais positivos.  

Para a compreensão dos mecanismos facilitadores dos processos de resiliência, 

através da observação da interação entre as características individuais e ambientais, torna-

se essencial a identificação de fatores de risco e particularmente os de proteção, tanto 

pessoais como interpessoais (PEREIRA, 2001, p. 79). 
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Estes fatores de risco e de proteção podem ser adquiridos durante a vida ou inatos, 

vindos do ambiente ou não, se desenvolverem em situações específicas ou estarem 

presentes em todas as situações, sendo sempre associados a uma resposta, seja ela 

individual ou coletiva, à adaptação social (COSTA; BRIGAS, 2007, p. 1105).   

Percebe-se então, uma ligação direta entre as circunstâncias ambientais e a 

interação social com a forma que um indivíduo ou grupo irá enfrentar determinada 

situação. Assim, experiências e atitudes positivas facilitam o processo de enfrentamento 

e adaptação. 

As situações adversas, fatores de risco, assim como os mecanismos protetores, por 

representarem processos flexíveis, encontram-se presentes em todas as etapas da vida 

(ASSIS et al, 2006). 

Yunes e Szymanski (2001) destacam que os fatores de risco sempre devem ser 

pensados como processo e não como variável em si, e relacionam os fatores de risco com 

toda a sorte de eventos negativos de vida, os quais, quando presentes, aumentam a 

probabilidade de o indivíduo apresentar problemas físicos, sociais ou emocionais. 

Assim, um indivíduo exposto a fatores de risco pode apresentar ou não problemas 

no desenvolvimento e no comportamento. Como se trata de um processo flexível, a 

ocorrência do dano está diretamente relacionada com a presença de fatores protetores 

(externos ou internos) e o estímulo ao desenvolvimento e manutenção dos mesmos. 

De acordo com Taboada, Legal e Machado (2006, p. 111), os fatores de risco são 

aqueles que irão aumentar a probabilidade de um indivíduo apresentar comportamentos 

negativos e mal adaptados durante seu desenvolvimento, enquanto os fatores de proteção 

auxiliam na diminuição (ou mesmo eliminação) da probabilidade de influências negativas 

advindas do risco.  

A mesma autora ainda diz que estudos sobre resiliência geralmente estão 

relacionados com eventos geradores de estresse e que aumentam a probabilidade do 

sujeito apresentar dificuldades, podendo desenvolver uma série de problemas.  

Desta forma, “fator de risco” pode ser definido como: “ (...) toda a sorte de eventos 

negativos da vida, e que, quando presentes, aumentam a probabilidade de o indivíduo 

apresentar problemas físicos, sociais ou emocionais” (YUNES; SZYMANSKI , 2001). 
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Em termos de aumentar o risco, um outro fator também pode ser influente: a 

questão biológica/genética. Estudos pré-clínicos indicam que a variação funcional em 

certos genes podem influenciar o enfrentamento em face de estresse (HARIRI; HOLMES, 

2006).  

Neurotransmissores e vias moleculares de diversos circuitos neurais fazem parte 

da mediação da resiliência por meio de alterações adaptativas nesses circuitos. 

Modificações na forma e no funcionamento neural que regulam recompensa, medo, e 

comportamento social, por exemplo, podem ter relação com a resposta do indivíduo ao 

estresse (FEDER; NESTLER; CHARNEY, 2009).  

Segundo Amstadter et al (2012), alelos, tanto a região promotora do gene 

transportador de serotonina (SLC6A4) e COMT Val158Met (rs4680), podem ser fatores 

de risco para dificuldades emoção-regulação, sendo os mais amplamente relatados na 

literatura.  

Contudo, ainda de acordo com Amstadter et al (2012), numerosos hormônios, 

neurotransmissores e neuropeptídeos estão envolvidos nas respostas psicobiológicas ao 

estresse. As diferenças na função, equilíbrio e interação de estes factores contribuem para 

a variabilidade inter-individual da resiliência. 

Canli e Lesch (2007), afirmam em seus estudos que evidências sugerem que pode 

haver um viés da negatividade, mediado por variações genéticas; especificamente, uma 

sequência de repetição variável na região promotora do gene do transportador de 

serotonina (5-HTTLPR). 

 O transportador de serotonina (5-HTT) remove a serotonina da fenda sináptica, 

sendo o  responsável pela redução da quantidade de serotonina na sinapse e no espaço 

extracelular. Contudo, a eficiência desse transportador é reduzida nos portadores do alelo 

de 5-HTTLPR curto (HEINZ et al, 2000).  

Como resultado, Kwang,  Wells,  McGeary, Swann, Jr e. Beevers (2010) afirmam 

em seus estudos que os portadores desse alelo têm os níveis de serotonina extracelular 

aumentados e aumentada serotonina de sinalização em comparação com aqueles que 

possuem dois alelos longos. 
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Os portadores de alelos curtos 5-HTTLPR também possuem redução significativa 

no volume de matéria cinzenta no cingulado anterior perigenual (pACC) e no cingulado 

anterior rostral, os quais estão envolvidos na regulação da informação afetiva 

(BEEVERS; PACHECO; CLASEN ; McGEARY; SCHNYER, 2010). 

Além disso, de acordo com Canli et al (2005),  a análise das imagens da 

ressonância magnética funcional (fMRI) também sugeriu que portadores do alelo curto 

5-HTTLPR tem o acoplamento funcional entre o pACC e a amígdala diminuído. Dessa 

forma, ainda segundo Cnali et al (2005), eles possuem reatividade elevada da amígdala 

em resposta a estímulos emocionais negativos, como imagens e palavras negativas, por 

exemplo. 

O alelo curto ainda tem sido associado com a secreção de cortisol prolongada em 

resposta a um estressor agudo (GOTLIB; JOORMANN; MINOR, 2008).Assim, de 

acordo com Amstadter et al (2012), tomados em conjunto, é possível que aumentos de 5-

HT relacionados ao estresse possam ser agravados em portadores do alelo curto, pois eles 

já têm 5-HT sináptico elevado. Dessa forma,  os portadores do alelo curto podem ter 

tolerância a angústia mais pobre.  

Quanto ao outro alelo que pode influenciar na regulação da emoção, é importante 

lembrar que a enzima COMT está envolvida na degradação das catecolaminas do córtex 

pré-frontal (por exemplo, dopamina, epinefrina e norepinefrina) 

(WEINSHILBOUM;OTTERNESS;SZUMLANSKI, 1999)  

COMT Val158Met (rs4680) é um polimorfismo funcional que influencia sistemas 

dopaminérgicos. Esse polimorfismo pode ser associado com construções que estão 

relacionados com a tolerância ao estresse (por exemplo, a atividade neural aos estímulos 

negativos, emotividade durante o estresse); (DAUGHTERS et al, 2009). 

Contudo, os polimorfismos podem ser afetados por processos epigenéticos, como 

a metilação, por exemplo (URSINI et al., 2011). Mecanismos epigenéticos são padrões 

do genoma capazes de serem alterados à partir de diversos estímulos. Nesse contexto, a 

metilação do DNA e a modificação de histonas constituem dois importantes mecanismos 

regulatórios conhecidos (BOLLATI; BACCARELLI, 2010). 
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De acordo com Klautau, Winograd e Bezerra (2009), por 'epigenético', deve-se 

pensar em tudo o que não é estritamente determinado pelos genes, tudo aquilo que vem 

introduzir um fator de jogo no determinismo genético. 

Epigenética refere-se a mudanças estáveis na estrutura da cromatina que geram 

alterações duradouras na expressão gênica, não associadas a mudanças na sequência de 

DNA. Além disso, quando essas alterações ocorrem em células germinativas, podem ser 

passadas para as próximas gerações (FEDER; NESTLER; CHARNEY, 2009).  

Dessa forma, embora haja uma probabilidade de que um evento ocorra, o contexto 

em que o individuo está inserido e a significação que esse indivíduo dá ao que ocorre com 

ele vai influenciar o desfecho da situação. 

 Neste sentido, é importante ressaltar que a visão subjetiva de cada indivíduo e a 

forma com que ele interage com o ambiente, assim como as relações sociais que possui 

também têm influência direta no processo de desenvolvimento de resiliência e do 

enfrentamento de problemas e situações de estresse.  

Yunes e Szymanski (2001), reforçam este fato dizendo que um evento pode ser 

enfrentado como perigo por um indivíduo e para outro, ser apenas um desafio. No caso 

de uma doença, por exemplo, uma visão pessimista pode influenciar negativamente na 

adesão e manutenção do tratamento. 

Assim como “fatores de risco”, a expressão “fatores de proteção” também é 

freqüentemente citada na literatura sobre resiliência. Os fatores que oferecem proteção 

são influências que modificam, melhoram ou alteram a resposta de uma pessoa a algum 

evento de vida que lhe desencadeou sofrimento (ASSIS et al, 2006, p. 30). 

Grande parte dos autores define três tipos de fatores de proteção significativos, 

são eles:  fatores individuais (auto-estima positiva, auto-controle, autonomia, 

características de temperamento afetuoso e flexível); fatores familiares (coesão, 

estabilidade, respeito mútuo, apoio/suporte) e fatores relacionados ao apoio do meio 

ambiente (bom relacionamento com amigos ou pessoas significativas) (BROOKS, 1994). 

Fergus e Zimmerman (2005) identificaram dois tipos de fatores de proteção: 

ativos e recursos. Os fatores ativos residem dentro dos indivíduos, tais como a auto-

eficácia e auto-estima, já os recursos referem-se a fatores externos como o apoio dos pais, 

adultos mentores e programas para a juventude que fornecem os jovens com a 
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oportunidade de aprender e praticar habilidades. Ambos os fatores (ativos e recursos) 

fornecem atributos individuais e contextuais para o desenvolvimento saudável ainda na 

juventude.  

Para Deslandes e Junqueira (2003) a definição de proteção vem como o conjunto 

de influências que modificam e melhoram a resposta de um indivíduo quando este está 

exposto a algum perigo que predispõe a um resultado não adaptativo. 

 Apesar das diferentes subdivisões e classificações, nota-se que, 

independentemente da natureza (individual, familiar ou relacionado ao ambiente), os 

fatores de proteção podem diminuir o impacto e o sofrimento do individuo, levando o 

mesmo a apresentar uma resposta mais positiva. 

Nesse contexto, o conceito mais abrangente de coping é importante para se 

compreender a capacidade de resiliência do indivíduo (Rutter, 1981). Esse refere-se ao 

posicionamento e às ações individuais frente às situações negativas de vida.  Estratégias 

de coping mais voltadas para o enfrentamento direto dos problemas ou a elaboração das 

dificuldades são mais encontradas em indivíduos resilientes, podendo moderar o efeito 

das adversidades, tornando-se um fator protetivo (SILVA, 2001). 

De acordo com Costa e Brigas (2007, p. 1104), em diferentes momentos, o mesmo 

indivíduo pode ser vulnerável a uma determinada circunstância e resiliente à outra, a 

depender dos fatores de risco e de proteção existentes e das interações que se 

desenvolvem entre o indivíduo e o ambiente.  

Isso reforça a ideia de que a resiliência consiste em um processo dinâmico, 

variável de acordo com o contexto e não em uma característica imutável dos seres 

humanos. É esta peculiaridade que permite grandes transformações na vida dos 

indivíduos; identificar e trabalhar o potencial de enfrentamento das adversidades é 

possível e pode vir a trazer resultados extremamente positivos. 

Guzzo e Trombeta (2002) afirmam que o equilíbrio existente entre fatores de risco 

e proteção contribui para o desenvolvimento da resiliência.  Yunes e Szymanski (2001) 

reforçam ao afirmar que “a resiliência é o produto final da combinação e acúmulo dos 

fatores de proteção”. Já para Guzzo e Trombeta (2002), apenas os fatores de proteção são 

preditivos de resiliência, enquanto os fatores de risco não possuem tal capacidade. 
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Embora os autores possuam divergências quanto a forma de interação entre fatores 

de proteção, risco e resiliência, os mecanismos de proteção constituem fator fundamental 

para o restabelecimento do equilíbrio e superação da adversidade. 
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS  

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Estudo exploratório transversal com abordagem quantitativa 

3.2 CAMPO DE PESQUISA  

A pesquisa foi realizada no Setor de Recepções e Intercorrências (emergência) do 

Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, localizado no barrio de Charitas, em Niterói – RJ. O 

Hospital é um dos dispositivos da rede de saúde mental de Niterói, abrengendo todo o 

território da cidade.  

No passado, funcionava nos moldes dos grandes manicômios com estrutura asilar 

e de instituição total/fechada. Contudo, com a reforma psiquiátrica, ocorreram diversas 

mudanças na instituição que proporcionaram novas abordagens para o tratamento dos 

pacientes com transtornos mentais no sentido de garantir o cuidado, o respeito, a 

cidadania. 

O programa de Saúde Mental do município de Niterói tem como base o 

movimento da reforma, assim, encontra-se inserido no Programa de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde. Como preconiza a Legislação em Saúde Mental, oferece 

dispositivos na rede extra-hospitalar que procuram atuar de forma integrada à 

comunidade, com um enfoque na reabilitação psicossocial. 

As internações psiquiátricas são indicadas quando a crise extrapola os recursos 

disponíveis nos serviços extra-hospitalares. Nesse contexto, busca-se durante o período 

de internação, que seja mantida uma assistência integral, com continuidade da presença 

da equipe do dispositivo extra-hospitalar no acompanhamento do paciente e na discussão 

do projeto terapêutico individualizado; manutenção da atenção à familia e planejamento 

de altas direcionadas para uma realibitação psicossocial. 
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Atualmente tem-se no Município de Niterói, um Hospital Psiquiátrico, dois 

Centros de Atenção Psicossocial (Caps II), um Centro de Atenção Psicossocial para 

Usuários de Álcool e Drogas, um Centro de Atenção Psicossocial Infantil e cinco 

Ambulatórios de Saúde Mental, tidos como ampliados, porquanto não trabalham 

estritamente no antigo modelo médico-consultório, mas privilegiando também atividades 

terapêuticas em grupo e atuação de outros profissionais das mais diversas especialidades.  

No Hospital Psiquiátrico de Jurujuba são ao todo 105 leitos para internação 

distribuidos entre os setores de emergência (Serviço de Recepção e Intercorrência/SRI), 

Enfermaria de Pacientes Agudos Feminina e Masculina, Enfermaria Mista para 

Dependentes Químicos (setor de Álcool e Drogas/SAD), Serviço de Internação Para 

Adolescentes e Crianças (SIAC), Enfermaria de Longa Permanência (Albergue). Além 

disso, há o ambulatório que funciona das dependências do hospital. 

Cada serviço do hospital conta com uma equipe composta de médicos (psiquiatras, 

clínicos e neurologista), de enfermeiros e equipe de técnicos de enfermagem; de 

psicólogos, de terapeutas ocupacionais, de assistentes sociais. Além disso, o hospital 

conta com nutricionistas e, também, trabalho supervisionado de acompanhamento ao 

domicílio e atividades de lazer. 

 Embora o território de abrangência para atendimento do Hospital de Jurujuba seja 

o da cidade de Niterói, eventualmente, são recebidos pacientes de outras cidades, 

principalmente de cidades da região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

O serviço de emerência do hospital é denominado Serviço de Recepção e 

Intercorrências (SRI). No momento da chegada do paciente ao serviço, é feita uma ficha 

na recepção, onde identificam-se passagens anteriores ou se consiste em uma primeira 

vez.  

A chegada dos pacientes ao SRI se dá de diversas formas: acompanhados por 

familiares, sozinhos ou encaminhados pelos serviços da rede de saúde mental. Algumas 

vezes são encaminhados pelo SAMU, bombeiros, policiais etc.  

Após ser preenchida a ficha, essa, então, é encaminhada para a sala aonde 

encontram-se os profissionais do plantão, enquanto a recepção realiza a busca pelo 

prontuário, na sala do arquivo do hospital. 
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Os atendimentos são caracterizados na recepção como atendimento psiquiátrico, 

solicitação de medicamentos ou aconselhamento. Preferencialmente os atendimentos 

ocorrem em duplas, algumas vezes em trios, quando julga-se necessário.  

Cada equipe do serviço diurno do SRI é constituída por três médicos psiquiatra, 

um psicólogo diarista (de segunda à sexta), um psicólogo plantonista, um assitente social 

(segunda à sexta) e um enfermeiro diarista, três técnicos de enfermagem plantonista, um 

técnico de enfermagem diarista, um técnico de enfermagem apoio. Além disso, há um 

enfermeiro supervisor, o qual fica responsável pelo suporte do SRI e dos demais setores 

do hospital. Nas sextas-feiras, sábados e domingos, o hospital conta com dois 

supervisores de enfermagem, uma vez que não há enfermeiros em outros setores.  

 Os profissionais do serviço diurno atendem a todos os pacientes que chegam na 

emergência e os já internados no SRI. Os últimos são avaliados diariamente pela equipe 

que está de plantão, após isso, todos os casos são discutidos em uma reunião diária que 

conta com a presença de toda a equipe, o que inclui também a coordenação do serviço 

entre segunda à sexta-feira. Trata-se de um espaço aonde são definidas as condutas, que 

podem ser internação; retorno ao tratamento em ambulatório ou CAPS, alta com retorno 

marcado ao SRI em ambulatório de crise. 

A equipe do serviço noturno é composta por dois médicos psiquiatras, um 

supervisor de enfermagem (nos finais de semana há dois supervisores), três técnicos de 

enfermagem plantonistas e um técnico de enfermagem apoio. Os psiquiatras e os 

enfermeiros supervisores nesse turno, ficam responsáveis pelo atendimento de quaisquer 

intercorrências que ocorram em todos os setores do hospital. 

O trabalho diário no SRI consiste em atender a todos os pacientes que estão 

internados a fim de avaliar sua situação de saúde como um todo, analisando a evolução 

do quadro durante o período de internação. Os familiares também recebem atendimento 

tanto para receber informações sobre os paciente quanto para atender às suas necessidades 

de escuta.  Além disso, o contato com a família reforça o atendimento integral ao 

indivíduo e responsabiliza a família quanto ao processo de tratamento como um todo, seja 

no hospital seja nos serviços externos à ele. 

Um fato relevante quanto ao campo inclui a conjuntura política na saúde do 

município de Niterói. Há uma precarização da rede e tratando-se especificamente da rede 
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de saúde mental, nota-se a existência de uma fragilização dos dispositivos extra-

hospitalares e do hospital psiquiátrico. 

Assim como na rede de saúde como um todo, há falta de medicamentos, 

manutenção de equipamentos e estrutura física, redução de profissionais nas escalas de 

serviço, grande rotatividade de trabalhadores, condições precárias de trabalho e de 

vínculo empregatício.  

Além disso, o hospital encontra-se em uma área reivindicada pela prefeitura para 

a construção de um túnel, que liga as áreas de Charitas e Cafubá. As obras tiveram início 

em Janeiro de 2015, houve a implosão de uma creche social utilizada por moradores da 

região e de diversas estruturas do hospital, dentre elas a enfermaria feminina, o auditório, 

pátio externo, o estacionamento, a recepção e o refeitório. 

Foi necessário, assim, em 2017, realocar os setores demolidos, diante das 

possibilidades existentes e com poucos recursos. Dessa maneira, uma das alterações foi a 

realocação do Serviço de Internação de Crianças e Adolescentes para um espaço 

temporariamente, culminando em sua extinção, com a internação de pacientes menores 

de idade na emergência, juntamente com os demais e redistribuição de funcionários para 

outros setores. 

No início de 2017, houve ainda, processo de demissão em massa dos funcionários 

com a vinculação “recibo de profissional autonomo” (RPA), sob a alegação de verba 

insuficiente, fato que ocorreu em demais dispositivos da rede de saúde. 

 

3.3 PARTICIPANTES 

A amostra foi composta por 18 profissionais que trabalham na emergência no 

Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. São ao todo 53 profissionais de saúde que exercem 

suas ativididades no referido setor, dentre eles médicos psiquiatras, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais. 

Os critérios de inclusão foram: profissionais de saúde de nível superior e médio, 

de ambos os sexos, que trabalhem no setor de emergência (Serviço de Recepção e 

Intercorrências) do referido hospital. 
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Os critérios de exclusão foram: profissionais com menos de três meses de 

contratação (período estipulado como de adaptação pelo serviço)  no setor de emergência 

(Serviço de Recepção e Intercorrências) do referido hospital, de licença ou férias. 

O período de três meses foi estabelecido na instituição como período de 

experiência, sendo admitido como critério de exclusão dado o contexto de adaptação ao 

processo de trabalho no serviço. 

Todos os profissionais que atenderam aos critérios estabelecidos foram incluídos 

no estudo. Dessa forma, a amostra foi composta por todos os profisionais que 

corresponderam aos critérios. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE AMOSTRAGEM 

  

Amostra não probabilística de conveniência. 

 

3.5 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizados três instrumentos para a coleta de dados: a escala de resiliência 

de Wagnild e Young, o WHOQOL- brief e o ASSIST. Os questionários foram aplicados 

presencialmente, em momentos sem atendimentos no serviço, com ciência e autorização 

da chefia e dos outros membros da equipe, um dos profisionais disponíveis era abordado 

para realização da pesquisa.  

A escala de resiliência utilizada  mede níveis de adaptação psicossocial positiva 

em facede eventos de vida importantes. Possui 25 itens descritos de forma positiva com 

resposta tipo likert variando de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). Os 

escores da escala oscilam de 25 a 175 pontos, com valores altos indicando elevada 

resiliência. Trata-se de um instrumento que  adaptação transcultural, podendo, assim, ser 

aplicado ao contexto brasileiro (PESCE et al, 2005). O agrupamento dos itens se dá em 

três fatores. 

 O Fator I (Resoluções de Ações e Valores), contém itens que indicam resoluções 

de ações, como: levar os planos até o fim; lidar com problemas de alguma forma; aceitar 

os fatos sem muita preocupação; ser disciplinado; fazer as coisas um dia de cada vez; ser 
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uma pessoa com quem se pode contar em uma emergência; geralmente encarar uma 

situação de diversas maneiras; normalmente encontrar uma saída quando está em uma 

situação difícil; ter energia suficiente para fazer o que deve ser feito.  

Além disso, contém itens que correspondem a  valores: sentir orgulho de ter 

realizado metas em sua vida; ser amigo de si mesmo; freqüentemente encontro motivos 

para rir; perceber sentido em sua vida e levar em conta o apoio dos valores que dão sentido 

á vida, como a amizade, a realização pessoal, a satisfação e o significado da vida. 

O Fator II (Independência e determinação), inclui itens que transmitem 

manutenção de interesse pelas coisas, poder estar por sua própria conta, sentir-se bem 

ainda que haja pessoas que não gostam dele e ser determinado 

Já o Fator III (Autoconfiança e capacidade de adaptação a situações), contempla 

itens que transmitem capacidades como ser capaz de depender de si mais do que de 

qualquer outra pessoa, sentir que pode lidar com várias situações ao mesmo tempo, pode 

enfrentar tempos difíceis porque já experimentou dificuldades antes, crer em si mesmo a 

ponto de sentir-se apto a atravessar tempos difíceis, não insistir em situações sobre as 

quais não pode fazer nada. 

O segundo questionário, o WHOQOL – Bref versão breve, com 26 questões.  

(1999, p. 20), é o resultado de um projeto multicêntrico da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e tem como objetivo avaliar a qualidade de vida do indivíduo. A versão completa 

abrange seis domínios: físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio 

ambiente e espiritualidade. A versão sintética inclui apenas quatro: físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente. O WHOQol-Bref que apresenta 26 questões, ou seja, 

duas perguntas gerais, sendo que uma se refere à vida e a outra à saúde (LEBIONDO-

WOOD; HARBER, 1998) 

As questões do domínio 1 (físico) correspondem à dor e desconforto (questão 3), 

dependência de medicação ou de tratamentos (questão 4), energia e fadiga (questão 10), 

mobilidade (questão 15), sono e repouso (questão 16), atividades da vida cotidiana 

(questão 17), capacidade de trabalho (questão 18). 

As questões do domínio 2 (psicológico) correspondem à sentimentos positivos 

(questão 5), pensar, aprender, autoestima (questão 6), memória e concentração (questão 



64 
 

7), imagem corporal e aparência (questão 11), sentimentos negativos (questão 19), 

espiritualidade/religião/crenças pessoais (questão 26). 

As questões do domínio 3 (relações sociais) se referem a relações pessoais 

(questão 20), suporte (apoio) social (questão 22), atividade sexual (questão 21). 

As questões do domínio 4 (meio ambiente) incluem segurança física e proteção 

(questão 8), ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) (questão 9), recursos 

financeiros (questão 12), oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

(questão 13), participação em, e oportunidades de recreação/lazer (questão 14), ambiente 

no lar (questão 23), cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade (questão 24), 

transporte (questão 25). 

Finalmente, as questões do overall incluem percepção da qualidade de vida 

(questão 1) e satisfação com a saúde (questão 2).  

O terceiro instrumento utilizado é denominado teste de triagem do envolvimento 

com álcool, tabaco e outras substâncias (ASSIST), trata-se de um projeto multicêntrico 

coordenado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a detecção precoce do uso 

de substâncias psicoativas. Trata-se de um instrumento válido, confiável e passível de ser 

utilizado em serviços de atenção à saúde.  

Possui oito perguntas, que levarão a uma pontuação final e, de acordo com essa 

pontuação obtido pelo indivíduo para cada droga, serão determinadas de “nenhuma 

intervenção”, “receber intervenção breve” ou “encaminhar para tratamento mais 

intensivo”. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

Neste trabalho foi utilizado o software estatístico SAS versão 9.1.3 para a 

confecção das análises estatísticas.  

Num primeiro momento foi realizada uma análise descritiva das variáveis 

quantitativas e qualitativas, tanto dos dados demográficos como dos testes de resiliência, 

qualidade de vida e uso de substâncias. Após isso, foi realizada a pontuação dos escores 

de acordo com a sintaxe preconizada para cada um deles. Para o teste de uso de 
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substâncias a análise foi realizada considerando a primeira pergunta do questionário, ou 

seja, quem assinalou o uso de alguma das substâncias citadas. 

No início da análise foi aplicado o teste de normalidade Shappiro - wilk, já que a 

amostra possuiu menos de 50 voluntários, a fim de verificar se a amostra é paramétrica 

(p valor > 0,05) ou não paramétrica (p valor ≤ 0,05). 

Primeiramente foi realizada correlação de Spearman, com 0,05 de significância e 

95% de confiança apenas com o teste de qualidade de vida para através dele verificar 

quais domínios são mais significativos entre si. 

O teste de regressão múltipla foi utilizado para entender qual faceta foi mais 

significativa para cada domínio e qual domínio é explicado por essas facetas, tal teste é 

realizado com 0,05 de significância e 95% de confiança.  

Vale lembrar que resiliência consiste na variável dependente; uso de substâncias 

e qualidade de vida são consideradas variáveis independentes. 

 

3.7 ASPÉCTOS ÉTICOS 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/UFF/ HU Antônio Pedro 

sob parecer de número 1.826.055, tendo início apenas após sua aprovação.  

Está de acordo com a Resolução CSN 466/12 e suas complementariedades e não 

acarretará ônus financeiro para os sujeitos participantes; ficará a cargo do pesquisador as 

despesas com o desenvolvimento do projeto.  

Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. 

Essa pesquisa, por se constituir de métodos que não envolvem o corpo físico, está 

associada à possíveis danos não físicos, de ordem moral, espiritual ou emocional. O 

participante pode sentir-se constrangido, intimidado, humilhado, com medo, 

discriminado, exposto, ansioso ou receoso diante das perguntas contidas nos 

questionários. Vale lembrar que por serem questionários com perguntas fechadas, não há 

a possibilidade de inclusão de novas perguntas durante o contato com o participante. 
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A fim de minimizar os riscos, a abordagem aos sujeitos alvo da pesquisa será feita 

em local adequado, pelo pesquisador responsável, à partir de consentimento livre e 

esclarecido, privativo. Além disso, haverá compreensão prévia de todos os sujeitos de 

pesquisa acerca dos objetivos e instrumentos a serem utilizados no estudo. 

Os benefícios possíveis incluem: identificação da resiliência e percepção da 

qualidade de vida dos funcionários do hospital em que ocorrerá a pesquisa, o que 

possibilitará o reconhecimento de potencialidades e vulnerabilidades a fim de permitir os 

encaminhamentos adequados, contribuindo assim com a instituição em que ocorrerá a 

pesquisa, tratam-se de benefícios à nível local.  

Além disso, de maneira mais ampla, há a possibilidade de extrapolar os benefícios 

dessa pesquisa para outros espaços envolvidos na assistência em saúde, como 

ambulatórios, hospitais etc. 

Assim, espera-se uma melhoria da qualidade dos serviços prestados por parte dos 

profissionais de saúde mediante conhecimento mais consistente acerca da temática; 

possibilidade de mudança do foco das ações de saúde que costuma a ser o fator de risco, 

para as potencialidades do indivíduo, além de contribuição para o ensino e pesquisa na 

área. 

É de responsabilidade do pesquisador a manutenção do sigilo das informações e 

o anonimato dos sujeitos envolvidos, podendo estes desistir de colaborar com a pesquisa 

a qualquer momento sem nenhum prejuízo. 
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4. RESULTADOS  

Observou-se que cerca de 70% dos participantes são do sexo feminino e apenas 

30% do sexo masculino. Em relação à profissão dos participantes, tem-se que 35,3% são 

técnicos de enfermagem, 23,5% são enfermeiros, 17,6% são médicos e/ou psicólogos e 

5,9% assistente social. O salário de 58,9% dos participantes varia de 1 a 2 salários, 23,5% 

recebe 5 ou mais salários e 17,6% recebe de 3 a 4 salários. O vínculo empregatício de 

70,6% dos participantes é RPA, 17,6% é contrato e 11,8% são servidores públicos. Em 

relação à escolaridade dos participantes tem-se que 35,3% possuem Ensino Médio, 23,5% 

possuem ensino superior e/ou pós graduação e 17,6% possui pós graduação em saúde 

mental. E analisando o estado civil dos participantes tem-se que 64,7% são solteiros, 

29,4% são casados e 5,9% divorciados. 

Tabela 1: Tabela de frequência das variáveis demográficas 

Variável Frequência Porcentagem (%) 

Sexo 
M 5 29,4% 

F 12 70,6% 

Profissão 

Médico(a) 3 17,6% 

Enfermeiro(a) 4 23,5% 

Psicólogo(a) 3 17,6% 

Técnico(a) Enfermagem 6 35,3% 

Assistente Social 1 5,9% 

Salário 

1-2 salários 10 58,8% 

3-4 salários 3 17,6% 

5 salários ou mais 4 23,5% 

Vínculo 

RPA 12 70,6% 

contrato 3 17,6% 

servidor público 2 11,8% 

Escolaridade 

Pós-graduação em saúde mental 3 17,6% 

Pós-graduação 4 23,5% 

Ensino médio 6 35,3% 

Ensino superior 4 23,5% 

Estado Civil 

Solteiro 11 64,7% 

Casado 5 29,4% 

Divorciado 1 5,9% 

 

Tabela 2: Tabela de análise descritiva das variáveis demográficas 
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Variáveis Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

Idade 40,82 40 13,15 24 64 

Experiência Emergência 4,16 3 3,62 0,33 12 

Analisando a tabela acima tem-se que a idade média dos participantes é de 40 anos 

tal que a mediana é 40, o desvio é de 13,15, mínimo de 24 e máximo de 64 anos. Em 

relação ao tempo de experiência com emergência a média é de 4 anos, mediana de 3, 

desvio padrão de 3,62, mínimo de 4 meses e máximo de 12 anos. 

 

Tabela 3: Tabela de frequência dos resultados dos testes de resiliência qualidade de vida e uso de 

substâncias 

Variável Frequência Porcentagem (%) 

Resiliência 

Alta 3 17,6% 

Média 8 47,1% 

Baixa 6 35,3% 

Overall 1 

Muito boa 2 11,8% 

Boa 13 76,5% 

Regular 1 5,9% 

Necessita melhorar 1 5,9% 

Overall 2 

Muito boa 2 11,8% 

Boa 7 41,2% 

Regular 7 41,2% 

Necessita melhorar 1 5,9% 

Domínio Físico 
Boa 8 47,1% 

Regular 9 52,9% 

Domínio Psicológico 

Boa 5 29,4% 

Regular 11 64,7% 

Necessita melhorar 1 5,9% 

Domínio Social 

Boa 7 41,2% 

Regular 6 35,3% 

Necessita melhorar 4 23,5% 

Domínio Ambiental 
Regular 9 52,9% 

Necessita melhorar 8 47,1% 

Classificação Derivados do tabaco 

Tratamento Intensivo 1 11,1% 

Intervenção breve 4 44,4% 

Nenhuma intervenção 4 44,4% 

Classificação Bebidas Alcoólicas 
Intervenção breve 10 71,4% 

Nenhuma intervenção 4 28,6% 

Classificação Maconha 
Tratamento Intensivo 1 25,0% 

Nenhuma intervenção 3 75,0% 

Classificação Hipnóticos/Sedativos 
Intervenção breve 1 50,0% 

Nenhuma intervenção 1 50,0% 

Analisando a tabela 3 tem-se que em relação ao teste de resiliência 47,1% tem 

classificação média, 35,3% tem classificação baixa e 17,6% tem classificação alta. 

Olhando para o teste de qualidade de vida e seus domínios, a classificação do 

overall 1 tem que 11,8% tem classificação muito boa, 76,5% boa e 5,9% regular e 
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necessita melhorar. Overall 2 tem 11,8% com classificação muito boa, 41,2% com boa e 

regular e 5,9% necessita melhorar. O domínio físico apresenta 47,1% com boa 

classificação e 52,9% regular. O domínio psicológico tem 29,4% com classificação boa, 

64,7% com classificação regular e 5,9% necessita melhorar. O domínio social tem 41,2% 

com classificação boa, 35,3% com classificação regular e 23,5% necessita melhorar. Já o 

domínio ambiental apresenta 52,9% com classificação regular e 47,1% necessita 

melhorar. 

Para o teste de uso de substâncias a análise foi realizada considerando a primeira 

pergunta do questionário, ou seja, quem assinalou o uso de alguma das substâncias 

citadas. Para os que já usaram derivados do tabaco tem-se que 44,4% precisam de 

intervenção breve e/ou nenhuma intervenção e 11,1% precisam de tratamento intensivo. 

Para os que já usaram bebidas alcoólicas 71,4% precisam de intervenção breve e 28,6% 

nenhuma intervenção. Para os que já usaram maconha 75% não precisam de intervenção 

e 25% precisam de tratamento intensivo. E os que utilizaram hipnóticos/sedativos 50% 

precisa de intervenção breve e/ou nenhuma intervenção. Houve também, menção ao uso 

de anfetamina ou ecstasy (3 casos), inalantes (2 casos), alucinógenos (3 casos) e opióides 

(1 caso), porém nas questões de 2 a 7 houve apenas marcação de “nunca” com isso não 

obteve-se somatório para esses casos. 

Tabela 4: Tabela de correlação dos domínios do teste de qualidade de vida, tal que primeira linha é o 
coeficiente de correlação e a segunda o p valor. 

Variáveis Overall 1 Overall 2 Físico Psicológico Social Ambiental 

Overall 1 1 
0,37295 0,28516 0,47323 -0,05159 0,55723 

0,1404 0,2672 0,055 0,8441 0,0201 

Overall 2 
0,37295 

1 
0,29166 0,46485 0,32312 0,38539 

0,1404 0,256 0,0601 0,2059 0,1266 

Físico 
0,28516 0,29166 

1 
0,37828 0,53083 0,38562 

0,2672 0,256 0,1343 0,0284 0,1263 

Psicológico 
0,47323 0,46485 0,37828 

1 
0,42536 0,25728 

0,055 0,0601 0,1343 0,0887 0,3188 

Social 
-0,05159 0,32312 0,53083 0,42536 

1 
0,35949 

0,8441 0,2059 0,0284 0,0887 0,1564 

Ambiental 
0,55723 0,38539 0,38562 0,25728 0,35949 

1 
0,0201 0,1266 0,1263 0,3188 0,1564 

Primeiramente realizou-se uma correlação de Spearman, com 0,05 de 

significância e 95% de confiança apenas com o teste de qualidade de vida para através 

dele verificar quais domínios são mais significativos entre si. Com isso tem-se que a 

questão 1 de Overall se correlaciona positivamente com o domínio Ambiental com um 

coeficiente de correlação de 0,55723 e p valor e 0,0201 e os domínios Físico e Social 
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também são correlacionados positivamente com um coeficiente de correlação de 0,53083 

e p valor de 0,0284.  

Através do teste de regressão múltipla é possível entender qual faceta foi mais 

significativa para cada domínio e o domínio é explicado por essas facetas, tal teste é 

realizado com 0,05 de significância e 95% de confiança.  

 

Tabela 5: Tabela do teste de regressão múltipla do domínio Físico 

Variáveis Estatística do Teste P valor R² 

Modelo 81,02 <0,0001 

0,9844 

whowol3 4,04 0,0029 

whowol4 7,89 <0,0001 

whowol10 2,68 0,0253 

whowol15 4,06 0,0029 

whowol16 4,96 0,0008 

whowol17 3,38 0,0081 

whowol18 4,55 0,0014 

Através da tabela acima tem-se que para o domínio físico o modelo é significativo 

e todas as facetas são significativas, ou seja, todas elas colaboram para que esse domínio 

seja significativo, todas as facetas respondem 98,44% do domínio Físico. Através da 

estatística do teste podemos inferir que a faceta 10 nesse caso é a menos significativa. 

 

Tabela 6: Tabela do teste de regressão múltipla do domínio Psicológico 

Variáveis Estatística do Teste P valor R² 

Modelo 233,73 <0,0001 

0,9929 

whowol5 11,44 <0,0001 

whowol6 2,81 0,0184 

whowol7 6,93 <0,0001 

whowol11 7,57 <0,0001 

whowol19 10,28 <0,0001 

whowol26 9,59 <0,0001 

Observando a análise de regressão do domínio Psicológico, tem-se que o modelo 

é significativo e todas as facetas contribuem significativamente para isso, tal que o 

coeficiente de determinação é de 99,29%, a faceta 6 é a menos significativa. 

 

Tabela 7: Tabela do teste de regressão múltipla do domínio Social 

Variáveis Estatística do Teste P valor R² 

Modelo 886,22 <0,0001 

0,9951 whowol20 16,37 <0,0001 

whowol21 20,44 <0,0001 
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whowol22 12,53 <0,0001 

O modelo do domínio Social é significativo e todas as 3 facetas também são, 

contribuindo com 99,51% do modelo do domínio Social. 

 

Tabela 8: Tabela do teste de regressão múltipla do domínio Ambiental 

Variáveis Estatística do Teste P valor R² 

Modelo 297,88 <0,0001 

0,9967 

whowol8 5,15 0,0009 

whowol9 9,48 <0,0001 

whowol12 6,45 0,0002 

whowol13 7,48 <0,0001 

whowol14 8,53 <0,0001 

whowol23 8,84 <0,0001 

whowol24 8,73 <0,0001 

whowol25 16,09 <0,0001 

Em relação ao domínio Ambiental, observa-se que ele é significativo e todas as 

facetas relacionadas a ele também são, as facetas conseguem responder 99,67% do 

modelo do domínio Ambiental. A faceta que menos é significativa é a 8. 

Tabela 9: Tabela de correlação dos testes de resiliência, qualidade de vida e substância (tabaco), tal que 

primeira linha é o coeficiente de correlação e a segunda o p valor. 

Variáveis 
Resiliência Overall 1 Overall 2 Físico Social Ambiental Psicológico 

Derivados 

do tabaco 

Resiliência 1 
-0.35795 -0.11927 -0.40560 0.33065 -0.12657 -0.35813 -0.34360 

0.4305 0.7989 0.3666 0.4688 0.7868 0.4302 0.4505 

Overall 1 
-0.35795 

1 
0.33634 0.02653 -0.45187 0.40014 0.25715 -0.70776 

0.4305 0.4608 0.9550 0.3087 0.3738 0.5777 0.0752 

Overall 2 
-0.11927 0.33634 

1 
-0.23262 0.50313 0.44031 0.35287 -0.20550 

0.7989 0.4608 0.6157 0.2497 0.3228 0.4375 0.6585 

Físico 
-0.40560 0.02653 -0.23262 

1 
0.10727 -0.79006 0.28765 0.07399 

0.3666 0.9550 0.6157 0.8189 0.0345 0.5316 0.8747 

Social 
0.33065 -0.45187 0.50313 0.10727 

1 
-0.28387 0.37011 0.18220 

0.4688 0.3087 0.2497 0.8189 0.5373 0.4138 0.6958 

Ambiental 
-0.12657 0.40014 0.44031 -0.79006 -0.28387 

1 
-0.07921 -0.16251 

0.7868 0.3738 0.3228 0.0345 0.5373 0.8660 0.7277 

Psicológico 
-0.35813 0.25715 0.35287 0.28765 0.37011 -0.07921 

1 
0.12376 

0.4302 0.5777 0.4375 0.5316 0.4138 0.8660 0.7915 

Derivados do 

tabaco 

-0.34360 -0.70776 -0.20550 0.07399 0.18220 -0.16251 0.12376 
1 

0.4505 0.0752 0.6585 0.8747 0.6958 0.7277 0.7915 

A partir da tabela acima, tem-se que para os indivíduos que consomem derivados 

do tabaco as variáveis que se correlacionam são os domínios Físico e Ambiental do teste 

de qualidade de vida, as demais variáveis não se correlacionam. 
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Tabela 10: Tabela de correlação dos testes de resiliência, qualidade de vida e substância (álcool), tal que 

primeira linha é o coeficiente de correlação e a segunda o p valor. 

Variável Resiliência Overall 1  Overall 2 Físico Social Ambiental Psicológico 

Bebidas 

Alcóolicas 

Resiliência 1 
-0.18070 0.15179 -0.18323 -0.01969 -0.14641 0.05108 -0.12293 

0.5547 0.6206 0.5490 0.9491 0.6332 0.8684 0.6891 

Overall 1 
-0.18070 

1 
0.39951 0.15469 -0.18593 0.49181 0.46505 0.12109 

0.5547 0.1762 0.6138 0.5431 0.0878 0.1093 0.6935 

Overall 2 
0.15179 0.39951 

1 
0.19251 0.19211 0.33895 0.55108 0.35663 

0.6206 0.1762 0.5286 0.5295 0.2573 0.0509 0.2316 

Físico 
-0.18323 0.15469 0.19251 

1 
0.37607 0.06014 0.40809 -0.11609 

0.5490 0.6138 0.5286 0.2054 0.8453 0.1663 0.7057 

Social 
-0.01969 -0.18593 0.19211 0.37607 

1 
0.22367 0.43499 0.02532 

0.9491 0.5431 0.5295 0.2054 0.4626 0.1374 0.9346 

Ambiental 
-0.14641 0.49181 0.33895 0.06014 0.22367 

1 
0.46684 0.03591 

0.6332 0.0878 0.2573 0.8453 0.4626 0.1078 0.9073 

Psicológico 
0.05108 0.46505 0.55108 0.40809 0.43499 0.46684 

1 
0.08798 

0.8684 0.1093 0.0509 0.1663 0.1374 0.1078 0.7750 

Bebidas 

Alcóolicas 

-0.12293 0.12109 0.35663 -0.11609 0.02532 0.03591 0.08798 
1 

0.6891 0.6935 0.2316 0.7057 0.9346 0.9073 0.7750 

Observa-se que não existe correlação entre nenhuma variável considerando os 

participantes que informaram serem usuários de álcool. 

Mesmo tendo participantes que informaram sobre o uso de maconha ou 

hipnóticos/sedativos, como para cada substância apenas um participante informou, então 

não é possível realizar o teste de correlação. 

 

 

Tabela 11: Tabela do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis dos testes de resiliência e qualidade de vida 

em relação ao sexo 

Variável P valor 

Resiliência 0,7117 

Overall 1 0,9435 

Overall 2 0,0535 

Físico 0,7037 

Psicológico 0,5519 

Social 0,6653 

Ambiental 0,6315 

Através do teste estatístico de Kruskal Wallis, conseguimos saber se existe 

diferença significativa dos testes em relação ao sexo, e através dos resultados obtidos 

observa-se que não existe essa diferença, ou seja, o sexo não é um fator determinante para 

o resultado dos testes. 
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Tabela 12: Tabela do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis dos testes de resiliência e qualidade de vida 

em relação à profissão 

Variável P valor 

Resiliência 0,9758 

Overall 1 0,3625 

Overall 2 0,9146 

Físico 0,1871 

Psicológico 0,3917 

Social 0,0605 

Ambiental 0,2654 

Através da tabela acima é possível entender se há diferença significativa dos testes 

de resiliência e qualidade de vida em relação à profissão, e observa-se que não há 

diferença significativa. 
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5. DISCUSSÃO  

A resiliência é descrita por Rutten et al (2013) como um processo dinâmico e adaptativo 

que se relaciona à manutenção ou rápida recuperação da regulação emocional em 

condições de estresse.  

 Como sistema, consiste em um resultado da interação entre o indivíduo, seu 

ambiente de apoio social e a adversidade, incluindo seus valores de sujeito, influências 

culturais, sociais e éticas (TEMPSKI; MARTINS; PARO, 2012; RUTTER, 2012; 

BONANO, 2005). 

À partir de sua composição multifatorial, parece desempenhar um papel protetor 

contra o uso de substâncias. Assim, maiores índices de resiliência associam-se a menor 

consumo de drogas, em geral, especialmente de álcool e tabaco (GOLDSTEIN et al, 

2013).   

Entendendo que o uso de substâncias se relaciona com estratégias de adaptação à 

contextos adversos, destaca-se a resiliência na medida em que possibilita ao sujeito 

recursos adaptativos que não são danosos, pelo contrário, permitem um estar na vida mais 

positivo. 

  Segundo dados do Relatório Mundial sobre Drogas da ONU (UNODC, 2012), 

o problema da droga atinge cerca de 27 milhões de pessoas, o que representa 0,6% da 

população mundial (MACHADO, MOURA, CONCEIÇÃO, GUEDES, 2010). Neste 

sentido, é crescente a preocupação da população diante dessa temática, principalmente 

devido à falta de políticas públicas de longo prazo para solucioná-la, somada ao aumento 

da demanda por serviços de tratamento (MACHADO, MOURA, CONCEIÇÃO, 

GUEDES, 2010) 

Em um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Políticas Públicas do 

Álcool e Outras Drogas e pela Universidade Federal de São Paulo, realizado em 2012, 

com um total de 4.607, no Brasil, avaliou-se o padrão de uso de álcool, tabaco e drogas 

ilícitas.  
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Sobre o consumo de álcool, 64% dos homens e 39% das mulheres adultas 

relataram consumir regularmente (pelo menos 1vez por semana); quase 2 a cada 10 dos 

bebedores (17%) apresentou critérios para abuso e/ou dependência de álcool. Já sobre o 

consumo de tabaco, 16% da população brasileira é fumante. 

A substância ilícita com maior prevalência de uso na população brasileira é a 

maconha. Do total da população adulta, 5,8% declarou já ter usado a substância alguma 

vez na vida . A prevalência uso da cocaína uma vez na vida pela população adulta 

observada é de 3,8% e nos últimos 12 meses na população adulta observada é de 1,7%. 

Observa-se, dessa maneira, que a população em geral apresenta consumo 

significativo de drogas. A iniciação ao uso é multifatorial, desencadeada pela 

experimentação, mas também pela necessidade do indivíduo em manter-se com a 

consciência alterada. Trata-se de um processo em que fatores individuais, familiares e 

sociais adversos se combinam de forma a aumentar a probabilidade da continuidade 

disfuncional do uso (BRUSAMARELLO et al 2010). 

Essa natureza multifatorial também destaca-se no que diz respeito ao processo de 

construção da capacidade de adatação. Pessoas mais resistentes têm como características 

principais a atribuição de valores positivos e significado às experiências de vida (PARK, 

2013). 

Nesse contexto, se fazem importantes a auto-estima e a sensação de capacidade 

de lidar com desafios. Ainda que diante da adversidade, o indivíduo desenvolve uma outra 

concepção acerca das situações quando dispõe dessas características e, 

consequentemente, desenvolve outras maneiras de agir diante delas. 

Vale destacar que essa percepção dos indivíduos de sua posição no contexto da 

cultura e sistemas de valores em que vivem e em relação às suas metas, expectativas, 

padrões e preocupações foi denominada qualidade de vida, em 1995, de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde. Ela pode ser mais positiva ou negativa, dependendo das 

elaborações de cada sujeito.  

 O fato da qualidade de vida possuir significados individuais diferentes dificulta 

sua avaliação e utilização em pesquisas científicas e deve ser superado considerando 
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diferentes perspectivas de ciência, de acordo com Pereira, Teixeira e Santos (2012). 

Assim, diferentes abordagens de análise podem ser úteis para a clarificação do tema.  

 A abordagem psicológica aproxima-se mais dos objetivos do estudo em questão 

e  busca indicadores que tratam das reações subjetivas de um indivíduo às suas vivências, 

dependendo, assim, primeiramente da experiência direta da pessoa cuja qualidade de vida 

está sendo avaliada e indica como os povos percebem suas próprias vidas, felicidade, 

satisfação (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012). 

 Nesse sentido, cada sujeito elencará o que lhe importa para que se sinta bem, 

ainda que os fatores significativos estejam sujeitos ao que a cultura vigente determina 

como digno de valor (PONTIFÍCIA; FINGER, 2015). Vale ressaltar que a valoração 

cultural varia de acordo com diversas circunstâncias, como tempo, localidade, 

religosidade etc.  

Diante disso, é importante que exista uma reflexão acerca das formas pelas quais 

esses fatores se tornaram relevantes considerando aspectos históricos, socioculturais, 

psíquicos, do ambiente e da inserção no mundo do trabalho (PEREIRA; TEIXEIRA; 

SANTOS, 2012). 

Ainda que o que faz sentido individualmente dependa de algumas variáveis, 

existem determinados fatores se destacam, de maneira geral, com relação à elaborações 

mais positivas frente à vida e construção da resiliência, são os chamados fatores de 

proteção, os quais possuem valor protetor para resiliência.  

Forte senso de coerência (tendência persistente de perceber o ambiente como 

compreensível, manejável e significativo), auto-eficácia (crença subjetiva em sua 

capacidade de lidar com situações desafiadoras) e a capacidade de construir e manter 

redes de apoio social são aspectos que possuem evidência consideravél para sustentar o 

valor protetor para resiliência (ERIKSSON; LINDSTRÖM, 2007; HOLT-LUNSTAD; 

SMITH; LAYTON, 2010) 

 Além disso, evidências também apontam para o valor protetor da auto-compaixão, 

da capacidade de experienciar e cultivar emoções positivas, bem como propósito na vida 

(MACBETH; GUMLEY, 2012; PARK, 2010). Sensibilidade ao contexto e 

disponibilidade de um repertório diverso de estratégias regulatórias tem sido indicados 

como pré-requisitos de resiliência (BONANNO; BURTON, 2013). 
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Por outro lado, existem fatores que dificultam o desenvolvimento da resiliência, 

aumentando as vulnerabilidades dos sujeitos, são os chamados fatores de risco. Assim 

como os fatores de proteção, o que influencia a fragilidade também está relacionado a 

aspectos culturais, sociais, entre outros. 

 Na literatura disponível acerca dessa temática, alguns pesquisadores atribuem o 

dinamismo da construção para resiliência à interação entre risco e proteção. Já outros têm 

tentado mostrar a primazia de fatores de proteção globalmente protetora sobre estratégias 

de adaptação mal sucedidas (DE ANTONI E KOLLER, 2010; ERIKSSON; 

LINDSTRÖM, 2007; HOLT-LUNSTAD; SMITH; LAYTON, 2010; MACBETH; 

GUMLEY, 2012; PARK, 2010;)  

Segundo De Antoni e Koller (2010), o termo "risco" tem sido utilizado para 

denominar fatores ou situações potencialmente estressoras, que possam predispor a um 

desfecho negativo ou indesejado. 

À vista disso, o trabalho pode ser entendido como fator de risco em potencial, na 

medida em que consome uma parte considerável do tempo na vida das pessoas e pode ser 

uma fonte geradora de estresse e desgaste devido à sobrecarga e ao comprometimento 

demandado, o que por vezes diminui o tempo destinado às outras esferas do viver humano 

(AZAMBUJA et al., 2007). 

Mudanças recentes no processo de trabalhado incluem a intensificação do 

trabalho, a alta produtividade, o avanço tecnológico e a precarização das relações de 

trabalho, o que têm resultado em ampliação no número de trabalhadores com problemas 

de saúde, estresse e burnout (ZANELLI, 2010). 

Nesse cenário, nota-se que há dificuldade por parte dos trabalhadores em lidar 

com as exigências atuais, desenvolvendo estratégias de adaptação mal sucedidas, as quais 

têm consequências nos âmbitos social, da saúde e bem estar. 

A história e as experiências de vida, bem como as relações com os outros, vão 

conformando processos de subjetivação moldados principalmente pelo trabalho como 

experiência que transforma e produz novas formas de entender e agir no mundo e com o 

outro (LACAZ et al., 2010). 

Quando essas formas representam entendimentos e ações que envolvem 

sentimentos negativos e estressantes, observa-se a vulnerabilidade do sujeito à 

determinada conjuntura. Ademais, para além do risco, deve-se analisar de maneira 

cuidadosa o que é apontado como preditivo para resiliência.  
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Elementos à princípio considerados protetores podem funcionar como uma 

ameaça, a depender do contexto em que estão inseridos. É preciso sensibilidade a cada 

caso. Por exemplo, de acordo com Schwarzer e Knoll (2007), um apoio social excessivo 

pode representar uma ameaça à auto-estima. 

O trabalho é um dos elementos da constituição da identidade do sujeito 

trabalhador, expressando sua forma de ser e existir no mundo e em suas relações com as 

pessoas e objetos (RIBEIRO, 2011). 

 Segundo Ribeiro (2011), se a atividade laboral causa sofrimento e adoecimento 

físico e psíquico nesses, pode-se dizer que o trabalhador é inserido em um contexto 

alienado, sem sentido, em que sua atividade lhe causará um sentimento de vazio 

existencial. 

A maneira por meio da qual o sujeito resiste e se sujeita às demandas de seu 

trabalho cria uma relação entre sua subjetividade e a cultura na qual está inserido, ditando 

formas de ser e de agir, favorecendo saúde e bem-estar ou adoecimento físico e psíquico 

(RIBEIRO, 2011). 

Dessa forma, a delicadeza de cada situação deve ser considerada. Essa 

flexibilidade na avaliação cognitiva, na regulação emocional e nas estratégias de 

enfrentamento tem sido destacada na pesquisa de resiliência (KASHDAN; 

ROTTENBERG, 2010). 

É válido salientar que os níveis de resiliência podem e mudam, apesar de ser uma 

característica relativamente estável e duradoura. Ela não deve, então, ser considerada um 

fenômeno estático, mas sim um processo dinâmico, aberto à mudança e modificação 

(WAUGH; KOSTER, 2014). Assim, pode ser identificada e estimulada, inclusive no 

ambiente de trabalho. 

Algumas pessoas são mais resistentes e capazes de lidar com as adversidades, 

contudo, deve-se destacar que essa habilidade pode estar potente em um contexto e 

vulnerável em outro (HOWE; SMAJDOR; STOCKL, 2012; WAUGH E KOSTER, 2014; 

RUTTER,2012). 

 A complexidade da resiliência envolve inclusive essa questão. Dessa maneira, 

compreender a multimensionalidade, fatores de risco e proteção em potencial, pode ser 
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uma ferramente eficaz no que diz respeito à promoção da qualidade de vida de maneira 

geral. 

Isto posto, a resiliência tem sido percebida como um mecanismo de 

tamponamento para o uso de substâncias e bem-estar, devido a viabilidade de adaptação 

às circunstâncias estressantes (PRINCE-EMBURY; SAKLOFSKE, 2014). Muitas vezes, 

os sujeitos não possuem recursos mais elaborados para lidar com as adversidades, fazendo 

uso da droga como fuga da realidade. 

 Nesse cenário, o uso de álcool pode ser considerado como uma estratégia de 

adaptação inadequada para o estresse (NOORI et al, 2014). Estudos anteriores indicaram 

uma associação significativa e negativa entre resiliência e uso de álcool (HOF et al., 

2011). 

 A relação entre baixos níveis de resiliência e mau funcionamento psicológico tem 

sido relatada em vários estudos (MAK et al, 2011; MCGARRY et al, 2013). Em um 

estudo longitudinal com duração de quatorze anos feito com 527 indivíduos, encontrou-

se que o estresse psicológico prevê a depressão, que por sua vez prevê o uso posterior do 

álcool (BARBOSA-LEIKER, 2014). 

Esses achados reforçam a ideia de que o uso abusivo de substâncias relaciona-se 

intimamente com a tentativa dos sujeitos em ocultar a realidade em que se encontram. 

Em vez de dedicarem-se a buscar meios de adaptação e superação do que os aflinge, 

utilizam-se dos entorpecentes para suportar a vida. 

A dependência do álcool, especificamente, pode ser entendida como um 

transtorno compulsivo que se caracteriza por estresse, ansiedade e depressão, e o 

conseqüente alívio de tais problemas emocionais pelo uso repetitivo do álcool (KOOB; 

KREEK, 2007). 

Esse mecanismo de mediação ajuda a explicar a co-morbidade freqüentemente 

observada de ansiedade, depressão e uso de álcool (BAKER et al, 2012; HUSSONG et 

al, 2011). De acordo com Laranjeira et al (2012), no Brasil, 25% da população geral relata 

sintomas de depressão. Entre bebedores problemáticos (consomem 6 ou mais doses por 

ocasião), este percentual passa para 41%, além disso, mais de 2 a cada 10 tentativas de 

suicídio está relacionada com o uso de álcool. 

Esses achados correlacionam-se a outros que apontam que as condições 

ambientais de privação e estresse conferem vulnerabilidade aos distúrbios do uso de 

substâncias nos seres humanos e ao comportamento de busca de drogas em modelos 

animais (NADER et al, 2012). 
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Em contraste, experimentar o controle sobre o ambiente pode amortecer os efeitos 

da adversidade, moldar os circuitos neurais de maneiras que promovam a resiliência aos 

desafios futuros e reduzir as respostas posteriores às drogas de abuso (KUBALA et al, 

2012, ROZESKE et al, 2012, ROZESKE et al, 2011, VARELA et al, 2012).  

É preciso dizer que, em um mundo globalizado principalmente, diversos são os 

atravessamentos no cotidiano dos sujeitos, o que torna improvável a experimentação de 

controle sobre o ambiente ou sobre as circunstâncias. Dessa maneira, outras ferramentas 

para amortecer os efeitos da adversidade devem ser utilizadas. 

Os fatores de proteção representam meios possíveis e saudáveis na tentativa de 

neutralizar os danos. Nesse contexto, as relações mães e pais favoráveis, por exemplo, 

prevêem níveis mais baixos de consumo subsequente de substâncias (WANG et al, 2011). 

 A resiliência parece desempenhar um papel similarmente protetor contra uso de 

outras substâncias, além do álcool, o qual é mais amplamente abordado na literatura. 

Maiores níveis tem sido associados com menor freqüência de tabagismo e menor 

dependência de nicotina (GOLDSTEIN et al, 2013). 

Outro fato digno de atenção é a tendência altual em correlacionar 

significativamente as explicações da neurociência com a causa e o curso clínico do abuso 

de substâncias e a dependência.  

Essa perspectiva, quando levada em consideração de maneira isolada, subestima 

o potencial do suporte social e familiar, além de outras formas de proteção para a 

resiliência, em pessoas que estão em risco ou que sofrem de distúrbios relacionados ao 

abuso de substâncias (GESCHWIND et al 2010).  

A questão psicossocial deve ser ponderada em conjunto com as descobertas da 

neurociência, uma vez que não são aspectos contrários, mas sim complementares. Áreas 

da ciência se debruçam diante da interação do meio e do ambiente com as características 

biológicas genômicas. Dessa forma, é limitante considerar um aspecto em detrimento do 

outro, ainda que não se saiba ao certo a magnitude da contribuição deles. 

Estudos internacionais atentam-se para a associação entre o uso de substâncias 

psicoativas e o estresse constante no trabalho. Neles são destacados o consumo entre 

categorias profossionais como: serviço de emergência, trabalhadores rurais e enfermeiros 

(BLETZER, 2014; DIAZ et al, 2011). Os profissionais de saúde tem uma rotina bastante 

intensa, lidam com diversas questões éticas e de difícil manejo em seu processo e 

trabalho.  
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Em saúde mental, o trabalho tende a ser horizontal, em que existe um cuidado para 

não reproduzir os enrijecimentos das categorias e especialidades. A articulação dos 

saberes resultante da interação comunicativa e horizontal é um requisito indispensável no 

cotidiano do trabalho em equipe com vistas à interdisciplinaridade (NASCIMENTO; 

OLIVEIRA, 2010). 

De maneira geral, para os profissionais de saúde a jornada de trabalho tende a ser 

maior e mais insalubre, porque geralmente trabalham em mais de uma instituição e 

também cumprem horários noturnos e regimes de plantões. 

Como consequência, a sensação de desgaste físico constante, a tensão muscular, 

os problemas com a memória, bem como pensamentos recorrentes são uma constante 

muito comprometedora da qualidade de vida desses profissionais, de acordo com um 

estudo realizado com 32 profissionais que trabalham em uma emergência (BARROSO et 

al, 2015).  

Além disso, o descompasso entre a formação e o requerido no cotidiano de atuação 

gera insegurança e conflitos no ambiente de trabalho, sofrimento, adoecimento (LEITE; 

NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014). De acordo com Bonfada (2010), se o profissional, 

não tem preparo técnico suficiente para prestar atendimento, eleva as chances de tornar a 

experiência traumática tanto para si quanto para a pessoa que está recebendo os cuidados. 

Tempo de experiência e especialização na área de atuação são fatores que podem 

auxiliar os sujeitos no manejo das situações adversas no trabalho. Uma preparação prévia 

e conhecimento técnico adequado potencialmente contribuem para auto-estima e auto-

eficácia, ademais, são requisitos essenciais para garantir uma atenção em saúde eficiente.  

Na área de assistência às emergências em saúde mental, o cenário é adverso sob 

essa perspectiva: os profissionais não recebem qualquer preparo para atuar diante da crise, 

até mesmo em situações comuns nessa área como agitação psicomotora e risco de 

suicídio, conforme aponta Bonfada (2010). 

Esse é outro ponto de vulnerabilidade do trabalhador e, como uma válvula de 

escape para isso, para a dura rotina e para o estresse no trabalho, o consumo de substâncias 

psicoativas pode ser utilizado. Tal cenário pode lervar à desregulação da vida social, 
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laboral, além de outros efeitos negativos cognitivos e orgânicos (FELIX; 

SCHLINDWEIN; CALHEIROS, 2016). 

De acordo com Laranjeira et al (2012), em um levantamento feito no Brasil, 8% 

dos entrevistados admitem que o uso de álcool já teve efeito prejudicial no seu trabalho; 

4,9% dos bebedores já perdeu o emprego devido ao consumo de álcool e 9% admitem 

que o uso de álcool já teve efeito prejudicial na sua família ou relacionamento. 

 É preciso dizer que o trabalho em si não é o maior motivador para consumo de 

substâncias, mas quando as condições de trabalho são desgastantes, estressantes e 

desmotivadoras para o trabalhador, aumentam as chances de seu refúgio no uso de alguma 

droga, seja esta lícita ou ilícita (FELIX; SCHLINDWEIN; CALHEIROS, 2016). 

A infraestrutura, a maturidade e a autonomia profissional, a sobrecarga, a 

satisfação, a identificação com o trabalho, e o relacionamento interpessoal foram aspectos 

identificados como facilitadores ou dificultadores do cotidiano no trabalho (LEITE; 

NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014). 

No ambiente hospitalar, como dificultadores foram citados por Amaral, Ribeiro e 

Paixão (2015),  os abalos físicos e psicológicos, a deficiente estrutura ambiental, falta de 

materiais, a insatisfação com a remuneração, as jornadas duplas de trabalho, a insatisfação 

com o trabalho, a sobrecarga das atividades, o dimensionamento de pessoal, o processo 

de trabalho desgastante, o trabalho noturno e a ausência de reconhecimento profissional. 

Ademais, a violência no trabalho também é um fator relacionado ao uso de drogas 

que merece mais investigações em futuras pesquisas (FELIX; SCHLINDWEIN; 

CALHEIROS, 2016).  

A procura tardia pelo tratamento, principalmente quando o trabalhador tem medo 

de perder o emprego ou sente dificuldade em ter acesso ao tratamento adequado, leva à 

cronificação do problema (TODRÁ, DALDON, SANTOS, & LANCMAN, 2010).

 Além disso, deve-se ouvir o trabalhador, uma vez que o relato sobre o uso de 

drogas, sua primeira vez e os motivos pelos quais ainda usa, é importante para ajudá-lo a 

se tratar, caso seja necessário(TODRÁ, DALDON, SANTOS, & LANCMAN, 2010). 
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Ante o exposto, deve-se atentar para a forma com que se dá o processo de trabalho 

atual nos diversos espaços de saúde, buscando um equilíbrio em relação à jornada de 

trabalho e à qualidade de vida do profissional  
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6. CONCLUSÃO  

Nesse estudo, identificou-se um nível médio de resiliência na maioria dos 

participantes, percepção boa com relação à maioria dos domínios que compõem o teste 

de qualidade de vida e uso de substância pela maioria dos profissionais, havendo 

necessidade de intervenção para derivados do tabaco, álcool, maconha e 

hipnóticos/sedativos.  

As drogas mais consumidas foram o álcool e o tabaco. Não houve relação entre 

consumo de álcool, resiliência e qualidade de vida. Já o tabaco, relacionou-se apenas com 

os domínios físico e ambiental do teste de qualidade de vida. Quanto à maconha ou 

hipnóticos/sedativos, como para cada substância apenas um participante informou, não 

foi possível realizar o teste de correlação. 

Diante desse contexto, é possível observar que ocorre consumo abusivo de 

substâncias psicoativas entre os profissionais de saúde que trabalham na emergência 

psiquiátrica em questão, fato corroborado pela literatura científica. São necessários 

estudos futuros para compreender melhor os fatores que se associam a esse processo, a 

fim de extrapolar os resultados obtidos nesse estudo. 

Ademais, outros tipos de abordagem metodológica seriam relevantes e 

complementares ao método quantitativo, o qual, por sua essência, deixa escapar nuances 

subjetivas que poderiam auxiliar no entendimento do fenômeno e, por conseguinte, 

aumentar a eficácia da elaboração de estratégias de promoção e prevenção primária e 

secundária. 

  Neste estudo, os dominios mais significativos para qualidade de vida foram o 

físico, o ambiental, o psicológico e o social. O padrão de consumo dos participantes 

evidenciou o abuso de álcool e tabaco e o nível de resiliência dos profissionais foi 

mediano em sua maioria. 

Para os indivíduos que consomem derivados do tabaco obteve-se que as variáveis 

que se correlacionam são apenas os domínios Físico e Ambiental do teste de qualidade 

de vida, não sendo evidenciada relação com a resiliência. Para os usuários de álcool, 
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observou-se que não existe correlação entre nenhuma variável. Ademais, mesmo tendo 

participantes que informaram sobre o uso de maconha ou hipnóticos/sedativos, devido ao 

número de respostas, então não foi possível realizar o teste de correlação. 

As limitações encontradas neste estudo relacionam-se à precariedade do vínculo 

empregatício da maioria dos profissionais, tendo como consequência a alta rotatividade, 

o que reduziu o número de participantes que correspondem aos critérios de inclusão 

estipulados. 

À partir da discussão levantada, nota-se o caráter cultural do consumo de 

substâncias entorpecentes e seu uso como uma estratégia de enfrentamento, contudo, os 

achados desse estudo não corroboram os dados disponíveis na literatura. Dessa forma, 

são necessários estudos posteriores, utilizando-se de metodologias diversas e com 

amostragem aumentada de forma a compreender melhor o fenômeno em questão. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 ANEXO 1- ESCALA DE RESILIÊNCIA 

 



104 
 

 

 

8.2 ANEXO 2- ASSIST  
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8.3 ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO WHOQOL BREF

 



108 
 



109 
 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

8.4 ANEXO 4 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título: “ a relação entre resiliência, qualidade de vida e uso de substância de profissionais que 

trabalham em uma emergência psiquiátrica: um estudo transversal” 

Pesquisador Responsável: Luiza de Lima Beretta  Orientador: Prof. Dr. Mauro Leonardo Salvador 

Caldeira dos Santos  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21) 27142917 (21) 985003963 

Nome do voluntário: ___________________________ 

Idade:____anos      R.G. ___________________ 

 O Senhor (ª) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “ a relação entre 

resiliência e qualidade de vida de profissionais que trabalham em uma emergência psiquiátrica: 

um estudo transversal”, de responsabilidade da pesquisadora Luiza de Lima Beretta. A resiliência 

pode ser definida como a habilidade em lidar com problemas sob pressão ou estresse mantendo o 

equilíbrio emocional. Assim, esse estudo tem como objetivos: identificar a qualidade de vida, o 

uso de substâncias e a resiliência de profissionais que trabalham em uma emergência em um 

hospital psiquiátrico; identificar possíveis associações entre a qualidade de vida desses 

profissionais, o uso de substâncias e a resiliência. Justifica-se pela necessidade de ampliar os 

conhecimentos acerca da resiliência, qualidade de vida e uso de substâncias pelos profissionais 

de saúde mental; pelo déficit de estudos acerca disso nessa área, buscando-se, promover a saúde 

do trabalhador em saúde mental e contribuir para a melhoria da assistência em saúde. Os 

questionários são sobre resiliência, qualidade de vida e uso de substâncias, totalizando 59 

perguntas. A escala de resiliência a ser utilizada serve para medir níveis de adaptação psicossocial 

positiva em face de eventos de vida importantes. O segundo questionário, o WHOQOL – Bref 

tem como objetivo avaliar a qualidade de vida do indivíduo. As respostas serão analisadas por 

estatística sem nenhuma identificação dos questionários com nomes ou apelidos. O terceiro 

questionário é denominado teste de triagem do envolvimento com álcool, tabaco e outras 

substâncias (ASSIST) que objetiva a detecção precoce do uso de substâncias psicoativas. Espera-

se que a pesquisa contribua para entender melhor a relação entre qualidade de vida, resiliência e 

uso de substância pelos profissionais de saúde que trabalham em emergências psiquiátricas e que 
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verifique se a qualidade de vida e o uso de substâncias tem alguma relação com a manutenção do 

equilíbrio emocional dos referidos profissionais. Os pesquisadores se responsabilizam por 

esclarecer qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa e o tratamento individual. Essa pesquisa, por se constituir de métodos 

que não envolvem o corpo físico, está associada a possíveis danos não físicos, de ordem moral, 

espiritual ou emocional. O participante pode sentir-se constrangido, intimidado, humilhado, com 

medo, exposto, ansioso ou receoso diante do teor das perguntas contidas nos questionários. Os 

participantes são voluntários e, assim, tem toda a liberdade de recusar a participar ou retirar o 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem qualquer prejuízo. 

Os participantes também poderão obter informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto 

possa afetar a vontade de continuar participando. Além disso, é garantido o caráter confidencial 

das informações assegurando a privacidade quanto aos dados envolvidos na pesquisa. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um 

período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos.Os resultados serão tornados públicos em 

trabalhos e revistas científicas. Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto 

ou demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br  Tel/fax: (21) 26299189. Essa pesquisa está 

de acordo com a Resolução CSN 466/12 e suas complementariedades. 

Eu, 

_____________________________________________________________________, RG nº 

___________________ declaro ter sido informado (a) e autorizo-o a participar como voluntário 

(a) da pesquisa acima descrita. 

Niterói, ______de __________________ de 201_.  

 

________________________   _________________________ 

    Assinatura do voluntário            Assinatura do pesquisador  

 __________________________________ 

 Testemunha 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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8.5 ANEXO 5 QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Sexo: ( ) feminino ( ) masculino 

Idade:    ____ anos 

Profissão:   ________________________ 

Estado Civil: ( ) solteiro(a) ( ) casado(a) ( ) divorciado(a) ( ) viúvo(a) 

Naturalidade:   ______________________ 

Escolaridade: ( ) ensino médio ( ) ensino superior ( ) pós-graduação -  ( ) pós-

graduação em saúde mental 

Vínculo empregatício: ( ) RPA ( ) contrato ( ) CLT ( ) servidor público ( ) outro: 

Renda mensal: ( ) 1-2  salários mínimos  ( )  3-4 salários mínimos  ( ) 5 ou mais 

salários mínimos 

Tempo de experiência em saúde mental:_  ______       

Tempo de serviço em emergência psiquiátrica:   ______        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 ANEXO 6 CRONOGRAMA  
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ATIVIDADES 1º 

 Semestre/ 

2016 

 

2º 

Semestre/ 

2016 

 

1º  

Semestre/ 

2017 

 

 2º 

Semestre/ 

2017 

 

1º 

Semestre/ 

2018 

 

 2º 

Semestre/ 

2018 

 

1º 

Semestre/ 

2019 

2º 

Semestre/ 

2019 

 

Escolha do Tema 

 

X        

Anteprojeto X X X X X    

Levantamento 

Bibliográfico 

 X X X X X   

Aprofundamento 

do Projeto 

  X X X X   

Comitê de Ética 

 

 X     

 

  

Coleta de Dados 

 

 X       

Análise e 

Discussão dos 

Dados 

   X X X   

Elaboração do 

Relatório Final de 

Pesquisa  

     X X X 

Apresentação do 

Relatório Final no 

Mestrado 

       X 


