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RESUMO 

 

O objeto deste estudo consiste nas atividades do enfermeiro nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa 

cujos dados foram coletados através de entrevista semi-estruturada com os 

enfermeiros que atuam nos CAPS localizados na região Sul do Estado do Espírito 

Santo. Objetivou-se, compreender as ações dos enfermeiros no CAPS, e, 

especificamente, caracterizar as atividades dos enfermeiros nessa instituição, e 

discutir essas atividades de acordo com a Reforma Psiquiátrica. Os entrevistados 

apresentaram idade média de 30 anos, denotando uma força de trabalho jovem e 

predominantemente feminina. A maioria dos sujeitos possui pouco tempo de 

formados na graduação,sendo a média 7,5 anos, e dos que cursaram pós-graduação, 

somente um em área afim da psiquiatria. Os enfermeiros relataram o atendimento 

individual como principal área de atuação, e dos princípios da reforma psiquiátrica, o 

mais relatado foi o de promoção do autocuidado, embora as atividades técnico-

administrativas como controle de medicação e coordenação da unidade apareçam 

repetidamente nos discursos. A maior influência da reforma psiquiátrica que foi 

relatada foi a de reinserção do paciente na sociedade. A análise dos dados sugere a 

consideração por parte dos enfermeiros na atuação enquanto agente terapêutico, 

embora o discurso revele uma ênfase em atividades de cunho administrativo, o que 

aponta para uma necessidade de cursos de especialização que forneçam suporte 

teórico ao desenvolvimento da prática,exigindo do profissional de enfermagem a 

ampliação do conhecimento, condizente com os pressupostos da Reforma 

Psiquiátrica. 

 

Palavras-chave: Saúde Mental. Enfermagem. Serviços de Saúde 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The object of this study is by nurses at the Centers for Psychosocial Care (CAPS), it is 

a descriptive study with a qualitative data were collected through semi-structured 

interviews with nurses working in CAPS located in Southern State of Espirito Santo. 

Our aim was to understand the actions of nurses in CAPS, and specifically to 

characterize the activities of nurses in this institution, and discuss these activities 

according to the Psychiatric Reform. Respondents had a mean age of 30 years, 

showing a young workforce and predominantly female. Most subjects have recently 

graduated from the graduate, the average being 7.5 years, and those who attended 

graduate school, only one in a related area of psychiatry. Nurses reported individual 

care as the main area, and the principles of psychiatric reform, the most reported was 

the promotion of self-care, although the technical and administrative activities such as 

medication control and coordination of the unit appear repeatedly in speeches. The 

greatest influence of the psychiatric reform that was reported was the reintegration of 

patients into society. Data analysis suggests consideration by nurses acting as a 

therapeutic agent, although the discourse reveals an emphasis on activities of 

administrative nature, which points to a need for specialized courses that provide 

theoretical support for the development of practice, requiring the nursing professional 

increase of knowledge, consistent with the assumptions of the psychiatric reform.  

 

Keywords: Mental Health. Nursing. Health Services  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As indagações sobre o papel da enfermagem no âmbito da psiquiatria tiveram 

início no 7º período da graduação em enfermagem, quando surgiu a oportunidade de 

conhecer uma instituição psiquiátrica de internação. Assim, passei a questionar o 

sistema tradicional, o tipo e a qualidade da assistência destinada aos pacientes 

portadores de transtorno mental. 

 A atuação como enfermeira-residente num Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) situado à zona norte da cidade do Rio de Janeiro, despertou o interesse em 

conhecer o tipo de assistência que a enfermagem oferece ao usuário desse serviço.  

 No primeiro ano do curso de pós-graduação nos moldes de residência da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNI-RIO), o campo de 

desenvolvimento da prática foi o CAPS, onde é apresentado um novo modo de 

atenção psiquiátrica, conduzido segundo os ideais da reforma psiquiátrica, 

caracterizando-se pelo regime aberto, propondo uma assistência com maior enfoque 

no indivíduo e na reconstrução de seus laços sociais.  

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são equipamentos assistenciais 

regulamentados pela Portaria 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002 do Ministério da 

Saúde, e integram a rede do Sistema Único de Saúde (SUS), caracterizados como 

inovadores no âmbito das políticas públicas de saúde mental. Pretende-se com sua 

implantação e operação uma inovação da assistência e uma ruptura com o modelo 

assistencial hegemônico1. 

 Esse serviço pretende ser diferente do modo de trabalho nas enfermarias, onde 

a prática assistencial ainda está presa ao passado, considerando o indivíduo como 

paciente de seu tratamento, passivo aos cuidados dos profissionais de saúde. 

Apesar de hoje já ser perceptível um movimento de reforma, também, dentro 

das instituições de internação, tentando-se desenvolver uma prática de cuidados 

referenciada aos ideais utilizados nos CAPS. O crescimento de instituições 

substitutivas à internação surge dentro de novos modelos, onde existe uma tendência 

viva de modificação da assistência prestada em saúde mental.  

A rede de saúde mental é complexa, diversificada, de base territorial, e deve 

constituir-se como um conjunto vivo e concreto de referências para o usuário dos 



 
 
 

 

 

 
 

serviços2.  

A reforma psiquiátrica foi e têm sido um espaço marcado por tensões, avanços 

e resistências, construções e dificuldades, como em todos os processos que envolvem 

transformações de práticas, valores sociais, culturais e profissionais.  

Ela acompanha as possibilidades de avanço e de retrocesso das políticas 

públicas, do SUS em particular, da implementação ou não de projetos públicos 

comprometidos com a melhoria das condições de vida, com a garantia de direitos de 

cidadania, com a redução das desigualdades sociais e com o enfrentamento da 

exclusão social. 3  

O CAPS como organizador do sistema de atenção em saúde mental e seu 

regulador têm a responsabilidade social de, atendendo a uma perspectiva posta pelo 

SUS, não só dar conta de substituir a atenção manicomial, mas proporcionar 

estratégias e programas de promoção à saúde, a começar pela sua articulação com a 

comunidade, visando a sua participação efetiva e concreta na eleição de prioridades, 

na tomada de decisões e na elaboração e desenvolvimento de estratégias para alcançar 

melhor nível de saúde. 4  

O Ministério da Saúde tem cadastrado uma média de 110 novos CAPS por 

ano. A média porcentual de crescimento do número de pessoas atendidas entre 2003 e 

2005 é de aproximadamente 42%. Até o final de 2006 a meta do Ministério da Saúde 

era atingir o número de 1000 CAPS.3  

Na atualização feita pelo Ministério da Saúde em 31 de janeiro de 2009, o 

Brasil contava com 1326 unidades CAPS, sendo destas 16 cadastradas no Estado do 

Espírito Santo, fornecendo o indicador de 0,39 CAPS/ 100.000 habitantes, 

caracterizando uma cobertura regular/baixa, por enquanto o indicador do país é de 

0,55/100.000 habitantes, o que caracteriza, segundo os parâmetros utilizados, uma 

cobertura regular/boa. 5 

Um dos pontos mais fundamentais na construção do novo modelo assistencial 

é a questão relacionada ao que se convencionou denominar de "recursos humanos". 

Inicialmente, seria importante redefinir esse conceito, superando a noção de recursos 

humanos, expressão que aproxima as potencialidades das pessoas a meros insumos 

materiais, números e custos. Trata-se, acima de tudo, de 'gestão com pessoas', de 

atores sociais inscritos nos processos políticos, socioculturais e institucionais, 



 
 
 

 

 

 
 

produzindo, construindo e transformando as realidades. 3 

Levando em consideração a importância do desenvolvimento dos recursos 

humanos atuantes na construção do modelo de assistência preconizado pelo CAPS, 

faz-se necessário a pesquisa sobre a atuação do enfermeiro no novo modelo de 

atenção em saúde mental, já que ainda há muitas dúvidas sobre a atuação da 

enfermagem em psiquiatria, que de uma forma geral está longe de ser bem definida, 

tanto para o restante da equipe, quanto para os próprios profissionais de enfermagem. 

Alguns estudos consideram que existem várias tendências teóricas 

influenciando a prática psiquiátrica atualmente e que há deficiências no processo de 

formação dos enfermeiros que atuam em psiquiatria. Alguns deles concluem que há 

indefinição dos profissionais de enfermagem psiquiátrica sobre o seu papel na 

assistência o que provoca muitas vezes, uma “fuga” para o desempenho de atividades 

burocrático-administrativas. Essa é a identidade “possível” para esses profissionais 

que vivenciam uma prática marcada pela indefinição de seu papel.6 

Um conceito freqüentemente usado pelos cientistas sociais para descrever o 

comportamento humano em situações sociais é o de papel. Como se sabe, a idéia 

derivou do teatro e o que subjaz na era contemporânea é o conceito de conjunto de 

idéias complexas que devem ser levadas em consideração quando se deseja utilizar o 

conceito de papel para contribuir para a compreensão do comportamento social 

humano. 7 

O conceito de papel se refere à maneira de agir que o indivíduo adota no 

momento específico em que reage a uma dada situação, na qual outras pessoas ou 

objetos estão envolvidos. 

Transportando esta definição para o contexto da enfermagem, o enfermeiro 

numa situação hospitalar reage executando funções administrativas, dentre outras que 

abrangem o seu papel. 

Na psicologia social,papel é entendido como um conjunto organizado de 

comportamentos que são ativados quando o indivíduo ocupa uma posição, num 

contexto de papéis complementares. 7 

Quando pensamos em equipe de enfermagem, a posição do enfermeiro 

desempenhando funções administrativas só terá significação quando relacionada às 

outras posições. Do ponto de vista do próprio enfermeiro, esta posição é uma entidade 



 
 
 

 

 

 
 

distinta e importante que deve determinar suas decisões e ações. Para ser designado 

para essa posição há necessidade de definição de suas atividades e estabelecimento de 

um mínimo de coisas que precisam ser aprendidas. 7 

É observado o conceito de papel sendo usado de maneiras bastante variadas 

nas áreas da psicologia, sociologia, antropologia e administração; na enfermagem 

também já ocorre a utilização deste conceito de maneira multiforme e algumas vezes 

até confusa. Quando acoplado a um adjetivo (técnico, administrativo, assistencial, 

integrativo), o termo papel comumente descreve os tipos de atividades que os 

enfermeiros exercem. 7 

Define o papel do enfermeiro como: uma interação entre um ou mais 

indivíduos que vêm a uma situação de enfermagem, na qual os enfermeiros executam 

funções de enfermagem profissional baseados em conhecimento, habilidades e valores 

identificados como enfermagem
6
.  

As questões sobre atuação do enfermeiro geraram variadas situações como: o 

que faz o profissional enfermeiro dentro do novo dispositivo de assistência 

psiquiátrica? O papel do enfermeiro está enfocado no relacionamento terapêutico? O 

serviço administrativo e burocrático persiste no novo modelo psiquiátrico? Quais são 

as ações desempenhadas pelo enfermeiro?  

Partindo desses questionamentos, o objeto do estudo configurou-se nas ações 

desenvolvidas pelos enfermeiros atuantes nos CAPS localizados no Sul do Estado do 

Espírito Santo. 

Objetivou-se, compreender as ações dos enfermeiros no CAPS, e, 

especificamente, caracterizar as atividades dos enfermeiros nessa instituição, e 

discutir essas atividades de acordo com a Reforma Psiquiátrica. 

Estudos anteriores relatam situações e experiências do enfermeiro em novos 

dispositivos de atenção em saúde mental. Podemos citar artigos de Oliveira e Silveira 
(6,8) que abordam o trabalho do enfermeiro na equipe de saúde mental e sobre o 

trabalho de enfermagem em saúde mental, respectivamente. 

No entanto, não foi encontrada nenhuma referência baseada no assunto 

descrito cujo cenário fosse o Estado do Espírito Santo, ampliando a relevância do 

projeto em preencher lacunas no conhecimento sobre a atuação dos enfermeiros nos 

CAPS localizados ao Sul do Estado. 



 
 
 

 

 

 
 

A política de Saúde Mental no Brasil está baseada na Declaração de Caracas (9) 

(1990), que diz sobre a reorganização dos serviços de saúde e sobre a dignidade 

pessoal, direitos humanos e civis dos doentes mentais. O Ministério da Saúde 

implementou a lei de Saúde Mental (Lei Paulo Delgado-agosto 1990) que estabelece a 

progressiva substituição dos leitos psiquiátricos para vagas em Centros de Atenção 

Psicossocial. Os recursos foram direcionados aos CAPS e ao Programa de 

Reabilitação Assistida-PRA que consiste em um benefício mensal por família que 

retire da internação pacientes de longa permanência, este programa visa a incentivar a 

saída desses pacientes da internação. (10)   

A portaria GM 1174/05, que trata dos critérios de repasse de incentivos 

considera que o funcionamento eficaz e adequado dos CAPS depende da permanente 

qualificação desses serviços, a portaria 1174/GM destina recurso financeiro para os 

municípios, em caráter temporário para que desenvolvam projetos de qualificação de 

atendimento dos CAPS.3 

A partir do conhecimento das atividades do enfermeiro nesses serviços, pode-

se influenciar para que o enfermeiro repense sobre o seu papel em serviços extra-

hospitalares e ter uma melhor visibilidade das estratégias que podem contribuir para 

melhoria dos modelos de atenção psicossocial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Situando a enfermagem na Saúde Mental e Psiquiatria 

 
  

O percurso da enfermagem psiquiátrica brasileira teve início no século XIX, 

com a criação do Hospício Pedro II. Este era coordenado por irmãs de caridade e por 

leigos que auxiliavam na assistência aos internos, e estes eram chamados enfermeiros 
(11). 

 Segundo Amaral (11), “o enfermeiro não tinha qualquer instrução sistematizada 

ou treinamento oficial, muito menos um saber construído que orientasse suas ações e 

não tinha uma regulamentação estruturada para sua prática”. 

Como consequência, temos a exaltação do físico, pois o cognitivo e o 

intelectual não eram tidos como os atributos mais importantes. Esta grande 

preocupação com os aspectos físicos reafirma a função que cabia à enfermagem nessa 

época, ou seja, conter o doente e mantê-lo longe do convívio social.  

O caminho da enfermagem pré-profissional no Brasil perpassa pelos discursos 

dos fundadores do Hospital Pedro II entre eles o de vertente filantrópica, o caritativo, 

o alienista, e o estadista, sendo o modelo religioso de enfermagem o seguido pelas 

irmãs de caridade, o que incluía responsabilidades pelo economato, como cozinha, 

refeitório, lavanderia e rouparia, incluindo o serviço de enfermagem, de farmácia e 

pelas oficinas de trabalho com os doentes (12). 

Dessa forma que se desenha a assistência de enfermagem pré-profissional aos 

doentes mentais no Brasil, modelo este configurado como religioso e trazido da 

França, porém que não servia aos interesses médicos, sendo necessária a inclusão do 

princípio da vigilância, que foi adotado na arquitetura do HPII, que também atendia 

aos interesses do tratamento alienista (12). 

A inclusão da profissionalização e ensino da enfermagem no campo da saúde 

mental aconteceu mais precisamente em 1890, quando Teixeira Brandão assumiu o 

Hospício D. Pedro II. Segundo Resende esse fato foi de grande importância para a 

enfermagem não apenas porque ocorreu a mudança do nome da instituição (para 

Hospício Nacional de Alienados), como também essa passou a ter uma denotação 



 
 
 

 

 

 
 

mais científica e menos caritativa, pois naquele momento a classe médica tomou para 

si a responsabilidade pela saúde e doença mental. (13) 

Não havia ainda no Brasil uma escola de enfermagem para fornecer mão-de-

obra treinada, cientificamente, para substituir as irmãs de caridade, haja vista as novas 

necessidades que surgiram a partir das mudanças citadas. O governo provisório da 

república contrata, então, enfermeiras leigas francesas para substituir as religiosas, 

tanto para assistir aos doentes no Hospício Pedro II quanto para criar a escola de 

enfermagem para atender às necessidades deste hospital. Foi criada a primeira escola 

de enfermagem em 1890, no Rio de Janeiro. O modelo assistencial ainda não havia 

recebido a influência nightingaleana (14). 

Em setembro de 1921 foi aprovado o novo Regimento Interno da Escola 

Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, que levou o nome de Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto, já que foi o Dr. Alfredo Pinto Vieira de Melo quem 

aprovou o regimento, sendo que a escola ficou ligada ao hospital psiquiátrico até o 

ano de 1967. 

Entretanto, a primeira escola de enfermagem que segue o modelo de Florence 

Nightingale foi a Escola do Departamento de Saúde Pública, que posteriormente foi 

chamada de Escola de Enfermagem Anna Néry. Somente a partir dos conceitos 

básicos do indivíduo, sociedade/ambiente, saúde e enfermagem elaborados por 

Florence Nightingale é que a enfermagem pôde se afirmar como profissão científica. 

É interessante ressaltar que a Escola de Enfermagem Anna Néry, no momento da 

fundação não incluía o doente mental no currículo de seu curso (15). 

Constata-se ao longo da história da enfermagem psiquiátrica, que as atividades 

assistenciais desses profissionais estão sempre ligadas a higiene pessoal, alimentação, 

administração de medicamentos e ao controle dos pacientes. 

A inserção da prática da enfermagem na psiquiatria consolidou-se em 1949  

por meio do Decreto nº 27.426, que regulamenta a Lei nº 775, que determina a 

obrigatoriedade da inclusão dos conteúdos referentes à psiquiatria nas grades 

curriculares dos cursos de formação (16).  

A partir dessa época, a assistência, que até então era voltada aos cuidados 

físicos (higiene e limpeza), à vigilância e contenção, passou a centrar-se nas relações 

interpessoais, dando início a uma nova era onde a criação e manutenção de um 



 
 
 

 

 

 
 

ambiente terapêutico nas instituições humanizam a assistência ao doente mental. 

O enfermeiro psiquiátrico deve ter como objetivo exercer papel de agente 

terapêutico, baseando o seu relacionamento e os cuidados na compreensão dos 

significados do comportamento, e das atitudes manifestadas pelo paciente. 17 

Porém, ainda hoje é possível observar que a enfermeira preocupa-se 

demasiadamente com a área técnico-burocrática, deixando muitas vezes de 

desenvolver seus conhecimentos da esfera psicossocial. Talvez devido à menor 

visibilidade do trabalho de “agente terapêutico” a enfermagem mantenha-se resistente 

em ampliar o trabalho para além das práticas tradicionais. Oliveira, (6) corrobora 

quando cita Jorge (1998) “apesar do discurso dos enfermeiros estar orientado para a 

desconstrução do saber psiquiátrico e para a superação das práticas manicomiais, o 

paradigma em suas ações é o modelo organicista”. 

Segundo Zusman, o modelo assistencial aberto sofre pela falta de definição 

dos papéis profissionais. No que diz respeito às definições aplicadas à enfermeira 

surge um problema ainda maior, pois esta sofre com a imprecisão de suas atividades 

nessa modalidade assistencial (18). 

Para Rocha, a enfermeira não foi suficientemente preparada durante sua 

formação profissional para trabalhar inserida em equipe interdisciplinar, além disso, 

possui grande dificuldade em questionar e discutir a assistência prestada, 

principalmente em momentos de transição, quando é necessário rever a prática e criar 

novas possibilidades assistenciais (14). 

Olhar para esse passado nos permite entender os primórdios da psiquiatria no 

Brasil, e nos leva a uma reflexão sobre a reorganização da assistência aos doentes 

mentais. 

O enfermeiro deve ter conhecimento do seu papel nos CAPS, organizar seus 

objetivos e sua assistência, definindo e diferenciando suas funções dos demais 

profissionais. 

O trabalho dos profissionais de saúde mental nos novos dispositivos 

assistenciais em saúde mental, hoje, passa por uma leitura ampliada de estratégias 

plurais de enfrentamento do isolamento e da incomunicabilidade dos sentidos, 

sofrimento explícito dos pacientes e suas famílias (13). 

 



 
 
 

 

 

 
 

A experiência de doença pode levar à compreensão de sua limitação e 

condição humana, levando a pessoa a compreender sua própria vida, encontrando 

dessa forma, as forças interiores necessárias para a luta travada na recuperação ou 

adaptação a uma situação que não pode ser mudada. Mas a “adaptação” proposta pela 

autora, não tem o sentido de conformismo, mas de compreender a sua realidade e 

limitação. (19)  

O autor define a enfermeira e a identifica como uma pessoa com 

conhecimento, interessada em ajudar os outros e a si mesma, em prevenir 

enfermidades, promover a saúde e ajudar os doentes a encontrar um sentido na vida, a 

partir de sua enfermidade. (19)  

Ainda em seus estudos relata que a comunidade tem papel fundamental na 

recuperação do portador de transtorno mental, por isso coloca que a enfermeira e a 

família ajudam o paciente na recuperação da saúde. A atenção oferecida pela 

enfermeira pode ser individual ou grupal – que engloba também a família. Levando 

em consideração uma assistência direta, caracterizando a ajuda no enfrentamento ao 

sofrimento imposto pela doença, e indiretamente, encaminhando os pacientes aos 

recursos disponíveis na sociedade. (19) 

Quanto ao relacionamento terapêutico ou relação pessoa-a-pessoa, deve ser 

uma meta final, resultante da interação, dos encaminhamentos, e da criação de 

oportunidades para novos comportamentos, desenvolvendo uma capacidade crescente 

para estabelecer relações interpessoais. (19) 

 

2.2 A enfermagem Psiquiátrica no contexto da Saúde Mental e da Reforma 

Psiquiátrica 

 

Nas décadas de 60 e 70, houve o aumento desordenado da rede privada que se 

encarregava do doente mental. Ferreira (20) diz que este aumento foi resultado de uma 

política pública que incentivava o setor privado a construir clínicas psiquiátricas 

particulares. Lembrando que na década de 60 foi criado o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) “o Estado passa a comprar serviços psiquiátricos do setor 

privado e, ao ser privatizada, grande parte da economia, o Estado concilia no setor 

saúde pressões sociais com o interesse de lucro por parte dos empresários”. (15) 



 
 
 

 

 

 
 

O modelo hospitalocêntrico começou a ser questionado ainda na década de 70, 

através do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, que mais tarde 

transformou-se no Movimento Nacional de Luta Antimanicomial. (16) 

O Movimento dos Trabalhadores em Saúde mental passa a protagonizar as 

iniciativas pela reforma da assistência psiquiátrica nacional, esse movimento critica o 

saber psiquiátrico, seja pelas denúncias ao modelo oficial, de caráter 

predominantemente privatizante e hospitalocêntrico, ou pelas propostas de 

desospitalização, a partir de então, vem delineando o surgimento da atual concepção 

de reforma psiquiátrica. (18) 

Na década de 80, percebe-se uma preocupação focada na desestabilização do 

modelo tradicional pelo preventivo e maior investimento no atendimento 

ambulatorial, que estava deficiente, e não absorvia a demanda. Nessa década o 

movimento antimanicomial atingiu não só os profissionais da área de saúde mental, 

mas também outros segmentos da sociedade. (4) 

Em 1980 o Ministério da Saúde redige as Diretrizes para a área de Saúde 

Mental. O texto preconizava a substituição do modelo assistencial vigente por um 

modelo mais avançado, englobando um entendimento e uma abordagem holística do 

transtorno mental, dando importância à integração da rede básica de saúde com as 

ações de saúde mental, a importância da criação de novas modalidades assistenciais, a 

participação da sociedade na discussão das propostas, entre outras. Essas diretrizes 

vieram orientar as políticas de saúde mental em vigor (18). 

Quanto à modificação do modelo da prática assistencial, Amaral afirma que a 

reforma psiquiátrica deve ultrapassar a reorganização do setor tanto quanto 

proporcionar a substituição do modelo asilar pelo extra-hospitalar. A autora afirma 

que deve ocorrer a ampliação das discussões das estratégias assistenciais aos setores, 

social, político e cultural e que os debates devem extrapolar as questões técnicas e 

institucionais (11).  

No percurso da reforma psiquiátrica brasileira, houve um momento em que as 

denúncias sobre a precariedade da assistência psiquiátrica desencadearam estudos e 

trouxeram a público dados e informações de órgãos públicos como, por exemplo, do 

Ministério da Saúde, antes não valorizados, tais como número de leitos, custos e 

qualidade da assistência. Os dados do Centro de Informações de Saúde, do Ministério 



 
 
 

 

 

 
 

da Saúde, revelaram que em 1988, o número de leitos psiquiátricos representava 

19,1% do total de leitos disponíveis em todo o país, percentual superado apenas pelos 

leitos de clínica médica, 21,6%(15).  

O Projeto de Lei 3.657, de 1989 (16), depois de aprovado na Câmara dos 

Deputados em 1991, tramitou no Senado, e a versão atual dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos psíquicos e redireciona o modelo 

assistencial de saúde mental. Nessa versão, há algumas possíveis aberturas que, no 

futuro, poderão facilitar mecanismos de criação, contratação ou financiamento de 

leitos psiquiátricos com orçamentos públicos (artigo 4º), bem como de internação em 

instituições com características asilares (artigo 5º, § 3º). O projeto de Lei 3.657 

cumpriu um importante papel que foi o de trazer para o debate a realidade da 

assistência psiquiátrica brasileira e suscitar decisões importantes para a consolidação 

da reforma psiquiátrica no país (16).  

A reforma psiquiátrica, tomando como desafio a desinstitucionalização, tem 

sido discutida e entendida com certa variedade de conceitos e conseqüências.  

Segundo o conceito defendido pela reforma, a desinstitucionalização não se 

restringe à substituição do hospital por um aparato de cuidados externos, envolve 

prioritariamente as questões de caráter técnico, administrativo, e assistencial como a 

aplicação de recursos na criação de serviços substitutivos. Envolve questões do campo 

jurídico-político e sociocultural. Exige que, de fato haja um deslocamento das práticas 

psiquiátricas para práticas de cuidado realizadas na comunidade.  

A questão crucial da desinstitucionalização é uma "progressiva 'devolução à 

comunidade' da responsabilidade em relação aos seus doentes e aos seus conflitos” 20.  

Há necessidade de distinguir nos projetos da reforma a maneira como lidam 

com a desinstitucionalização (13). O conceito de desinstitucionalização vem sofrendo 

uma verdadeira metamorfose, abrindo novas possibilidades para o campo da reforma 

psiquiátrica. O termo desinstitucionalização vem sendo compreendido por diferentes 

autores como desospitalização, desassistência ou desconstrução, conforme interesses 

ou pontos de vista impregnados de poder ideológico.  

 

Publicações recentes têm sido dedicadas ao tema. Vale lembrar aqui a opinião 

de vários autores (6, 13, 19-20) que alertam quanto aos riscos e quanto à ideologia 



 
 
 

 

 

 
 

impregnada na noção de desinstitucionalização entendida como desospitalização ou, 

até mesmo, como desassistência. Essa concepção acaba por representar os interesses 

neoliberais do Estado empenhado na racionalização financeira. (21) 

Munari,descreve a trajetória histórica da produção científica dos encontros de 

pesquisadores em enfermagem psiquiátrica e saúde mental, tendo em vista a 

relevância histórica dos mesmos, e do impacto desse conhecimento na construção do 

perfil dos profissionais que atuam na área (22). 

A análise dos EPSM (Encontros de Pesquisadores em Saúde Mental) e EEEP 

(Encontro de Especialistas em Enfermagem Psiquiátrica) mostram uma trajetória que 

acompanha as tendências das políticas públicas e dos movimentos sociais que buscam 

melhor qualidade de atenção em saúde mental (22). 

O Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, responsável pelo 

ensino, pesquisa e extensão na área de Enfermagem Psiquiátrica, através das 

coordenações dos Cursos de Mestrados e Especialização, realiza periodicamente o 

Encontro de Pesquisadores em Saúde Mental (E.P.S.M.) e o Encontro de 

Especialistas em Enfermagem Psiquiátrica (E.E.E.P.). 

Em 1975 realizou-se o IV E.P.S.M. e III E.E.E.P., no período de 05 a 07 de 

abril em Ribeirão Preto, congregando 120 participantes oriundos de vários Estados do 

Brasil ( SP, RJ, MG, PA, PR, AC, BA, MG,MS, CE, PE, RS e PB) e do exterior ( 

Chile). 23 

O autor informa que esses encontros foram criados com a intenção de 

promover o debate e trocas de experiências entre profissionais da área, constituiu-se 

ao longo dos anos como espaço de reflexão sobre as necessidades de usuários e 

profissionais para pensar modelos de intervenção mais adequados ao contexto da 

Reforma Psiquiátrica, passando pela busca de compreender a assistência integral, a 

peculiaridade da atenção em álcool e drogas, o cuidado como essência e chegando, 

mais recentemente, na discussão dos caminhos da assistência psiquiátrica na 

atualidade. 23 

Ainda destaca que na perspectiva histórica da Enfermagem Psiquiátrica 

brasileira, houve um crescimento na área dos eventos estudados para a construção de 

saberes, formação de recursos humanos e melhoria da assistência em saúde mental. 23 



 
 
 

 

 

 
 

O panorama histórico aponta a evolução dos eventos, as inovações e 

tendências que também marcaram trajetória histórica da psiquiatria e saúde mental no 

Brasil, o que demonstra a importância da enfermagem psiquiátrica na construção da 

reforma psiquiátrica brasileira (2). 

Realizada em Caracas, em 1990, a Conferência sobre a Reestruturação de 

Atenção Psiquiátrica, essa chamou a atenção não apenas para promover a 

reorganização dos serviços de saúde, mas ainda para a necessidade de salvaguardar a 

dignidade pessoal e os direitos humanos e civis dos doentes mentais (1). 

Em 1991, a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde inicia um 

processo de reestruturação da assistência em saúde mental, implementando o 

financiamento de uma rede de assistência extra-hospitalar, apoiando a abertura de 

leitos psiquiátricos em hospitais gerais, e instituindo regras mais rígidas para o 

funcionamento dos serviços hospitalares psiquiátricos. Nesse sentido é criado o 

Projeto de Lei Paulo Delgado que trata da desinstitucionalização da pessoa com 

doença mental grave (1). 

No final de 1992 foi realizada em Brasília a II Conferência Nacional de Saúde 

Mental e foi de grande importância para a psiquiatria. Através do relatório dessa 

conferência podemos observar as diretrizes que estão surgindo para o atendimento da 

pessoa com doença mental, como por exemplo, as questões da municipalização dos 

serviços, da legislação, dos direitos dos usuários dos serviços de saúde mental. Os 

familiares e usuários dos serviços de saúde mental começaram então a organizar-se, 

com o objetivo de lutar pela garantia dos direitos humanos e da cidadania dos 

pacientes psiquiátricos (6). 

Ainda no ano de 1994 organiza-se a Comissão Nacional de reforma 

psiquiátrica. Essa comissão foi formada por entidades representantes dos familiares e 

usuários, conselhos profissionais, servidores públicos e privados e gestores de saúde. 

Esse grupo é responsável atualmente pela definição dos rumos e diretrizes da política 

nacional de saúde mental (15). 

É nesse sentido que o Plano de Apoio a Desospitalização pretende a reinserção 

dos pacientes internados, a implementação de serviços de saúde mental, de modo que 

se tenha uma assistência compatível com a contemporaneidade (24). 

A desconstrução do modelo manicomial não será possível sem a participação 



 
 
 

 

 

 
 

dos atores dessa prática, sendo que a reforma não ocorrerá apenas com normas, 

repasse de recursos ou por técnicas de tratamento, que esses são apenas instrumentos 

a serem utilizados. Todos os profissionais deveriam estar em busca de respostas para 

questões acerca da reorganização dos espaços e das novas maneiras de assistir ao 

cliente psiquiátrico (5). 

Nas novas orientações do Ministério da Saúde está prevista a extinção do 

hospital psiquiátrico, sendo gradualmente substituídas por uma rede diversificada e 

qualificada, incluindo ambulatórios, unidades de saúde mental em hospitais gerais, 

emergências psiquiátricas em prontos-socorros gerais, unidades de atenção intensiva 

em saúde mental com regime de hospital-dia, centros de atenção psicossocial (CAPS), 

pensões protegidas e centros de convivência (8). 

Embora Cavalheri já questione as mudanças nos modelos de assistência, e o 

respectivo impacto que as mesmas proporcionaram no funcionamento das dinâmicas 

familiares, abordando a delegação do cuidado do enfermo às famílias que não tem, na 

maioria das vezes, condições para compreender e lidar com as condutas de seu 

parente (25). 

E como o convívio com a doença, física ou psiquiátrica, é muito difícil e 

desgastante para o grupo familiar, sendo agravado quando essa tende a ser de duração 

prolongada,o que nos leva a refletir sobre a ampliação da assistência de enfermagem 

para os familiares, que se encontram despreparados, adoecidos e desamparados em 

relação à nova tarefa de cuidadores. 

 

2.3 Reforma Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil 

 

A partir dos anos 70, constata-se uma franca transformação da assistência 

psiquiátrica no Brasil, pautadas pela proposição de um modelo substitutivo ao modelo 

do hospital especializado (6). 

 

Entendendo que a discussão em torno da reformulação da assistência 

psiquiátrica consiste em um campo bastante intenso de divergências, conflito de 

interesses por distintos grupos sociais e interpretação dos sujeitos que a representam. 

Contudo, questionar os modelos e propor novos modos de pensar em saúde mental, 



 
 
 

 

 

 
 

constitui em fator importante e ajuda a compreender o processo e a resistência à 

psiquiatria atual (26). 

Para compreender a política de assistência psiquiátrica da década de 1970, faz-

se necessário retornar à de 1940, mais exatamente a 1941, quando Adauto Botelho 

assumiu o então recém-criado Serviço Nacional de Doenças Mentais. 

Botelho foi discípulo de Juliano Moreira, a figura mais proeminente da 

psiquiatria brasileira no primeiro quarto de século, que buscava conferir um caráter 

científico à psiquiatria (11). A administração de Adauto Botelho foi marcada pelo 

aumento do número de hospitais em vários estados, política esta que refletia a postura 

hegemônica iniciada por Juliano Moreira. (27) 

A função social do hospital psiquiátrico era basicamente de exclusão. A 

sociedade, entretanto, se modernizava, Juscelino Kubitschek assumira o poder, 

implantando uma política de industrialização, urbanização e desenvolvimento. A 

democracia liberal atingia o apogeu e surgia uma nova classe social urbana, 

coorporativa, crítica e reivindicadora, que exigia melhor qualidade de atendimento na 

área de saúde, inclusive na de saúde mental. Um novo ator institucional começava a 

despontar: o hospital psiquiátrico privado (27). 

 O movimento militar de 1964 constitui um ponto de inflexão, por romper com 

o modelo de poder desenvolvimentista-populista e introduzir uma nova concepção 

capitalista-monopolista, com repercussões significativas na área previdenciária e de 

saúde mental (27). 

 A grande modificação no sistema de prestação de serviços previdenciários 

ocorreu com a criação do INPS, em novembro de 1966, que trouxe em seu contexto 

duas correntes opostas: a favorável à compra de serviços de terceiros pelo instituto e a 

que defendia a opção pelo aumento dos hospitais da rede própria e contratação de 

profissionais (11). 

Com o processo de unificação dos institutos previdenciários, a extensão da 

assistência médica atingiu setores mais amplos da população. Os hospitais 

psiquiátricos particulares ampliaram-se para estabelecer convênios com a Previdência 

Social, tornando assim os hospitais públicos cada vez menos significativos em termos 

de atendimento. Algum tempo depois, praticamente todos os hospitais psiquiátricos, 

públicos ou privados, estavam conveniados (11). Esse processo não foi exclusividade da 



 
 
 

 

 

 
 

saúde mental, ocorreu em todos os setores da saúde. (13) 

É importante assinalar que o modelo clínico na realidade brasileira expandiu-

se e contou com importante impulso durante o processo de industrialização nos anos 

70, quando ocorreu uma grande expansão da indústria farmacêutica e de 

equipamentos médico-hospitalares. Chama-se a atenção para o fato de que enquanto o 

mundo voltava-se para a desospitalização, o Brasil, sob o cenário do golpe militar, 

investia na extensão dos cuidados psiquiátricos através do aumento de leitos e da 

multiplicação da rede privada contratada (11). 

O período que se seguiu ao movimento militar de 1964 representou um marco 

na assistência psiquiátrica destinada ao doente mental indigente e a uma nova fase de 

extensão de cobertura aos trabalhadores e seus dependentes, entre 1965-1970 houve 

um fenômeno de afluxo maciço de doentes para os hospitais psiquiátricos da rede 

privada. Nesse período enquanto as internações nos hospitais públicos psiquiátricos 

permaneceram estáveis, nas instituições privadas conveniadas a clientela passou de 

14.000 em 1965 para 30.000 no final de 1970 (11). 

A desistitucionalização aparece relacionada com a democratização 

desencadeada pelo regime militar e eleições diretas para presidente, o que ocorreu no 

final dos anos 70 e início dos 80. O início do processo de Reforma Psiquiátrica no 

Brasil é contemporâneo do “movimento sanitário” que era a favor da mudança dos 

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

na oferta dos serviços, e protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços de 

saúde nos processos de gestão e produção de tecnologias de cuidado (10). 

 Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o processo de Reforma 

Psiquiátrica brasileira tem uma história própria, inscrita num contexto internacional 

de mudanças pela superação da violência asilar. Fundado ao final dos anos 70, na 

crise do modelo de assistência centrado no hospital psiquiátrico, o processo da 

Reforma Psiquiátrica brasileira não se restringe a sanção de novas leis e normas e ao 

conjunto de mudanças nas políticas governamentais e nos serviços de saúde (10). 

O ano de 1978 costuma ser identificado como o de início efetivo do 

movimento social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos em nosso país. O 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), movimento plural 

formado por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, associações de 



 
 
 

 

 

 
 

familiares, sindicalistas, membros de associações de profissionais e pessoas com 

longo histórico de internações psiquiátricas, surge neste ano, o II Congresso Nacional 

do MTSM (Bauru, SP), em 1987, e adota o lema “Por uma sociedade sem 

manicômios” (10). 

Nesse mesmo ano, é realizada a I Conferência Nacional de Saúde Mental (Rio 

de Janeiro). Período de especial importância, com 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. Essa intervenção demonstrou de forma 

inequívoca, a possibilidade de construção de uma rede de cuidados substitutiva ao 

hospital psiquiátrico (10). 

Nesse período, são implantados no município de Santos os Núcleos de 

Atenção Psicossocial (NAPS) que funcionam 24 horas, são 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.  

Também no ano de 1989, dá entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei 

do deputado Paulo Delgado (PT/MG), que propõe a regulamentação dos direitos da 

pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país (10).  

Com a promulgação da Constituição de 1988, é criado o SUS – Sistema Único 

de Saúde, e são estabelecidas as condições institucionais para a implantação de novas 

políticas de saúde incluindo a de saúde mental (10). 

A partir do ano de 1992, levando em consideração as diretrizes da construção 

da Reforma Psiquiátrica, as mesmas começam a ganhar contornos mais definidos. É 

na década de 90, baseado da Declaração de Caracas e na realização da II Conferência 

Nacional de Saúde Mental, que passam a entrar em vigor no país as primeiras normas 

federais regulamentando a implantação de serviços de atenção (28). 

É somente no ano de 2001, após 12 anos de tramitação no Congresso 

Nacional, que a Lei Paulo Delgado é sancionada no país. Assim, a Lei Federal 10.216 

redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento 

em serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

com transtornos mentais.Desse modo, a promulgação da lei 10.216 impõe novo 

impulso e novo ritmo para o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil (9). 



 
 
 

 

 

 
 

Como resultado da nova política de saúde mental, temos o redirecionamento 

dos recursos da assistência psiquiátrica para um modelo substitutivo de base 

comunitária, incentivando a criação desses novos serviços, ao mesmo tempo em que 

reduz o repasse às instituições hospitalares. 

Entre os instrumentos de gestão que permitem as reduções e fechamentos de 

leitos de hospitais psiquiátricos de forma gradual, pactuada e planejada, está o 

Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria 

(PNASH/Psiquiatria), instituído em 2002, por normatização do Ministério da Saúde, 

um instrumento de avaliação que permite aos gestores um diagnóstico da qualidade da 

assistência dos hospitais psiquiátricos conveniados e públicos existentes em sua rede 

de saúde, ao mesmo tempo em que indica aos prestadores critérios para uma 

assistência psiquiátrica hospitalar compatível com as normas do SUS, e descredencia 

aqueles hospitais sem qualquer qualidade na assistência prestada a sua população 

adscrita (9). 

A rede de atenção à saúde mental brasileira é parte integrante do Sistema 

Único de Saúde (SUS), rede organizada de ações e serviços públicos de saúde, 

instituída no Brasil por Lei Federal na década de 90. 

De fato, são as Conferências Nacionais de Saúde Mental, e em especial a III 

Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 2001, que consolidam a 

Reforma Psiquiátrica como política oficial do SUS e propõem a conformação de uma 

rede articulada e comunitária de cuidados para as pessoas com transtornos mentais. 

O SUS regula e organiza em todo o território nacional as ações e serviços de 

saúde de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, 

tendo direção única em cada esfera de governo: federal, municipal e estadual.  

 São princípios do SUS o acesso universal público e gratuito às ações e 

serviços de saúde; a integralidade das ações, num conjunto articulado e contínuo em 

todos os níveis de complexidade do sistema; a eqüidade da oferta de serviços, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; a descentralização político-

administrativa, com direção única do sistema em cada esfera de governo, e o controle 

social das ações.  

O princípio de controle social do SUS merece destaque, na medida em que 

impulsiona o protagonismo e a autonomia dos usuários dos serviços na gestão dos 



 
 
 

 

 

 
 

processos de trabalho no campo da saúde coletiva. (9)  

 Decorrente da instituição da Lei 10.216, houve a necessidade de atualização 

da Portaria 224 do Ministério da Saúde no ano de 2002, nesse sentido, foi publicada a 

Portaria n.º 336 que classifica os centros de atenção psicossocial (CAPS) em CAPS I, 

CAPS II, CAPS III, CAPSi – infantil e CAPS ad – álcool e drogas, de acordo com a 

complexidade, abrangência e características do território, e define tais serviços como 

serviços ambulatoriais de atenção diária que funcionam a partir da lógica do 

território(29). 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de 

atenção à saúde mental, têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

É o surgimento destes serviços que passa a demonstrar a possibilidade de organização 

de uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. Embora essa nova rede não 

tenha a capacidade de suprir a demanda dos portadores de sofrimento psíquico. Os 

serviços existem, mas em número insuficiente, necessitando ainda, de constante 

reflexão para que não reproduza a lógica manicomial (10). 

 Tomando como base os princípios do SUS, impõe-se como principal desafio 

da Reforma Psiquiátrica manter os princípios de acessibilidade e equidade. Algumas 

considerações devem ser feitas a respeito destes dois desafios cruciais da Reforma, 

que são também os desafios do SUS: 

 Estima-se que 3% da população necessitam cuidados contínuos em saúde mental, em 

função de transtornos severos e persistentes (psicoses, neuroses graves, transtornos de 

humor graves, deficiência mental com grave dificuldade de adaptação). A magnitude 

do problema (no Brasil, cerca de cinco milhões de pessoas) exige uma rede de 

cuidados densa, diversificada e efetiva. 

 Cerca de 10 a 12% da população não sofrem transtornos severos, mas precisam de 

cuidados em saúde mental, na forma de consulta médico-psicológica, 

aconselhamento, grupos de orientação e outras formas de abordagem. 

  O modelo hospitalocêntrico (e também o dos ambulatórios de especialidades), 

por ser concentrador de recursos e de baixa cobertura, é incompatível com a garantia 

da acessibilidade. 

  Sem a potencialização da rede básica ou atenção primária de saúde, para a 

abordagem das situações de saúde mental, não é possível desenhar respostas efetivas 



 
 
 

 

 

 
 

para o desafio da acessibilidade. 

  A qualidade do atendimento deve ser garantida em todas as regiões do país, 

mesmo as mais carentes, e pode ser assegurada através de um forte programa de 

capacitação, supervisão e formação de multiplicadores. O distanciamento entre as 

instituições de formação e pesquisa e a saúde pública, no Brasil, agrava as carências 

de formação e qualificação de profissionais (9). 

O processo de reforma psiquiátrica, especialmente a partir dos anos 90 do 

século passado, acompanhou-se no país de um intenso debate entre especialistas, 

escolas profissionais e teóricas, familiares, usuários, formadores de opinião, meios de 

comunicação de massa e a população em geral. 

 O redirecionamento dos recursos em saúde mental reitera o objetivo de 

redução progressiva dos leitos psiquiátricos, e fortalecimento da rede extra-hospitalar, 

representada pelos CAPS, e outras ações da saúde mental na atenção básica, 

promovem direitos de usuários, baseado nas novas diretrizes de atenção à saúde 

mental, além da avaliação contínua dos hospitais psiquiátricos, por meio do Programa 

Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares-PNASH/ psiquiatria, convergindo 

para a tendência da reversão do modelo hospitalar para a rede de base comunitária. 

 

2.4 Os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS 

 

O primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil foi inaugurado 

em março de 1986, na cidade de São Paulo: Centro de Atenção Psicossocial Professor 

Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido como CAPS da Rua Itapeva. A criação desse 

CAPS e de tantos outros, com outros nomes e lugares, fez parte de um intenso 

movimento social, inicialmente de trabalhadores de saúde mental, que buscavam 

melhoria da assistência no Brasil e denunciavam a situação precária dos hospitais 

psiquiátricos, que ainda eram o único recurso destinado aos usuários portadores de 

transtornos mentais. 

De acordo com o Ministério da Saúde os agentes viabilizadores do processo de 

desinstitucionalização, são os CAPS, que favorecem o desenvolvimento de uma 

assistência integrada e interdisciplinar. 

No que tange ao campo da saúde mental, nos últimos anos, foram expressivas 



 
 
 

 

 

 
 

as experiências que redundaram na criação de novos serviços e de novas técnicas que 

dessem conta das demandas por cuidados das pessoas em sofrimento psíquico e que 

também promovessem a reabilitação psicossocial (12). 

Os CAPS são estruturas terapêuticas intermediárias entre a hospitalização 

integral e a vida comunitária, e se responsabilizam por cuidados com pessoas com 

problemas psiquiátricos graves ou após internações psiquiátricas. 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de 

atenção à saúde mental, têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

É o surgimento desses serviços que passa a demonstrar a possibilidade de organização 

de uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país.  

É função dos CAPS prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, 

evitando assim as internações em hospitais psiquiátricos; promover a inserção social 

das pessoas com transtornos mentais através de ações intersetoriais; regular a porta de 

entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação e dar suporte à 

atenção à saúde mental na rede básica. É função, portanto, e por excelência, dos 

CAPS organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos 

municípios. Os CAPS são os articuladores estratégicos desta rede e da política de 

saúde mental num determinado território. (9) 

A idéia fundamental é que o CAPS atue enquanto organizador da rede, e não 

apenas como um serviço ou equipamento, que seja capaz de atender às demandas de 

inclusão de pessoas secularmente estigmatizadas. 

 É a articulação em rede de diversos setores que pode garantir resolutividade, 

promoção da autonomia e da cidadania das pessoas com transtornos mentais. 

 Esses serviços foram criados oficialmente a partir da Portaria GM 224/92, que 

regulamenta os serviços de Saúde Mental e dispõem como diretriz os princípios do 

SUS, como garantia de acesso ao atendimento nos vários níveis de assistência, 

atendimento especializado e define o CAPS como “unidade de saúde 

locais/regionalizadas que contam com uma população adscrita definida pelo nível 

local e que oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o regime 

ambulatorial e a internação hospitalar, em um ou dois turnos de quatro horas, por 

equipe multiprofissional”. 

Nesses centros os usuários passam o dia e são assistidos sócio-



 
 
 

 

 

 
 

terapêuticamente, voltando para casa no final do dia, mantendo-se assim em contato 

com a família e a comunidade, durante seu tratamento. 

 Segundo o Ministério da Saúde (9), o objetivo do CAPS é oferecer atendimento 

à população de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a 

reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos 

civis e fortalecimento dos laços familiar e comunitário. É um serviço de atendimento 

de saúde mental criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos. 

 Os serviços substitutivos, logo de início reduziram consideravelmente o 

número de internações psiquiátricas, bem como a duração das mesmas. 

 De acordo com o Ministério da Saúde, os CAPS devem contar com espaço 

próprio e adequadamente preparado para atender à sua demanda específica, sendo 

capazes de oferecer um ambiente continente e estruturado. 

 Deverão contar, no mínimo, com os seguintes recursos físicos: 

• Consultórios para atividades individuais (consultas, entrevistas, terapias); 

• Salas para atividades grupais; 

• Espaço de convivência; 

• Oficinas; 

• Refeitório (o CAPS deve ter capacidade para oferecer refeições de acordo com o 

tempo de permanência de cada paciente na unidade); 

• Sanitários; 

• Área externa para oficinas, recreação e esportes. 

As práticas realizadas nos CAPS se caracterizam por ocorrerem em ambiente 

aberto, acolhedor e inserido na cidade, no bairro. Os projetos desse serviço muitas 

vezes ultrapassam a própria estrutura física, em busca da rede de suporte social, 

potencializadora de suas ações, preocupando-se com o sujeito e sua singularidade, sua 

história, sua cultura e sua vida cotidiana. 

Para tanto o enfermeiro deve reconhecer e assumir a sua importância no tratamento do 

paciente, se instrumentalizar-se e ativar sua posição na condução e evolução do 

tratamento em psiquiatria. 

 

Os tipos de CAPS 

 



 
 
 

 

 

 
 

 Um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Núcleo de Atenção 

Psicossocial é um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  (29)  

O SUS, instituído pelas Leis Federais 8.080/1990 e 8.142/1990, tem o 

horizonte do Estado democrático e de cidadania plena como determinantes de uma 

“saúde como direito de todos e dever de Estado”, previsto na Constituição Federal de 

1988 (29). 

Esse sistema alicerça-se nos princípios de acesso universal, público e gratuito 

às ações e serviços de saúde; integralidade das ações, cuidando do indivíduo como um 

todo e não como um amontoado de partes; eqüidade, como o dever de atender 

igualmente o direito de cada um, respeitando suas diferenças; descentralização dos 

recursos de saúde, garantindo cuidado de boa qualidade o mais próximo dos usuários 

que dele necessitam; controle social exercido pelos Conselhos Municipais, Estaduais 

e Nacional de Saúde com representação dos usuários, trabalhadores, prestadores, 

organizações da sociedade civil e instituições formadoras. (29) 

O CAPS é um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com 

transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou 

persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, 

comunitário, personalizado e promotor de vida. (29) 

O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de sua área de 

abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários 

pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para 

ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos.  

Os CAPS visam:  

-prestar atendimento em regime de atenção diária; 

-gerenciar os projetos terapêuticos, oferecer cuidado clínico eficiente e personalizado; 

-promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que 

envolvam; 

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

enfrentamento dos problemas.  

 Os CAPS também têm a responsabilidade de organizar a rede de serviços de 



 
 
 

 

 

 
 

saúde mental de seu território; dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na 

rede básica, PSF (Programa de Saúde da Família), PACS (Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde);  

 regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de sua área; 

coordenar junto com o gestor local as atividades de supervisão de unidades 

hospitalares psiquiátricas que atuem no seu território; manter atualizada a listagem 

dos pacientes de sua região que utilizam medicamentos para a saúde mental. 

Os CAPS diferem quanto ao tamanho do equipamento, estrutura física, 

profissionais e diversidade nas atividades terapêuticas, quanto à especificidade da 

demanda, isto é, para crianças e adolescentes, usuários de álcool e outras drogas ou 

para transtornos psicóticos e neuróticos graves.  

 

Os diferentes tipos de CAPS são:  

 

 CAPS I e CAPS II: são CAPS para atendimento diário de adultos, em sua população 

de abrangência, com transtornos mentais severos e persistentes.  

 

 CAPS III: são CAPS para atendimento diário e noturno de adultos, durante sete dias 

da semana, atendendo à população de referência com transtornos mentais severos e 

persistentes.  

 

 CAPSi: CAPS para infância e adolescência, para atendimento diário a crianças e 

adolescentes com transtornos mentais.  

 

 CAPSad: CAPS para usuários de álcool e drogas, para atendimento diário à 

população com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias 

psicoativas, como álcool e outras drogas. Esse tipo de CAPS possui leitos de repouso 

com a finalidade exclusiva de tratamento de desintoxicação. (29) 

 

A Portaria n.º 336/GM (em anexo) em 19 de fevereiro de 2002 considera a Lei 

10.216, de 06/04/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, e a 



 
 
 

 

 

 
 

necessidade de atualização e descreve as modalidades de atendimento nos CAPS, bem 

como a sua categoria e modalidade de atendimento a ser oferecido, dependente do 

número de habitantes da cidade onde o mesmo está localizado. 

 

2.5 O início da administração da Assistência Psiquiátrica no Estado do Espírito 

Santo 

 

Partindo da informação que o primeiro hospício no Brasil foi criado em 

1841,no Rio de Janeiro.Já no Estado do Espírito Santo, o primeiro hospital fundado 

pelo poder público para ser utilizado no tratamento de doentes mentais foi o Hospício 

de Alienados da Ilha da Pólvora inaugurado em 1944, mais de um século depois do 

seu similar carioca (30). 

Sem esperar pelo poder público, em maio de 1887, foi inaugurado o primeiro 

asilo de alienados do Espírito Santo, sob a administração da Santa Casa de 

Misericórdia de Vitória. Sendo que a inauguração do asilo não iniciou um “tratamento 

psiquiátrico” e sim um local próprio de internamento, destinado ao isolamento. 

A partir de 1921, o governo estadual celebra um contrato com o Asilo de 

Deus, Cristo e Caridade, de Cachoeiro de Itapemirim, para que essa instituição 

passasse a receber os alienados que se encontravam encarcerados na cadeia civil de 

Vitória (30). 

Apenas em janeiro de 2006 temos o CAPS, situado em Cachoeiro de 

Itapemirim cadastrado como clínica especializada/ambulatório de especialidade, e de 

esfera administrativa e gestão estadual. No município de São José do Calçado o 

cadastro data em março de 2006 como Centros de Saúde/Unidade Básica. Em Vargem 

Alta, os CAPS também são cadastrados como Centro de Saúde/ Unidade Básica, a 

esfera administrativa e a gestão são municipais. 

  

A saúde mental em municípios do interior 

 

A maioria da população (51%) reside em 4% dos municípios com população 

acima de 100.000 habitantes, e 96% possui população inferior a 100.000 habitantes, 

sendo que 63% dos municípios brasileiros possuem população de até 20.000 



 
 
 

 

 

 
 

habitantes. Entretanto, o cotidiano das instituições de saúde nos pequenos territórios 

caracteriza a quase totalidade dos municípios brasileiros, ressaltando a importância do 

estudo em contemplar os municípios do Sul do Estado do Espírito Santo, sendo eles 

municípios de pequeno/médio porte. (31) 

Luzio e L’Abbate, trazem subsídios importantes para a construção de uma rede 

articulada de atenção psicossocial nos municípios de pequeno e médio portes, mas 

também mostram obstáculos significativos em efetivar as diretrizes e as propostas da 

reforma psiquiátrica.(32) 

E concluem sobre a importância do comprometimento dos gestores municipais 

com a população e com a melhoria de suas condições de vida para a criação de 

serviços substitutivos em Saúde Mental.  

O processo de desinstitucionalização e a consequente superação do modelo 

manicomial, exigem transformações da sociedade e dos profissionais inseridos nos 

serviços para se construir uma história contextualizada no campo das lutas sociais.  

 

 

3 Metodologia 

 

O presente estudo é de natureza descritivo-exploratório, considerando o objeto 

do estudo, foi escolhida a abordagem qualitativa, que para Ludke e André (33) é aquela 

que se desenvolve numa situação natural, é rica em dados descritivos, tem um plano 

aberto e flexível e focaliza a realidade de uma forma complexa e contextualizada. 

Ainda, segundo Minayo  (34), este tipo de pesquisa utiliza um universo de significados, 

motivações, crenças, valores e atitudes. 

Essas características correspondem a uma possibilidade de maior 

aprofundamento das relações entre o pesquisador e os participantes da pesquisa, assim 

como o aprofundamento dos fenômenos ocorridos ao longo de nossa permanência no 

cenário. 

 

3.1 Descrição das localidades e instituições 

  



 
 
 

 

 

 
 

 O estudo foi realizado na região Sul do Espírito Santo, que é composta por 21 

municípios, sendo que três desses contam com os serviços de um CAPS, são eles: 

Cachoeiro de Itapemirim, São José do Calçado, Vargem Alta. 

Através de contato por e-mail com a Secretaria Estadual de Saúde Mental foi 

possível o acesso à lista atualizada dos 15 CAPS localizados no Estado. 

O CAPS situado em Cachoeiro de Itapemirim foi cadastrado em janeiro de 

2006 como clínica especializada/ambulatório de especialidade, sendo a esfera 

administrativa e a gestão estadual. O serviço conta com três consultórios médicos, um 

não médico, uma sala de enfermagem, uma sala de repouso/observação com um leito. 

Possui nove funcionários cadastrados, sendo um deles enfermeiro. 

No município de São José do Calçado o cadastro data em março de 2006, 

como Centro de Saúde/Unidade Básica possui um consultório, uma sala de 

enfermagem, duas salas de observação/repouso, com um leito cada, sendo a esfera 

administrativa e a gestão municipal. São sete os profissionais cadastrados, sendo um 

como enfermeiro. 

Em Vargem Alta, os CAPS também são cadastrados como Centro de Saúde/ 

Unidade Básica, a esfera administrativa e a gestão são municipais. Conta com um 

consultório para assistência e não possui profissional cadastrado. 

Um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de saúde aberto, 

local ou regionalizado que oferece atendimento à população de sua área de 

abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos pacientes 

pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis, fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários, é um serviço de atendimento que surge como alternativa de 

tratamento à internação psiquiátrica.  

Os CAPS funcionam, pelo menos, durante os cinco dias úteis da semana (2ª a 6ª 

feira). Seu horário e funcionamento nos fins de semana dependem do tipo de CAPS: 

 

 

 

 

 

 

CAPS I – municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes 
Funciona das 8 às 18 horas 
De segunda a sexta-feira  
CAPS II – municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes 
Funciona das 8 às 18 horas 
De segunda a sexta-feira 
Pode ter um terceiro período, funcionando até 21 horas (24) 

 



 
 
 

 

 

 
 

3.2 Sujeitos do Estudo 

 

Os sujeitos do estudo incluíram todos os enfermeiros atuantes em algum dos 

CAPS localizados na região Sul do Espírito Santo, sendo eles situados nos municípios 

de Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e São José do Calçado, essa região foi 

escolhida devido à viabilidade técnica de desenvolvimento da pesquisa, por ser 

próxima ao domicílio da pesquisadora. 

O CAPS (CAPS II) de Cachoeiro de Itapemirim conta com apenas um 

enfermeiro, que dedica 40 horas semanais ao serviço, e possui outro vínculo 

empregatício. 

O CAPS (CAPS I) de São José do Calçado conta com apenas um enfermeiro e 

uma equipe de três técnicos de enfermagem, sendo que um dos técnicos ocupa o cargo 

de coordenação da unidade, a dedicação do enfermeiro é de 40 horas semanais ao 

serviço, e ainda possui outro vínculo empregatício. 

O CAPS (CAPS I) localizado no município de Vargem Alta conta com três 

enfermeiros, sendo que um deles atua no cargo de coordenação, todos são de 

dedicação exclusiva, e o serviço conta apenas com um técnico de enfermagem. 

Os profissionais que trabalham nos CAPS, segundo o Ministério da Saúde-2004, 

possuem diversas formações e integram uma equipe multiprofissional. É um grupo de 

diferentes técnicos de nível superior e de nível médio. Os profissionais de nível 

superior são: enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas 

ocupacionais, pedagogos, professores de educação física ou outros necessários para as 

atividades oferecidas nos CAPS.  

Os profissionais de nível médio podem ser: técnicos e/ou auxiliares de 

enfermagem, técnicos administrativos, educadores e artesãos. Os CAPS contam ainda 

com equipes de limpeza e de cozinha.  

Todos os CAPS devem obedecer à exigência da diversidade profissional e 

cada tipo de CAPS (CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi e CAPSad) tem suas 

próprias características quanto aos tipos e à quantidade de profissionais.3 

Tipos de profissionais que trabalham nos CAPS – Equipes mínimas  

CAPS I 

 1 médico psiquiatra ou médico com formação em saúde mental 



 
 
 

 

 

 
 

 1 enfermeiro 

 3 profissionais de nível superior de outras categorias profissionais: psicólogo, 

assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao 

projeto terapêutico 

 4 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão  

CAPS II 

 1 médico psiquiatra  

 1 enfermeiro com formação em saúde mental 

 4 profissionais de nível superior de outras categorias profissionais: psicólogo, 

assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, professor de educação física ou 

outro profissional necessário ao projeto terapêutico 

 6 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão. 

Foi realizado um levantamento do perfil sócio profissional dos enfermeiros 

atuantes nos serviços, visando uma ampliação do entendimento da atuação, e do 

desenvolvimento das atividades nos CAPS. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

As entrevistas foram previamente agendadas, e ocorreram no local de trabalho 

dos sujeitos do estudo ou em outro local por eles definidos, os entrevistados recebem 

a denominação numérica, a fim de preservar a identidade dos mesmos, o critério de 

inclusão na participação do estudo foi a aceitação espontânea, explicitada através da 

assinatura do termo de consentimento esclarecido do estudo, considerando os aspectos 

éticos 9/96 do Conselho Nacional de Saúde. Aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Vila Velha-UVV, em 08/07/2008, número do protocolo 

79/2008. 

Na ocasião da entrevista foram esclarecidos todos os aspectos da pesquisa, os 

objetivos, a metodologia proposta, o sigilo dos entrevistados. 

Dentre as possibilidades existentes de instrumentos, os dados foram coletados 

através de entrevista semi-estruturada, no período de maio a outubro de 2009 e 



 
 
 

 

 

 
 

gravadas após assinatura do termo de consentimento, e os depoimentos foram 

analisados após a transcrição das gravações. Foi escolhido este tipo de instrumento 

pelo mesmo possibilitar que o entrevistado falasse sobre o objeto da pesquisa sem, 

necessariamente, se deter em respostas preestabelecidas pela entrevistadora. A 

entrevista ofereceu a vantagem de captar de forma imediata a idéia do sujeito, ser 

aplicada a qualquer informante e abranger os mais variados tópicos (33). 

Através da entrevista obtive informações referentes a fatos, idéias, crenças, 

maneiras de pensar, opiniões, sentimentos, maneiras de sentir, maneiras de atuar, 

conduta ou comportamento presente ou futuro, razões conscientes ou inconscientes de 

determinadas crenças, sentimentos, maneiras de atuar ou comportamentos (33). 

 

3.4 Análise dos dados 

 

A análise de conteúdo foi considerada adequada por trabalhar a palavra, isto é, 

a prática da língua realizada por emissores identificáveis, além de procurar conhecer 

aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça, visando ao 

conhecimento de variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica, entre outras, 

por meio de um mecanismo de dedução com base em indicadores reconstruídos a 

partir de uma amostra de mensagens particulares (35). 

A análise de conteúdo tem várias técnicas para revelar os significados 

existentes nas falas dos entrevistados, entre elas foi delimitada a análise temática, 

fazer esse tipo de análise significa descobrir os núcleos de sentido que estão presentes 

em uma comunicação, cuja presença é significativa para os objetivos visados no 

estudo (33). As temáticas surgiram de acordo com os depoimentos dos enfermeiros 

sobre a sua atuação nos CAPS. 

A análise temática pode ser organizada em três fases (33). 

• Pré-análise: essa fase consiste na escolha do material a ser analisado, na revisão e 

reformulação dos objetivos e questões norteadoras da pesquisa e na elaboração de 

indicadores que orientem a interpretação final. 

• Exploração do material: é a fase em que o material é codificado, com o objetivo 

de descobrir os núcleos de sentido dos conteúdos expressos pelos entrevistados e 

pelas observações de campo. Nessa fase as categorias temáticas são especificadas 



 
 
 

 

 

 
 

a partir dos objetivos traçados na fase anterior. 

• Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: nessa fase os resultados brutos 

são analisados de forma a ressaltar as informações importantes. A partir daí são 

feitas inferências e interpretações baseadas em seu quadro teórico. 

Apesar da formalidade existente na análise temática e da sua ligação histórica 

com o positivismo, essa técnica possui variantes que permitem trabalhar com 

significados em lugar de referências estatísticas. 

As questões referentes à descrição do cotidiano, e a questão que relaciona 

como o enfermeiro pode contribuir na reinserção do paciente na sociedade, foram 

desconsideradas no estudo por ausência de respostas, ou pela repetição das mesmas 

em perguntas diferentes. 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização dos sujeitos 

 

Participaram da pesquisa cinco enfermeiros atuantes nos CAPS localizados no 

sul do Espírito Santo, com média de 30 anos de idade, o que denota uma força de 

trabalho de jovem, e predominantemente feminina, já que apenas um dos 

entrevistados é do sexo masculino, o que confirma a prática emergente, e diferenciada 

do início da enfermagem psiquiátrica brasileira, que no século XIX, tínhamos a 

exaltação do físico, pois o cognitivo e o intelectual não eram tidos como os atributos 

mais importantes. Essa grande preocupação com os aspectos físicos reafirma a função 

que cabia à enfermagem nessa época, ou seja, conter o doente, mantê-lo longe do 

convívio social. (36) 

A inclusão da profissionalização e ensino da enfermagem no campo da saúde 

mental aconteceu mais precisamente em 1890, quando Teixeira Brandão assumiu o 

Hospício D. Pedro II. Segundo Resende este fato foi de grande importância para a 

enfermagem que passou a ter uma denotação mais científica e menos caritativa, pois 

naquele momento a classe médica tomou para si a responsabilidade pela saúde e 

doença mental. (13)  

Em relação ao tempo de formação na graduação,a média obtida foi de 7,5 anos 



 
 
 

 

 

 
 

de conclusão do curso de enfermagem, 3 dos entrevistados são  apenas graduados e 

dois possuem curso de pós-graduação nas áreas de gestão em saúde da família e outro 

em políticas públicas e psicanálise clínica. 

Levando em consideração que apenas os conhecimentos gerados pela 

graduação não são suficientes para a adequada atuação da enfermagem na área de 

saúde mental, torna-se necessário que os enfermeiros que trabalhem nessa área 

específica busquem conhecimentos que contribuam para sua formação profissional. 

(37) 

A formação dos trabalhadores de saúde mental consiste em um aspecto que 

não é possível deixar de assinalar. Considerando que a reforma psiquiátrica indica a 

substituição progressiva do modelo assistencial hospitalocêntrico, acentua-se a 

inclusão de conteúdos pertinentes a essa realidade nos currículos das áreas de saúde. 

Para Labarte e Furegato, os enfermeiros que trabalham em saúde mental 

relatam que os conhecimentos adquiridos no curso de graduação em enfermagem não 

foram suficientes para subsidiar seu desempenho como enfermeiros psiquiátricos. 

Entretanto, a formação nessa área é desenvolvida em cursos de especialização que dão 

o suporte teórico e o conhecimento das teorias que dão sustentação à prática. (38) 

Com a Reforma Psiquiátrica, necessita-se de profissionais capacitados na área, 

com conhecimentos adquiridos em cursos de especialização, que propiciarão aos 

enfermeiros melhor interação com o paciente. (38) 

 

 

4.2 Distribuição das atividades realizadas pelos enfermeiros nos CAPS 

localizados no Sul do Estado do Espírito Santo 

 

As atividades relatadas pelos enfermeiros foram bastante diversificadas,entre 

administrativas, gerenciais,assistenciais, abrangeram o atendimento individual, citado 

por todos os cinco entrevistados. 

Grande parte (quatro entrevistados) relatou a participação em grupos ditos 

terapêuticos, em igual número, assumiram os atendimentos às intercorrências clínicas 

e o controle da medicação, dois relataram coordenação da unidade, e outras atividades 

(atendimento às famílias, responsável pela marcação de exames e consultas, 



 
 
 

 

 

 
 

elaboração do plano terapêutico, controle da alimentação, atividades comunitárias 

(passeios), oficinas de saúde, visita domiciliar) foram citadas apenas uma vez nos 

discursos. 

A enfermagem como profissão, ainda não atingiu sua maturidade, e até hoje 

busca sedimentar sua prática pautada em conhecimentos próprios, ou seja, a 

construção de um saber técnico e científico específico da enfermagem. 

A Enfermagem, sem dúvida, é uma profissão que congrega tanto o aspecto da 

técnica como o da convivência, e trabalha em estreita relação com o ser humano bio-

psico-social. 

Como o atendimento ao ser humano apresenta-se complexo, não é possível 

separar a pesquisa da prática profissional visando os mais variados problemas, que se 

lhe apresentam no cotidiano de seu desempenho profissional, a pesquisa emergindo da 

prática. 

Neste contexto, o ensino de enfermagem psiquiátrica acaba sendo o ponto de 

convergência de grandes contradições,há medida que é mutante, ao mesmo tempo em 

que avança, tem que manter-se dentro do real, pois o conhecimento e a prática não 

avançam na mesma velocidade e nem sempre na mesma direção. 

 

4.3 Atividades desenvolvidas pelos enfermeiros nos CAPS 

 

Visando melhor discussão dos dados, as atividades desenvolvidas pelos 

enfermeiros foram agrupadas nas categorias: atividades assistenciais e atividades 

burocrático-administrativas. 

Grande parte das atividades desenvolvidas pelos enfermeiros foi caracterizada 

como atividade assistencial, tais como: Atendimento individual; Atendimento 

familiar; Atendimento nas crises psicóticas agudas; Atendimento às intercorrências 

clínicas; Visita domiciliar; Atividades recreativas; Grupos terapêuticos. 

O atendimento de enfermagem a indivíduos com doenças físicas caracteriza-

se, atualmente, pela execução de procedimentos altamente técnicos disponíveis para a 

preservação da vida, talvez para tanto, os profissionais envolvidos na assistência 

tendem a dar preferência à saúde física, deixando, muitas vezes, de abordar os 

aspectos emocionais. 



 
 
 

 

 

 
 

A resposta de um indivíduo à doença varia enormemente em função dele estar 

padecendo de uma enfermidade de curta duração (aguda), ou de longa evolução, 

podendo ser agravante o fato de o tratamento da mesma não ser resolutivo, mas, 

paliativo, mutilante, ou incapacitante.  (39) 

Na literatura encontramos convergência entre os autores quanto ao 

entendimento sobre o papel do enfermeiro ser o de agente terapêutico e de que a base 

dessa terapia é o relacionamento estabelecido com o paciente a partir da compreensão 

do significado de seu comportamento. Na década de 60 o enfermeiro de saúde mental 

limitava-se às tarefas administrativas, de custódia e vigilância; porém, com o 

desenvolvimento da psiquiatria dinâmica, tornou-se um agente terapêutico, por sua 

possibilidade de influir nas relações interpessoais, de modificar favoravelmente o 

ambiente e de orientar as pessoas individualmente ou em grupos. É importante 

ressaltar que a comunicação e o relacionamento enfermeiro/cliente são considerados 

como base para a prática da enfermagem (37) 

A função administrativa do enfermeiro está prevista, com ênfase, na Lei nº 

7498, de 25 de junho de l986, que regulamenta o seu exercício profissional. Em seu 

Art. 11, define o que cabe privativamente ao enfermeiro e com relação à função de 

gerenciamento podemos citar, por exemplo: “planejamento, organização, 

coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem” (40). 

Diálogos, tensões, invenções, responsabilidades e mudanças começam a fazer 

parte do modo de trabalhar do enfermeiro. Diferentemente do paradigma manicomial, 

em que os papéis profissionais são rígidos, preestabelecidos e dirigidos ao controle 

dos pacientes e aos sintomas da doença, as ações terapêuticas desenvolvidas em 

serviços abertos são mais flexíveis, e possibilitam a construção de um projeto 

coletivo, não mais determinado por uma única prática e saber profissional, mas pela 

articulação entre elas evoluindo para um projeto terapêutico único. 

Segundo Aguiar, a essência do trabalho do enfermeiro psiquiátrico está ligada ao 

relacionamento interpessoal terapêutico com o paciente, entretanto, na prática 

cotidiana, o cumprimento das normas burocráticas coloca-se como objeto central do 

trabalho da enfermeira. (41)  como pode ser visto nas falas dos profissionais: 

 

 “Quando a gente fala de atividades..., aqui são 1001. Vão 



 
 
 

 

 

 
 

desde a parte burocrática, até a parte de enfermagem em si..., 

os medicamentos, consulta de enfermagem...” Enfermeira 2 

 

A fala da enfermeira 1 confirma o da enfermeira 2 no que se refere às mil e uma 

funções: 

 

“Sou responsável por providenciar alimentação, vale 

transporte, enfim, controle de compras..., menos a parte de 

compra de medicação, essa fica com a enfermagem mesmo” 

Enfermeira 1 

 

 

Esse discurso apresenta-se particularmente curioso já que explicita a 

dificuldade de formação de uma identidade profissional do enfermeiro inserido nesse 

serviço quando há o relato que o ato de realizar a compra de medicação se aplica a 

“enfermagem mesmo”, se excluindo enquanto enfermeiro. 

Em Oliveira e Alessi, encontramos que muitos enfermeiros realizam trabalhos 

buscando refletir sobre o seu trabalho nos serviços de saúde mental.e que alguns 

desses estudos apontam para uma indefinição dos profissionais de enfermagem sobre 

o seu pael nessa assistência, provocando um “aprisionamento” em atividades 

burocrático-administrativas, sendo essa a identidade possível para os profissionais que 

vivenciam a indefinição de seu papel. (6) 

 

 

 

4.4 Distribuição da principal área de atuação dos enfermeiros dos CAPS 

localizados no sul do Estado do Espírito Santo 

  

No que se refere à principal área de atuação, a coordenação da unidade aparece 

como principal atividade de dois dos entrevistados, embora nos discursos 

apresentados, o enfoque seja sobre o desejo de maior dedicação na parte assistencial, 

conforme transcrição de dois trechos apresentados a seguir:  

 

 “...grupo terapêutico, é o que eu deveria fazer..., mas não é 

nada! A parte burocrática é a que mais absorve mesmo... mas 

eu não deixo de fazer a minha assistência” Enfermeira 2 



 
 
 

 

 

 
 

 

 “...eu tento o equilíbrio entre as atividades de coordenação e 

o atendimento de enfermagem, mas..., a coordenação absorve 

mais tempo.” Enfermeiro 5 

 

A assistência individual, a participação em grupos terapêuticos, e o controle e 

supervisão de ingestão de medicação, apareceram uma vez em cada relato dos 

entrevistados. 

 Com o espaço do fazer do enfermeiro a ser construído, o profissional acaba se 

identificando com uma área bastante conhecida da enfermagem, a parte 

administrativa. 

Retratando o início da enfermagem psiquiátrica no Brasil, desde os primórdios 

da organização das instituições e da assistência psiquiátrica, a enfermagem realizou 

cuidados diretos aos doentes mentais, aplicando procedimentos disciplinares, 

objetivando a manutenção da ordem dentro do espaço asilar. (40) 

O modelo organizacional inicial foi centrado no saber médico, que detinha o 

poder administrativo, com rígido controle sobre a força de trabalho em enfermagem. 

Cerca de um século se passou e, obviamente, a prática do enfermeiro 

psiquiátrico se transformou, acompanhando as demandas dos dispositivos de atenção 

em saúde.  

Contudo, em Filizola apud Bertoncello um estudo sobre o papel do enfermeiro 

em unidades de internação psiquiátrica conclui que a relação deste profissional com a 

equipe de enfermagem e com os pacientes ainda é autoritária, reproduzindo o 

autoritarismo das instituições41. 

Segundo a autora, cabe ao enfermeiro, nessas instituições, coordenar o cuidado 

de enfermagem, desenvolvendo um cuidado indireto, sendo responsável por todas as 

atividades da equipe de enfermagem. Defende que as principais ações do enfermeiro 

são: orientação em serviço, avaliação do trabalho da equipe de enfermagem, controle 

de faltas e escalas de plantão41. 

 

4.5 Uma assistência de enfermagem psiquiátrica ampliada 

 

O projeto terapêutico, se desenvolvido coletivamente amplia a 

responsabilidade dos profissionais, uma vez que esses participam de todo o processo 



 
 
 

 

 

 
 

de trabalho, desde a sua formulação até a sua implementação e avaliação. A 

construção desse projeto implica também a participação do paciente e seus familiares, 

que deixam de ser vistos como objetos de estudo ou de tratamento e começam a ser 

abordados como co-construtores de práticas, como pessoas que compartilham 

significados(1). 

O trabalho com famílias não pode ser definido de forma rígida e sem espaço 

para a criatividade e respeito às individualidades e diferenças. Apesar de existirem 

problemas comuns, as pessoas que os vivenciam e o ambiente em que eles acontecem 

são diferentes, por isso devem ser conduzidos também de forma distinta e 

individualizada, de preferência com base na realidade de cada um, considerando as 

crenças, valores, cultura e o conhecimento específico daquela família (1,9). 

É nesse sentido que acreditamos que a proposta de relação interpessoal propõe 

a compreensão do outro como um todo, ou seja, como ele é nas suas potencialidades e 

limitações(43). Nesse sentido, é preciso distinguir o papel desempenhado pelos seres 

humanos, quer sejam profissional, cliente ou família, e perceber que a diferença entre 

eles é que um precisa de ajuda e o outro pretende ajudar. 

A prática do enfermeiro no CAPS parece seguir esse horizonte, não se 

baseando apenas em normas, em rotinas, mas sendo construída/desconstruída nesses 

cenários, a partir de comunicações intersubjetivas estabelecidas entre todos os atores 

sociais envolvidos nesse processo e entre esses e a comunidade. Diálogos e mudanças 

começam, portanto, a fazer parte do modo de trabalhar, tornando-se o campo efetivo 

da ação terapêutica do enfermeiro. 

Para trabalhar coletivamente, é necessário, em muitos momentos, dividir 

responsabilidades, desestruturar a lógica de organização do trabalho, centrada na 

divisão de funções (15). Os profissionais devem rever posições, desconstruir a forma de 

pensar o trabalho como fragmentos hierarquizados. As formulações e interrogações 

são necessárias para rever o conhecimento que norteia o trabalho. 

A realidade deve ser construída, confrontada, interrogada, desconstruída e 

reconstruída a partir de novos conceitos. Isso requer a disposição de se trabalhar com 

questionamentos menos com as definições e mais conhecimento que está por ser 

construído. O espaço de atuação do enfermeiro nas novas modalidades de atenção em 

saúde mental vai se construindo a partir de vários caminhos, em permanentes 



 
 
 

 

 

 
 

transformações. 

O espaço do enfermeiro no CAPS não está dado, devendo ser conquistado a 

partir de sua inserção nos projetos terapêuticos, de sua participação nas discussões de 

equipe (16), dentre outras possibilidades já relatadas. Também é importante explorar as 

condições de possibilidades dessa inserção, de modo que as interrogações/respostas 

que emergem no cotidiano se tornem instrumentos importantes para desconstrução de 

práticas e construção voltada para a criação, que nos permite revisitar com qualidade a 

vida.  

Por ser uma prática em construção, e constantes mudanças, o percurso do 

enfermeiro atuante em um CAPS não segue um caminho prévio, já que dispomos do 

CAPS como novo dispositivo em saúde mental. Nesse processo não existe um modelo 

a seguir, o que existe é a necessidade da construção de ações e saberes voltados para 

as necessidades do cliente. 

Quando nos dispomos a colocar a nossa prática em cheque demonstramos a 

recusa ao modelo hospitalocêntrico que tem como norte a concepção engessada em 

funções hierarquizadas e normas. No vínculo que o enfermeiro estabelece com o 

usuário no cotidiano terapêutico é que tem se afirmado como profissional co-

participante de um projeto coletivo (18). 

A partir dessa diversidade do saber coletivo, podemos constituir práticas que 

desenvolvam formas de cuidado que atendam à globalidade da pessoa em sofrimento 

psíquico. 

Não podemos deixar de ressaltar que para um funcionamento mais adequado, a 

equipe interdisciplinar deve ter profissionais com competências diversas, que 

integrem os mesmos a partir de valores éticos que sustentem a prática e não perca de 

vista o compromisso terapêutico (15). 

O enfermeiro pode, e deve criar espaços de produção de modo que o cliente 

possa encontrar respostas para as suas distintas demandas. 

A grande conseqüência identificada por ocupar muito tempo do trabalho com 

atividades de cunho administrativo é o distanciamento do paciente, sendo que a 

assistência direta ficaria a cargo dos técnicos e auxiliares de enfermagem, fato que 

leva a uma falta de reconhecimento do enfermeiro por parte da clientela e de outros 

profissionais (40). 



 
 
 

 

 

 
 

Em países mais desenvolvidos o papel do enfermeiro psiquiátrico tem se 

modificado nos últimos anos. Antes desempenhava apenas atividades de caráter 

gerencial, passando a assumir mais atividades com finalidades terapêuticas por 

intermédio do relacionamento terapêutico e programas de educação a pacientes e 

familiares, sendo que em nosso meio, essa mudança está se processando de modo 

lento e gradativo (40) 

 

4.6 Distribuição da identificação das atividades desenvolvidas com os princípios 

da reforma psiquiátrica 

 

Apesar de todos os entrevistados responderem que identificam suas atividades 

com os princípios da reforma, dois deles não souberam correlacionar as suas 

atividades com os princípios da reforma psiquiátrica como pode ser observado. Os 

dois profissionais agiram de forma a não conseguirem expressar verbalmente ao 

questionamento: 

 

“Hummm........ “ Enfermeira1 

 “Não sei te dizer como...” Enfermeira3 

 

Levantando dúvidas quanto ao real conhecimento desses profissionais no que 

se refere à reforma psiquiátrica, e a sua aplicabilidade nas atividades desenvolvidas 

por esses profissionais, suscitando a necessidade de formação específica para os 

enfermeiros atuantes na área de enfermagem psiquiátrica. 

 A promoção do auto-cuidado foi citada por todos os entrevistados, oficinas de 

geração de renda, a consideração da individualidade e a organização da rede de saúde 

mental apareceram uma vez nos discursos. 

Dentre os princípios de identificação com a Reforma Psiquiátrica, o mais 

relatado (cinco vezes) foi o da promoção do autocuidado, que segundo Villela e 

Scatena, a atenção do profissional de Enfermagem, a partir da década de 90, 

direcionou-se a novas formas de cuidar na saúde mental, buscando serviços extra-

hospitalares. Nesses serviços, a Enfermagem se propõe a direcionar suas atividades de 

forma diferenciada no tratamento dos doentes mentais, implicando atitudes de 



 
 
 

 

 

 
 

respeito e dignidade para com o enfermo, ações voltadas às individualidades do 

sujeito e a participação ativa desse em seu processo de tratamento, valorizando e 

estimulando o autocuidado, bem como a sua reinserção em grupos sociais e 

comunitários. (44) 

Segundo Bub, et al,embora os enfermeiros e enfermeiras se autodenominem 

profissionais do cuidado e o considerem a essência da enfermagem, temos percebido 

que ainda não há clareza suficiente acerca do que é cuidado, quais são suas 

características e suas finalidades.Partindo dessa premissa, algumas concepções de 

cuidado têm  influenciado a prática de enfermagem. (45) 

Nesse contexto, uma das teorias de enfermagem mais influentes na 

enfermagem brasileira é a teoria do autocuidado. 

De acordo com a Teoria de Enfermagem do Déficit de Autocuidado, os seres 

humanos distinguem-se dos outros seres vivos por sua capacidade de refletir sobre si 

mesmos e seu ambiente, simbolizar o que vivenciam e utilizar criações simbólicas no 

pensamento, na comunicação para fazer coisas que são benéficas para si mesmos e 

para os outros. 

O autocuidado descreve e explica a prática de cuidados executados pela pessoa 

portadora de uma necessidade para manter a saúde e o bem-estar, assim como os 

pacientes usuários dos serviços CAPS. 

O autocuidado é a realização de ações dirigidas a si mesmo ou ao ambiente a 

fim de regular o próprio funcionamento de acordo com seus interesses na vida, 

funcionamento integrado e bem-estar (2) As ações de autocuidado constituem a prática 

de atividades que os indivíduos desempenham de forma deliberada em seu próprio 

benefício com o propósito de manter a vida, a saúde e o bem-estar. 

E a enfermagem se propõe a oferecer um serviço de cuidado especializado, no 

qual cuidar é compreendido como uma seqüência de ações que compensariam 

limitações na saúde de pessoas engajadas em ações reguladoras funcionais e de 

desenvolvimento. 

  

4.7 Distribuição das influências da reforma psiquiátrica no desenvolvimento das 

atividades desenvolvidas 

Dentre as influências da reforma psiquiátrica que norteiam o desenvolvimento 



 
 
 

 

 

 
 

das atividades, a de reinserção do paciente na sociedade foi citada por cinco dos 

entrevistados, a influência de geração de renda, foi citada por três vezes, tanto quanto 

o enfermeiro como instrumento terapêutico, e a promoção da auto-estima. 

A promoção do auto-cuidado, a prioridade do atendimento individual, a 

conscientização da sociedade, o trabalho no controle das crises, o controle do uso de 

medicação, o fortalecimento do elo familiar, e a incentivo à criação de associação de 

familiares, foi uma vez citada nos discursos.  

Em relação aos princípios da reforma que norteiam suas atividades as falas das 

enfermeiras, ressaltam os efeitos da reforma no processo de trabalho. 

 

“A gente vai muito em cima da reinserção, por exemplo, tinha 

uma usuária que não trabalhava..., hoje ela faz artesanato, e 

trabalha por conta própria...Tinha outro que tinha plantação 

de café, mas não ia trabalhar..., agora ele vai.” Enfermeira 1 

 

Esse fragmento da fala da enfermeira 1 deixa clara a intenção de converter o 

trabalho, e a geração de renda em reinserção. 

 

 “considerando o paciente como um todo, sendo 

resolutivo nas questões que ele demanda, trabalhando a 

elevação da auto-estima, através do auto-cuidado.” 

Enfermeira 2 

 

“na tentativa de reinserção do paciente em atividades 

sociais, na elevação da auto-estima, no controle do uso das 

medicações, deixando de priorizar a parte burocrática, e 

fazendo mais atendimentos aos pacientes”. Enfermeira 3 

 

“através de atividades laborativas, geração de renda, 

conscientização da comunidade, dos agentes de saúde”. 

Enfermeira 4 

 

“através do controle das crises fora da internação..., sendo 

um elo entre usuário, família e CAPS.” Enfermeira 5 

 

As funções do enfermeiro estão focadas na promoção da saúde mental, na 

prevenção da enfermidade mental, na ajuda ao doente para enfrentar as pressões da 

enfermidade mental e na capacidade de assistir ao paciente, à família e à comunidade, 

ajudando-os a encontrarem o verdadeiro sentido da enfermidade mental. Para o 



 
 
 

 

 

 
 

enfermeiro realizar suas funções, deve usar a percepção e a observação, formular 

interpretações válidas, delinear o campo de ação com tomada de decisões, planejar a 

assistência, avaliar as condutas e o desenvolvimento do processo. Essas ações fazem 

parte do processo de enfermagem, devendo direcionar o relacionamento interpessoal e 

terapêutico (44). 

A maior influência da reforma psiquiátrica que foi relatada foi a de reinserção 

do paciente na sociedade, percebe-se que a enfermagem pode desenvolver ações de 

reinserção que visam a ajudar o doente a lidar com a realidade, compreender a 

dinâmica de suas relações,  reconhecer suas habilidades, capacidades e 

potencialidades e conviver com suas limitações.(40) 

A modificação de postura do enfermeiro para uma abordagem que considera a 

individualidade do ser humano, o relacionamento interpessoal, viabiliza o processo da 

reabilitação e a promoção do autocuidado (44). 

Segundo Kantorski,Mielke e Júnior, no atual contexto de transformação das 

práticas psiquiátricas, a reabilitação psicossocial redefine-se como um saber fazer que 

nos propicia considerar o fato do sujeito desenvolver um transtorno psíquico como 

mais um dado na sua história. (46) 

Considerando esse conceito de reabilitação psicossocial, o sujeito tem como 

foco inicial, a sua história de vida e a sua inserção na comunidade onde vive, e as suas 

posssibilidades e impossibilidades levando em conta a sociedade, incluindo a oferta 

de atendimento e de serviços de saúde mental. 

Pratt; Gill e Barret apud Kantorski;Mielke e Júnior, define a reabilitação em 

saúde mental como: “aquela pessoa que antes tinha medo de entrar em uma loja para 

pedir um sorvete de soda, hoje pode ser o gerente da loja de sorvetes”. (46) 

Possivelmente, esse conceito não se aplica à maioria dos usuários dos serviços, 

porém é um conceito que norteia a prática levando em consideração uma gama de 

posssibilidades reabilitadoras, dentro da possibilidade de cada indivíduo, sendo o 

transtorno mental, mais um dado na sua história de vida, valorizando o que existe de 

positivo e produtivo no sujeito. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 
 
 

 

 

 
 

Podemos concluir que apesar da divergência entre tendências teóricas como da 

Reforma Psiquiátrica, estejam influenciando a prática de enfermagem, também 

concordam que há um longo caminho na formação dos enfermeiros que atuam na 

área. 

Definir a mudança de papel do enfermeiro de “controlador dos pacientes”, 

para o de “agente terapêutico”, constitui uma visão simplista da realidade, já que 

muitos enfermeiros ainda não conseguiram direcionar sua prática de acordo com a 

Reforma Psiquiátrica. Entretanto, apesar do atendimento individual ter sido relatado 

como principal área de atuação, o discurso revela uma ocupação considerável com as 

atividades técnico-administrativas, como controle de medicação e coordenação da 

unidade. 

Enquanto em outras áreas da enfermagem já se discute sobre a perda de alguns 

fazeres, antes privativos do enfermeiro, para profissionais de outras áreas de formação 

da saúde, na enfermagem psiquiátrica percebe-se uma ampliação das atividades e 

reinvenção de atividades dentro de uma nova perspectiva interdisciplinar.  

A análise dos dados sugere a consideração por parte dos enfermeiros na 

atuação enquanto agente terapêutico, embora o discurso revele uma ênfase em 

atividades de cunho administrativo, o que aponta para uma necessidade de cursos de 

especialização que forneçam suporte teórico ao desenvolvimento da prática. 

As situações relatadas pelos sujeitos da pesquisa apontam que para uma 

capacitação adequada do enfermeiro com atuação em CAPS é necessário que 

formação de graduação do enfermeiro seja coerente às necessidades atuais dos 

serviços de saúde mental. 

Pensando que a fragilidade de conhecimentos referentes às intervenções de 

clínica geral, bem como, às dinâmicas de grupos e ao inter-relacionamento da equipe 

pode ser suprida mediante educação permanente em Centros de Atenção 

Psicossocial,faz-se necessária uma revisão da estrutura atual dos currículos dos cursos 

de Enfermagem da oferta de educação permanente psiquiátrica. 

Os estudos apontam para uma nova direção da enfermagem, baseada nos 

ideais de reforma psiquiátrica, incluindo o uso de modalidades terapêuticas e numa 

reflexão dos profissionais acerca da sua prática, sendo que a mudança na prática é 

possibilitada se precedida de alterações no ensino da enfermagem psiquiátrica, o que 



 
 
 

 

 

 
 

exige do profissional de enfermagem a ampliação do conhecimento do campo 

psicossocial, para que não corra o risco de realizar um trabalho alienado,não 

condizente com os pressupostos da reforma psiquiátrica brasileira, favorecendo o 

ajustamento do enfermeiro e garantindo a qualidade da assistência. 

Enquanto em outras áreas da enfermagem já se discute sobre a perda de alguns 

fazeres, antes privativos do enfermeiro, para profissionais de outras áreas de formação 

da saúde, na enfermagem psiquiátrica percebe-se uma ampliação das atividades e 

reinvenção de atividades dentro de uma nova perspectiva interdisciplinar. 

O processo de construção dos CAPS traz à tona a história de muitas vidas, a 

possibilidade do resgate das histórias, da (re) construção da cidadania e do direito à 

vida. Os CAPS possibilitam convivência, passeios, interação, autocuidado, na 

tentativa de realizar sonhos e desejos que antes estavam adormecidos nas contenções 

químicas e sociais das instituições asilares. 

Isto não significa, a priori, que os CAPS são os modelos de solução dos 

problemas da saúde mental. São, sobretudo, práticas, que podem 

contrariar,acrescentar, e construir, em um mundo aberto, produtivo e inventivo, um 

tratamento reabilitador efetivo. O caminho seguido pelos CAPS representa apenas 

uma das vias possíveis entre as possibilidades de mudanças no campo da saúde 

mental. 

A partir da criação de novos espaços de trabalhos nos CAPS, o enfermeiro se 

viu responsável por uma assistência inovadora e promissora em suas práticas. 

Partindo dessa nova realidade, o enfermeiro participa de atividades grupais; grupos de 

estudos; reuniões de famílias e de equipe; visitas domiciliares e excursões; e escuta, 

acolhe e estabelece vínculos com o cliente. As responsabilidades com o cuidado da 

pessoa em sofrimento mental aumentam, pois o enfermeiro tem que se permitir viver 

uma nova proposta que envolve convivência afetiva com o usuário/gente, aquele que 

precisa não só de uma prática de técnicas mecânicas, mas, acima de tudo, de técnicas 

inovadoras e humanizadas. 

É fundamental que o enfermeiro esteja aberto a várias possibilidades, participe 

das discussões sobre o processo de reforma psiquiátrica, aprenda a dialogar com 

discursos diversos sobre a loucura, aprenda a pensar, saiba conviver com o objetivo e 

o subjetivo, com a razão e a paixão. Procure multiplicar as perguntas e se desalojar 



 
 
 

 

 

 
 

dos limites confortáveis das verdades únicas já produzidas, que seja, sobretudo, 

crítico, inventivo para trabalhar com a pessoa em sofrimento mental.  

Os profissionais de enfermagem, antes de tudo, têm que estar seduzidos pelo 

trabalho, para desconstruírem representações sobre o cliente com sofrimento psíquico, 

oriundas, sobretudo, do paradigma psiquiátrico que tem noções de periculosidade e de 

incapacidade como eixos definidores dos ideários de louco e loucura. É preciso ter um 

projeto definido e, ao mesmo tempo, flexível, permitindo à experimentação, através 

do exercício cotidiano e permanente da reflexão crítica e autocrítica. 

A produção de nova cultura, de novas relações entre o enfermeiro e a pessoa 

em sofrimento mental, deixa de ser direcionada para a cura do doente e passa para a 

invenção de saúde, a produção de vida, de subjetividade e de afetividade e a 

construção de cidadania.A cidadania é entendida simplesmente como um conjunto de 

direitos sociais, jurídicos e políticos do cliente com transtorno mental, também 

compreendida como o direito desse sujeito de ser diferente dos demais e de ser 

respeitado em sua diversidade. Essa nova assistência proporciona o direito a um 

tratamento de qualidade, tendo como eixo norteador o aumento do grau de sua 

autonomia e liberdade. Dessa forma, a prática cotidiana da enfermagem pode 

configurar-se como um projeto de vida, no sentido do reconhecimento de novos 

sujeitos de direito, de novos direitos para os sujeitos. 

Na realidade, este trabalho é um convite à abertura para novas reflexões, novas 

propostas, novas atitudes. É muito mais um ponto de partida do que de chegada. O 

conhecimento, ao invés de produzir certezas é, notadamente, uma estratégia de 

desmontá-las. O conhecimento vai se construindo e nunca se esgota, sendo uma 

aventura difícil e incerta, um desafio contínuo. Talvez o momento ainda não seja o de 

superar a crise, mas o de suportá-la de forma a possibilitar pensar as incertezas. O 

esforço será aprender a pensar, saber pensar e inventar novos saberes e práticas de 

cuidar em enfermagem psiquiátrica. 

Contudo, a análise dos dados sugere a consideração por parte dos enfermeiros 

na atuação enquanto agente terapêutico, embora o discurso revele uma ênfase em 

atividades de cunho administrativo, o que aponta para uma necessidade de cursos de 

especialização que forneçam suporte teórico ao desenvolvimento da prática. 

Os estudos apontam para uma nova direção da enfermagem, baseada nos 



 
 
 

 

 

 
 

ideais de reforma psiquiátrica, incluindo o uso de modalidades terapêuticas e numa 

reflexão dos profissionais acerca da sua prática, sendo que a mudança na prática é 

possibilitada se precedida de alterações no ensino da enfermagem psiquiátrica, o que 

exige do profissional de enfermagem a ampliação do conhecimento do campo 

psicossocial, para que não corra o risco de realizar um trabalho alienado, não 

condizente com os pressupostos da reforma psiquiátrica brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

6 ANEXOS 

6.1 Anexo 01 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Estudo sobre as atividades dos enfermeiros dos CAPS do Sul do 

Estado do Espírito Santo. 

Pesquisador Responsável: Michele Thiebaut Miranda. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense. 

Telefones para contato: (28) 35221191 - (28) 99399314 

Nome do voluntário: _________________________________________________ 

Idade: _____________ anos  R.G. __________________________ 

O Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Estudo 

sobre as atividades dos enfermeiros dos CAPS do Sul do Estado do Espírito Santo”, 

de responsabilidade do pesquisador Michele Thiebaut Miranda.  

Esse projeto foi elaborado a fim de identificar as atividades do enfermeiro nos 

CAPS situados no Sul do Estado do Espírito Santo, assim como discutir as atividades 

do enfermeiro à luz da Reforma Psiquiátrica. 

Para alcançar tais objetivos será aplicada uma entrevista semi-estruturada, 

gravada, que somente será usada após aprovação da transcrição da entrevista pelo 

enfermeiro participante. 

O pesquisador estará à disposição para sanar eventuais dúvidas acerca das 

entrevistas, esclarecendo que a participação é voluntária e que este consentimento 

poderá ser retirado a qualquer tempo. 

A confidencialidade das informações geradas e a privacidade do sujeito da 

pesquisa estão garantidas. 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 



 
 
 

 

 

 
 

___________________, _____ de ____________ de _______. 

 

Nome e assinatura do participante: ________________________________. 

Informações relevantes ao pesquisador responsável: 

Res. 196/96 – item IV. 2:  

O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá aos seguintes requisitos: 

a) ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o cumprimento de cada uma 

das exigências acima; 

b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a investigação; 

c) ser assinado ou identificado por impressão dactiloscópica, por todos e cada um dos 

sujeitos da pesquisa ou por seus representantes legais; e: 

d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa ou por seu 

representante legal e uma arquivada pelo pesquisador. 

 

 

Res. 196/96 – item IV. 3: 

c) nos casos em que seja impossível registrar o consentimento livre e esclarecido, tal 

fato deve ser devidamente documentado, com explicação das causas da 

impossibilidade, e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Casos especiais de consentimento: 

 

1. Pacientes menores de 16 anos – deverá ser dado por um dos pais ou, na 

inexistência destes, pelo parente mais próximo ou responsável legal; 

2. Paciente maior de 16 e menor de 18 anos – com a assistência de um dos pais ou 

responsável; 

3. Paciente e/ou responsável analfabeto – o presente documento deverá ser lido em 

voz alta para o paciente e seu responsável na presença de duas testemunhas, que 

firmarão também o documento; 

4. Paciente deficiente mental incapaz de manifestação de vontade – suprimento 

necessário da manifestação de vontade por seu representante legal. 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

Anexo 02 Entrevista Semi-Estruturada 

 

1- Sexo: (   ) feminino (   )masculino 

2- Idade: (   ) anos 

3- Tempo de formação profissional: (   ) anos 

4- Formação profissional: (   )graduação (   )pós-graduação-se afirmativo qual a 

área de 

especialização?__________________________________________________

__ 

 5- Quais são suas atividades no CAPS? 

5.1- Qual sua principal área de atuação: 

- Responsável por alguma parte administrativa? 

- Responsável por alguma parte burocrática? 

- Participa de algum grupo terapêutico? 

- Atua em cargo de direção/ coordenação? 

5.2- Descreva o seu cotidiano, vivências e o trabalho que desenvolve com a família. 

6- Identifica suas atividades com os princípios da Reforma Psiquiátrica 

(subjetividade/ individualidade)? 

6.1- Como a Reforma Psiquiátrica influenciou ou influencia o desenvolvimento das 

suas atividades? 

7- Como o enfermeiro pode contribuir para reinserção do paciente na sociedade? 

 



 
 
 

 

 

 
 

Anexo 03 Portaria n.º 336/GM Em 19 de fevereiro de 2002. 

O Ministro da Saúde, no uso de suas atribuições legais; 

Considerando a Lei 10.216, de 06/04/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 

saúde mental; Considerando o disposto na Norma Operacional de Assistência à Saúde 

– NOAS – SUS 01/2001, aprovada pela Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 

2001; Considerando a necessidade de atualização das normas constantes da Portaria 

MS/SAS nº 224, de 29 de janeiro de 1992, resolve: 

Art.1º Estabelecer que os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas 

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

crescente de porte/complexidade e abrangência populacional, conforme disposto nesta 

Portaria; 

§ 1º As três modalidades de serviços cumprem a mesma função no atendimento 

público em saúde mental, distinguindo-se pelas características descritas no Artigo 3o 

desta Portaria, e deverão estar capacitadas para realizar prioritariamente o 

atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área 

territorial, em regime de tratamento intensivo, semiintensivo e não-intensivo, 

conforme definido adiante. 

§ 2º Os CAPS deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária que 

funcione segundo a lógica do território; 

Art. 2º Definir que somente os serviços de natureza jurídica pública poderão executar 

as atribuições de supervisão e de regulação da rede de serviços de saúde mental. 

Art. 3º Estabelecer que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) só poderão 

funcionar em área física específica e independente de qualquer estrutura hospitalar. 

Parágrafo único. Os CAPS poderão localizar-se dentro dos limites da área física de 

uma unidade hospitalar geral, ou dentro do conjunto arquitetônico de instituições 

universitárias de saúde, desde que independentes de sua estrutura física, com acesso 

privativo e equipe profissional própria. 

Art. 4º Definir, que as modalidades de serviços estabelecidas pelo Artigo 1º desta 

Portaria correspondem às características abaixo discriminadas: 

4.1 - CAPS I – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para 

atendimento em municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes, com as 



 
 
 

 

 

 
 

seguintes características: 

a - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda 

e da rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu território; 

b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de 

entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, 

definido na NormaOperacional de Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a 

determinação do gestor local; 

c - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades 

hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu território; 

d - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de 

saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial; 

e - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam 

medicamentos essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela 

Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, 

regulamentados pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de sua 

área assistencial; 

f - funcionar no período de 08 às 18 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias 

úteis da semana; 

4.1.1 - A assistência prestada ao paciente no CAPS I inclui as seguintes atividades: 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre 

outros); 

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte 

social, entre outras); 

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior 

ou nível médio; 

d - visitas domiciliares; 

e - atendimento à família; 

f - atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na comunidade e sua 

inserção familiar e social; 

g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária, os 

assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias. 

4.1.2 - Recursos Humanos: 



 
 
 

 

 

 
 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o atendimento de 20 (vinte) 

pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta) pacientes/dia, em regime 

de atendimento intensivo, será composta por: 

a - 01 (um) médico com formação em saúde mental; 

b - 01 (um) enfermeiro; 

c - 03 (três) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: 

psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional 

necessário ao projeto terapêutico. 

d - 04 (quatro) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão; 

4.2 - CAPS II – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para 

atendimento em municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes, com as 

seguintes características: 

a - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda 

e da rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu território; 

b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de 

entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, 

definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), por determinação do 

gestor local; 

c - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades 

hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu território; 

d - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de 

saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial; 

e - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam 

medicamentos essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela 

Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, 

regulamentados pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de sua 

área assistencial; 

f - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis 

da semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até às 21:00 horas. 

4.2.1 - A assistência prestada ao paciente no CAPS II inclui as seguintes atividades: 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre 



 
 
 

 

 

 
 

outros); 

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte 

social, entre outras); 

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior 

ou nível médio; 

d - visitas domiciliares; 

e - atendimento à família; 

f - atividades comunitárias enfocando a integração do doente mental na comunidade e 

sua inserção familiar e social; 

g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária: os 

assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias. 

4.2.2 - Recursos Humanos: 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS II, para o atendimento de 30 (trinta) 

pacientes por turno, tendo como limite máximo 45 (quarenta e cinco) pacientes/dia, 

em regime intensivo, será composta por: 

a - 01 (um) médico psiquiatra; 

b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 

c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias 

profissionais: 

psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro 

profissional necessário ao projeto terapêutico. 

d - 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão. 

4.3 - CAPS III – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para 

atendimento em municípios com população acima de 200.000 habitantes, com as 

seguintes características: 

a - constituir-se em serviço ambulatorial de atenção contínua, durante 24 horas 

diariamente, incluindo feriados e finais de semana; 

b - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda 

e da rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu território; 

c - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de 

entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, 



 
 
 

 

 

 
 

definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), por determinação do 

gestor local; 

d - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades 

hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu território; 

e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de 

saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial; 

f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam 

medicamentos essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela 

Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, 

regulamentados pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de sua 

área assistencial; 

g - estar referenciado a um serviço de atendimento de urgência/emergência geral de 

sua região, que fará o suporte de atenção médica. 

4.3.1 - A assistência prestada ao paciente no CAPS III inclui as seguintes atividades: 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, orientação, entre outros); 

b - atendimento grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, 

entre outras); 

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior 

ou nível médio; 

d - visitas e atendimentos domiciliares; 

e - atendimento à família; 

f - atividades comunitárias enfocando a integração do doente mental na comunidade e 

sua inserção familiar e social; 

g - acolhimento noturno, nos feriados e finais de semana, com no máximo 05 (cinco) 

leitos, para eventual repouso e/ou observação; 

h - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária; os 

assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias, e os que 

permanecerem no serviço durante 24 horas contínuas receberão 04 (quatro) refeições 

diárias; 

i - a permanência de um mesmo paciente no acolhimento noturno fica limitada a 07 

(sete) dias corridos ou 10 (dez) dias intercalados em um período de 30 (trinta) dias. 

4.3.2 - Recursos Humanos: 



 
 
 

 

 

 
 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS III, para o atendimento de 40 

(quarenta) pacientes por turno, tendo como limite máximo 60 (sessenta) pacientes/dia, 

em regime intensivo, será composta por: 

a - 02 (dois) médicos psiquiatras; 

b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental. 

c - 05 (cinco) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias: psicólogo, 

assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional 

necessário ao projeto terapêutico; 

d - 08 (oito) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão. 

4.3.2.1 - Para o período de acolhimento noturno, em plantões corridos de 12 horas, a 

equipe deve ser composta por: 

a - 03 (três) técnicos/auxiliares de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro do 

serviço; 

b – 01 (um) profissional de nível médio da área de apoio; 

4.3.2.2 - Para as 12 horas diurnas, nos sábados, domingos e feriados, a equipe deve 

ser composta por: 

a - 01 (um) profissional de nível superior dentre as seguintes categorias: médico, 

enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, ou outro profissional 

de nível superior justificado pelo projeto terapêutico; 

b - 03 (três) técnicos/auxiliares técnicos de enfermagem, sob supervisão do 

enfermeiro do serviço 

c - 01 (um) profissional de nível médio da área de apoio. 

4.4 – CAPS i II – Serviço de atenção psicossocial para atendimentos a crianças e 

adolescentes, constituindo-se na referência para uma população de cerca de 200.000 

habitantes, ou outro parâmetro populacional a ser definido pelo gestor local, 

atendendo a critérios epidemiológicos, com as seguintes características: 

a - constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária destinado a crianças e 

adolescentes com transtornos mentais; 

b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de 

entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, 

definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a 



 
 
 

 

 

 
 

determinação do gestor local; 

c - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda 

e da rede de cuidados em saúde mental de crianças e adolescentes no âmbito do seu 

território; 

d - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades 

de atendimento psiquiátrico a crianças e adolescentes no âmbito do seu território 

e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de 

saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, na atenção à 

infância e adolescência; 

f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam 

medicamentos essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela 

Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, 

regulamentados pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de sua 

área assistencial; 

g - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis 

da semana, podendo comportar um terceiro turno que funcione até às 21:00 horas. 

4.4.1- A assistência prestada ao paciente no CAPS i II inclui as seguintes atividades: 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre 

outros); 

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte 

social, entre outros); 

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior 

ou nível médio; 

d - visitas e atendimentos domiciliares; 

e - atendimento à família; 

f - atividades comunitárias enfocando a integração da criança e do adolescente na 

família, na escola, na comunidade ou quaisquer outras formas de inserção social; 

g - desenvolvimento de ações inter-setoriais, principalmente com as áreas de 

assistência social, educação e justiça; 

h - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária, os 

assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias; 

4.4.2 - Recursos Humanos: 



 
 
 

 

 

 
 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS i II, para o atendimento de 15 

(quinze) crianças e/ou adolescentes por turno, tendo como limite máximo 25 (vinte e 

cinco) pacientes/dia, será composta por: 

a - 01 (um) médico psiquiatra, ou neurologista ou pediatra com formação em saúde 

mental; 

b - 01 (um) enfermeiro. 

c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias 

profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 

d - 05 (cinco) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão. 

4.5 – CAPS ad II – Serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes 

com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, com 

capacidade operacional para atendimento em municípios com população superior a 

70.000, com as seguintes características: 

a - constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária, de referência para área de 

abrangência populacional definida pelo gestor local; 

b - sob coordenação do gestor local, responsabilizar-se pela organização da demanda 

e da rede de instituições de atenção a usuários de álcool e drogas, no âmbito de seu 

território; 

c - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de 

entrada da rede assistencial local no âmbito de seu território e/ou do módulo 

assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de 

acordo com a determinação do gestor local; 

d - coordenar, no âmbito de sua área de abrangência e por delegação do gestor local, a 

atividades de supervisão de serviços de atenção a usuários de drogas, em articulação 

com o Conselho Municipal de Entorpecentes; 

e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de 

saúde mental local no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial; 

f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam 

medicamentos essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela 

Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, 



 
 
 

 

 

 
 

regulamentados pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de sua 

área assistencial; 

g - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis 

da semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até às 21:00 horas. 

h - manter de 02 (dois) a 04 (quatro) leitos para desintoxicação e repouso. 

4.5.1. A assistência prestada ao paciente no CAPS ad II para pacientes com 

transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas inclui as 

seguintes atividades: 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre 

outros); 

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte 

social, entre outras); 

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior 

ou nível médio; 

d - visitas e atendimentos domiciliares; 

e - atendimento à família; 

f - atividades comunitárias enfocando a integração do dependente químico na 

comunidade e sua inserção familiar e social; 

g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária; os 

assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias. 

h - atendimento de desintoxicação. 

4.5.2 - Recursos Humanos: 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS ad II para atendimento de 25 (vinte e 

cinco) pacientes por turno, tendo como limite máximo 45 (quarenta e cinco) 

pacientes/dia, será composta por: 

a - 01 (um) médico psiquiatra; 

b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 

c - 01 (um) médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e acompanhamento 

das intercorrências clínicas; 

d - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias 

profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, 

pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 



 
 
 

 

 

 
 

e - 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão. 

Art.5º Estabelecer que os CAPS I, II, III, CAPS i II e CAPS ad II deverão estar 

capacitados para o acompanhamento dos pacientes de forma intensiva, semi-intensiva 

e não-intensiva, dentro de limites quantitativos mensais que serão fixados em ato 

normativo da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. Define-se como atendimento intensivo aquele destinado aos 

pacientes que, em função de seu quadro clínico atual, necessitem acompanhamento 

diário; semi-intensivo é o tratamento destinado aos pacientes que necessitam de 

acompanhamento freqüente, fixado em seu projeto terapêutico, mas não precisam 

estar diariamente no CAPS; não-intensivo é o atendimento que, em função do quadro 

clínico, pode ter uma freqüência menor. A descrição minuciosa destas três 

modalidades deverá ser objeto de portaria da Secretaria de Assistência à Saúde do 

Ministério da Saúde, que fixará os limites mensais (número máximo de 

atendimentos); para o atendimento intensivo (atenção diária), será levada em conta a 

capacidade máxima de cada CAPS, conforme definida no Artigo 2o. 

Art. 6º Estabelecer que os atuais CAPS e NAPS deverão ser recadastrados nas 

modalidades 

CAPS I, II, III, CAPS i II e CAPS ad II pelo gestor estadual, após parecer técnico da 

Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento se aplicará aos novos CAPS que vierem a 

ser implantados. 

Art.7º Definir que os procedimentos realizados pelos CAPS e NAPS atualmente 

existentes, após o seu recadastramento, assim como os novos que vierem a ser criados 

e cadastrados, serão remunerados através do Sistema APAC/SIA, sendo incluídos na 

relação de procedimentos estratégicos do SUS e financiados com recursos do Fundo 

de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC. 

Art.8º. Estabelecer que serão alocados no FAEC, para a finalidade descrita no art. 5o, 

durante os exercícios de 2002 e 2003, recursos financeiros no valor total de 

R$52.000.000,00 (cinqüenta e dois milhões de reais), previstos no orçamento do 

Ministério da Saúde. 

Art.9o.. Definir que os procedimentos a serem realizados pelos CAPS, nas 



 
 
 

 

 

 
 

modalidades I, II (incluídos CAPS i II e CAPS ad II) e III, objetos da presente 

Portaria, serão regulamentados em ato próprio do Secretário de Assistência à Saúde 

do Ministério da Saúde. 

Art.10. Esta Portaria entrará em vigor a partir da competência fevereiro de 2002, 

revogando-se as disposições em contrário. 

JOSÉ SERRA 
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