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RESUMO 

 
 
Este estudo teve por objetivo analisar a prática profissional dos psicólogos que atuam nos 
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, em Santa Catarina, com enfoque em três aspectos: 
o cenário onde atuam, com vistas a conhecer a estrutura dos CAPS; o perfil profissional do 
psicólogo, com ênfase na formação recebida para atuar com usuários do CAPS; as ações 
desenvolvidas pela equipe interdisciplinar e pelos psicólogos no CAPS e as dificuldades  
enfrentadas no desempenho desta função, tendo por parâmetro a legislação vigente.Como 
referencial teórico é utilizada literatura referente à contextualização da loucura em diferentes 
épocas e a atenção dispensada aos portadores de transtornos psíquicos, nessa trajetória até os 
dias atuais, com enfoque, principalmente, na desinstitucionalização e na legislação que trata 
da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa 
exploratória descritiva. Foi utilizado um questionário, com perguntas abertas e fechadas, que 
atendessem aos objetivos propostos. A análise dos resultados fundamenta-se nos princípios 
preceituados pela Reforma Psiquiátrica brasileira, com fulcro na Lei Federal 10.216 de 
06/04/01 (Lei Paulo Delgado) que redireciona o Modelo de Assistência em Saúde Mental, e 
na Portaria GM Nº. 336 de 19/02/02, que regulamenta a implantação e funcionamento dos 
CAPS. Os resultados revelam que as instituições, de modo geral, estão bem estruturadas em 
relação aos aspectos físicos, mas apresentam defasagem de recursos financeiros e humanos. A 
ação dos psicólogos indica o predomínio da prática de psicoterapia individual, seguida da 
terapia em grupo, ficando em segundo plano e mesmo ausentes atividades de atendimento à 
família e à comunidade. Conseqüentemente, a organização do trabalho em rede fica 
prejudicada colocando em risco o resultado pretendido com a criação dos CAPS que é, 
prioritariamente, a reinserção familiar e social do portador de transtornos mentais.  Tem-se 
como causa que os psicólogos que atuam neste serviço, salvo raras exceções, não foram 
preparados em sua graduação para a função que exercem no CAPS, havendo necessidade de 
cursos de capacitação e um redirecionamento dos currículos nos cursos de Psicologia.  
 
Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica. Centro de Atenção Psicossocial.  Família. Psicologia. 
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ABSTRACT 

 
 

This study has the purpose to analyze the professional practice of psychologists that work in 
the Centros de Atenção Psicossocial – CAPS (Centers of Psychosocial Care) in the State of 
Santa Catarina, looking for three aspects: the context where they work in order to know the 
CAPS structure; the psychologists’ professional profile, giving special emphasis to the ability 
they have to work with CAPS user; the engagement of the CAPS employees and 
psychologists and the difficulties they have to develop their performance in order to the 
legislation in course. As a theoretic regard is used literature about Insanity in different 
historical ages and the care given to those psychological/ psychiatric disturbance bearers 
through to the present days, focusing, in particular, a way that permits a treatment since 
Institutes and legislation with “Reforma Psiquiátrica no Brasil” (Psychiatry Reform in 
Brazil) treats. About the methodology employed, it’s an exploit and describeing research. One 
used a questionnaire with free and shut questions that fulfill the proposed objectives. The 
analyze of the results is based in order to the “Reforma Psiquiátrica Brasileira” (Brazilian 
Psychiatry Reform) principles, fulcrum on the Federal law Nº 10.216 from 04/06/01 (Paulo 
Delgado law) that gives to the Mental Health Assistance Model a new orientation, and on the 
government edict GM Nº 336 from 19/02/02 that regulates the implantation and operation of 
CAPS. The results reveal that, in general, institutions are well structured in relation to the 
physical aspects but they lack financial and human resources. The psychologists day after day 
work indicates a prevalence of individual psychotherapy practice followed by group therapy, 
and in second plane, perhaps with no attend activities, the family and community. 
Consequently, the labor organization into network is hindered, jeopardizing the results 
intended with the creation of CAPS, which primordially is to reintegrate people with Mental 
Disorders within their families and the society. We understand as the reason that 
Psychologists working in this service , with a few exceptions, lack preparation in their 
graduate studies for the role they perform in the CAPS and that it’s necessary professional 
development course and to give a new direction to psychology curriculum.    
 

Key words:  Psychiatric Reform; Psychosocial Attention Center; Family; Psychology. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O fenômeno da loucura tem acompanhado a história da humanidade assumindo em 

cada época o significado que o contexto histórico, político, econômico e sociocultural lhe 

atribui.  A loucura atravessou séculos constituindo-se um desafio aos estudiosos do assunto 

que buscavam suas causas para determinar terapêuticas de cura. Deste modo, os portadores de 

transtornos mentais, através das épocas, foram submetidos a diferentes tratamentos, sendo 

vistos ora como loucos, ora como diferentes, alienados, ou estranhos. 

A discriminação acompanha a doença afetando todas as vivências: familiar, 

profissional e social. Os portadores de transtornos psíquicos podem não trazer marcas no 

corpo, mas incorporam as derivadas de atitudes e críticas preconceituosas que calam 

profundamente, de modo que o estigma da doença passa a ser mais doloroso do que a própria 

doença. O sofrimento dessas pessoas tomou proporções, talvez maiores, no século XIX, 

conhecido como o “século dos manicômios”, quando foram enclausurados, abandonados pela 

família e submetidos a terapêuticas como choques elétricos e “camisa-de-força”. 

Pesadas críticas contra essa forma de tratamento resultaram na Reforma Psiquiátrica 

que, nas últimas décadas, vêm se efetivando em nível mundial. No paradigma proposto, o 

portador de transtorno mental é visto sob um novo olhar, com mais sensibilidade, denotando 

maior maturidade política das entidades e movimentos sociais envolvidos com a saúde 

mental, à medida que se promove a desinstitucionalização nos campos jurídico, político e 

sócio-econômico. A reforma prevê o fechamento gradativo dos manicômios, a redução das 

hospitalizações, enfocando como prioridade as práticas comunitárias, entre elas os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). O objeto da atenção à saúde volta-se para a luta pela cidadania, 

autonomia e reintegração do portador de transtorno mental na família e na sociedade.  

Para entender a participação da Psicologia no movimento da Reforma Psiquiátrica, é 

preciso rever sua trajetória. O termo psicologia vem do grego psyché, que significa alma, e 

logos, razão, depreendendo-se daí que é a ciência que estuda a alma e a razão. Embora 

constituísse objeto de estudo desde a Antigüidade, só final do século XIX, a Psicologia 
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emerge como ciência (não obstante a profissão de psicólogo, no Brasil, só ter sido 

regulamentada em 1962), com base nos trabalhos do filósofo francês, Augusto Comte, e de 

outros estudiosos como Wundt, Weber, Fechner, Titchener e James (BOCK 1999)1. Com o 

status de ciência, a Psicologia vai se afastando da Filosofia e aliando-se às ciências básicas 

como a Fisiologia, Neuroanatomia e Neurofisiologia. 

Surgem várias correntes teóricas acerca das explicações do comportamento humano, 

como o Estruturalismo (Gestalt) cujo objeto é a compreensão dos fenômenos em suas 

relações mútuas, aplicando os conceitos de estrutura, forma e totalidade aos fenômenos 

psicológicos2; o Funcionalismo (Malinowski) postula que todo sistema tem uma unidade 

funcional e todas as partes de um sistema são interligadas num grau de harmonia de modo que 

cada atividade representa a satisfação de uma necessidade e cada elemento cultural tem uma 

função; o Associacionismo admite a existência de um princípio de conexão entre os 

diferentes pensamentos ou idéias da mente, explicando a vida psíquica por associações de 

sensações elementares; o Behaviorismo (Watson) tem por base a observação do 

comportamento do homem e dos animais e a capacidade de resolver problemas; a Psicanálise 

(Freud) utilizou os fenômenos de resistência e de transferência, voltados ao funcionamento e 

estrutura da vida psíquica3; o Humanismo ressaltando a necessidade de estudar os indivíduos 

normais psicologicamente, ao invés de pessoas perturbadas; a Sistêmica, fundamentada no 

fato de que o homem não é um ser isolado, mas um membro ativo e reativo nos grupos sociais 

(PISANI, 1990)4.  

Por sua vez, no Brasil, a psicologia recebeu influências da filosofia européia, 

mesclada com a cultura indígena. Essa influência chegou ao Brasil através das Congregações 

dos Jesuítas e dos Padres Espiritualistas (MASSINI, 1990)5.  O padre Antônio Vieira, com a 

obra “Sermões”, publicada em Lisboa, em 1697, já destacava a necessidade de o homem 

conhecer-se a si mesmo, do controle das emoções, do diálogo (com o confessor), a visão de 

corpo matéria e alma espírito. Nessa época, destacaram-se também: Fernão Cordim, Simão de 

                                            
1 BOCK, Ana M. Bahia. et.al Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo, Saraiva, 1999. 
2 Posteriormente, o Gestaltismo de Max Wertheimer, sustenta ser “o todo mais do que a soma das partes”, de 
modo que o conceito de vida psíquica abrange a estrutura, a forma, o complexo da psique e não elementos 
isolados da consciência. 
3 Freud usou sua nova ciência para estudar seus próprios processos mentais e inconscientes, exemplo que serviu 
para os futuros psicanalistas o exercício de autoconhecimento sob a orientação de outro analista. 
4 PISANI, Elaine Maria et al. Psicologia Geral.  9ª ed. (revisada e atualizada). Porto Alegre: Vozes, 1990. 
5 MASSINI, Marina. História da Psicologia Brasileira da Época Colonial até 1934. São Paulo: EPU, 1990. 
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Vasconcelos,  e Alexandre de Gusmão, sempre ressaltando as vivências e conhecimentos  

baseados nos ensinamentos do cristianismo (MASSINI, 1990)6. 

O conhecimento da psicologia, no século XIX, envolvia a educação, valores morais, 

religiosidade, entre outros.  Neste mesmo século, as Congregações Religiosas perdem seu 

status e os ensinamentos passam a ser controlados pelo “Estado”, através de escolas, 

academias, faculdades e imprensa escrita. A psicologia não era, ainda, uma ciência autônoma; 

os conhecimentos expressos através dos discursos eram conhecimentos psicológicos com 

predominância na visão cristã.  Não havia ainda o enfoque teórico, mas o saber sobre o 

indivíduo com as suas particularidades, era o que importava para o desenvolvimento da nação 

brasileira. Nesta mesma época, no Brasil, a medicina se destacava em algumas faculdades e a 

doença mental era o destaque do século. O médico tinha um poder especial para internar os 

doentes considerados não produtivos para uma sociedade capitalista que priorizava o 

conhecimento, a produtividade, a moral. A loucura era atribuída a diversas causas: clima, 

sexualidade, idade, temperamento, profissão e modelos de vida, interferindo no físico e no 

emocional das pessoas (MASSINI, 1990)7.  

Até meados do século XX vigorava o pensamento cartesiano e a Medicina Científica. 

As ciências eram divididas, fechadas em si mesmas. Mas algumas vozes, como Freud, Jung e 

Lacan atravessaram os limites de seu país e se fizeram ouvir, questionando a eficácia do 

modelo biomédico. Defendiam a idéia de que a saúde era influenciada pela sociedade, cultura, 

economia e comportamento. A psicologia vem associar-se à medicina, trabalhando a moral, a 

medicina do espírito, e os conflitos emocionais. O primeiro curso de Psicologia no país surgiu 

na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo e a profissão de psicólogo é 

regulamentada pela Lei 4.119 de 27/08/1962. Naquela época, a atuação do psicólogo era 

restrita ao consultório.  

Hoje, o campo da psicologia é amplo e sua dimensão de envolvimento com o 

comportamento humano salienta-se especialmente em três áreas: a Psicologia Educacional, 

que envolve técnicas e princípios tendo como objetivo o crescimento do educando; a 

Psicologia do Trabalho, que visa proporcionar um melhor entendimento das necessidades do 

trabalhador e um melhor rendimento de seu trabalho, dirimindo as dificuldades nas relações 

humanas entre empregados e empregadores; e a Psicologia Clínica, que auxilia nas 

dificuldades emocionais, no diagnóstico de patologias auxiliando no tratamento e prevenção 

                                            
6 MASSINI, Marina. História da Psicologia Brasileira da Época Colonial até 1934. São Paulo: EPU, 1990. 
7 MASSINI, Marina. História da Psicologia Brasileira da Época Colonial até 1934. São Paulo: EPU, 1990. 
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de doenças (PISANI, 1990) 8. Nesta área, seu campo de atuação era o consultório particular, 

com uma clientela de classe média, constituindo-se uma profissão autônoma, mas, 

paulatinamente, a psicologia vai conquistando espaço em diversas áreas da saúde.  

A inserção do psicólogo em saúde pública veio somente mais tarde e acompanhado 

de uma defasagem de conhecimentos (CAMPOS et al, 1999)9. Segundo esse autor, o modelo 

manicomial ainda era predominante e a inserção do psicólogo dá-se num momento em que 

esse modelo médico-assistencial encontra-se em franco esgotamento. Na área da psiquiatria, 

há inúmeras críticas em relação ao modelo asilar, surgindo propostas de desospitalização da 

assistência médico-psiquiátrica devido aos efeitos prejudiciais da permanência prolongada e 

pelo questionamento da sua eficácia técnica e sua legitimidade ética.  

Surgem propostas para desenvolver redes de serviços substitutivos ao hospital, que 

sejam, ao mesmo tempo, mais eficazes e de menor custo social. Para Cerqueira (1984) 10, o 

psiquiatra sozinho não poderia modificar o quadro assistencial tradicional, necessitando para 

isso da participação de outros profissionais, entre eles o psicólogo.  O objetivo era formar 

equipes multiprofissionais comprometidas com as tarefas desse novo modelo assistencial que 

se apresentava enquanto crítica ao asilo e como solução para os problemas e precariedades da 

assistência psiquiátrica. A entrada dos psicólogos na área de saúde mental deu-se, assim, 

numa equipe de saúde formada predominantemente por médicos, num momento de crítica ao 

modelo asilar. 

A partir da VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), o psicólogo começa sua 

atuação na área social e com possibilidade de atuar nas unidades básicas de saúde 

concretizando-se este processo com a criação do Sistema Único da Saúde – SUS, que 

preceitua uma atenção integral à saúde dos cidadãos, dedicando atenção especial ao portador 

de transtorno mental. Segundo Serrano, et al (2004, p. 6) 11, o atendimento básico às pessoas 

com transtornos mentais deve ser feito em ambiente cujo clima é de liberdade e com o 

acompanhamento do médico psiquiatra, do psicólogo e de enfermeiros, incluindo atividades 

que favoreçam as relações sociais, como a terapia ocupacional, atividades lúdicas, recreativas, 

artísticas e de reabilitação profissional. Para esse fim, criaram-se os Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS que constituem uma rede de serviços substitutivos dos manicômios com 

                                            
8 PISANI, Elaine Maria et al. Psicologia Geral.  9ª ed. (revisada e atualizada). Porto Alegre: Vozes, 1990. 
9 CAMPOS, Florita Coelho Braga et al. Psicologia e Saúde – Repensando Práticas. São Paulo: Hucitec, 1999 
10 CERQUEIRA,L. Psiquiatria Social: problemas brasileiros de saúde mental. Rio de Janeiro – São Paulo: 
Atheneu, 1984. 
11 SERRANO, A. I. et al. (orgs). Tipos de Unidades da Rede de Saúde Mental Aplicáveis ao Plano Estadual 
de Saúde Mental de Santa Catarina. Florianópolis: SES, 2004. 47 p. Disponível em 
http://www.saude.sc.gov.br . Acesso em 15 de maio de 2006. 
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o objetivo de reintegrar as pessoas que sofrem de transtornos mentais ao meio onde vivem, 

segundo a orientação da descentralização e da municipalização em saúde. 

Os CAPS foram oficializados a partir da Portaria nº. 224 de 29 de janeiro de 1992, do 

Ministério da Saúde, como unidades de saúde locais ou regionais, com uma estrutura definida 

pelo nível local para prestar atendimento e cuidados intermediários entre o regime 

ambulatorial e a internação hospitalar, em um ou dois turnos de quatro horas, com uma equipe 

multiprofissional, incluindo a atuação do psicólogo (BRASIL, 2001)12.  

Se, por um lado, o psicólogo sabe que está diante de uma situação nova que exige 

mudança de atuação, por outro, a formação recebida o direciona mais para o exercício 

autônomo da profissão, mais voltado ao modelo de atendimento psicoterápico individual e 

tradicional do que para o novo modelo de atenção em saúde mental que está sendo 

implantado. Então, como utilizar esse conhecimento em um Centro de Atenção Psicossocial? 

Segundo Campos et al (1999), este novo saber, que exige a presença do psicólogo, encontra 

algumas dificuldades, quais sejam: predominância, na graduação, do modelo clínico; a quase 

total ausência do ensino de políticas públicas – embora os profissionais estejam envolvidos 

em saúde, em termos de organizações públicas, o conhecimento é ainda precário. Além disso, 

as marcas do passado se fazem presentes – o indivíduo é visto e tratado de forma 

desvinculada de seu contexto social; a parceria com o modelo médico leva o psicólogo a 

seguir o modelo hegemônico – o médico é o conhecedor da verdade – de modo que, muitas 

vezes, o psicólogo discrimina o paciente como difícil, rebelde, principalmente em relação à 

medicação. Neste sentido, a autora faz referência a uma pesquisa realizada pelo Conselho 

Federal de Psicologia (CFP), em 1988, e publicada no livro Quem é o Psicólogo Brasileiro, 

ressaltando a necessidade de discutir e avaliar a formação que os alunos estão recebendo, pois  

suas dificuldades  nas unidades de saúde pública são evidentes. É preciso uma integração de 

serviços e profissionais de Saúde Pública, principalmente na área de saúde mental. Este 

respaldo teórico e técnico deverá partir já do ensino profissionalizante dentro de cada 

especificidade. “Isto significa estar preparado para compor a equipe multidisciplinar voltada a 

uma inter-relação dos ‘saberes’ das várias áreas” (CAMPOS et al, 1999, p.39)13.  

O psicólogo necessita, não só ampliar os conhecimentos para entender e tratar o 

indivíduo em sua dimensão biopsicossocial e espiritual, mas, sobretudo, estar preparado para 

atuar em equipe de forma coadunada, integrada, somando esforços em torno de um mesmo 
                                            
12 BRASIL/MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEI – 10.216, 06/04/01. Proteção, Direitos das Pessoas Portadoras 
de Transtornos Mentais, Redireciona o Modelo de Assistência em Saúde Mental. Ministério da Saúde: 
Brasília, 2001. 
13 CAMPOS, Florita Coelho Braga et al. Psicologia e Saúde – Repensando Práticas. São Paulo: Hucitec, 1999. 
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objetivo: a saúde mental do paciente e sua integração no contexto social. Partindo deste 

pressuposto, o presente estudo tem por objetivo conhecer os cenários e práticas do psicólogo 

nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, em Santa Catarina. Pretende-se obter dados 

sobre a formação recebida pelo psicólogo em sua graduação para atuar na atenção em saúde 

mental preconizada para os CAPS, identificar as práticas desenvolvidas nessas instituições em 

atenção ao portador de transtorno mental e à sua família, e levantar aspectos positivos e 

dificuldades vivenciadas por esses profissionais no desempenho de suas funções nos CAPS. 

O estudo direcionado à prática do psicólogo nos CAPS, em Santa Catarina tem por 

referencial a Psiquiatria Democrática de Franco Basaglia, cuja modalidade de trabalho rompe 

com o autoritarismo do antigo modelo manicomial, priorizando a escuta. Para efetivar a 

reinserção do paciente no seu contexto familiar e social é necessário ouvir suas idéias, suas 

angústias e aflições, suas dificuldades nas relações familiares e sociais. Na opinião de Bock 

(1999)14, a satisfação das necessidades básicas dos indivíduos não é suficiente, é preciso 

refletir sobre a violência e os conflitos das relações humanas como fatores que desencadeiam 

doenças mentais. É necessário que o psicólogo saiba escutar e orientar de modo que o 

paciente encontre alternativas que lhe possibilitem a satisfação de suas necessidades básicas e 

uma melhora da qualidade de vida.   

Avaliando o contexto histórico da psicologia, constata-se na prática a necessidade de 

conhecimentos teóricos coadunados aos conhecimentos técnicos. Atuando como psicóloga no 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, em Lages/SC, por um período de cinco anos, 

dúvidas, inquietações e questionamentos sobre o cotidiano dessa atividade profissional 

emergem: Os CAPS atendem aos objetivos para os quais foram criados? Os profissionais de 

saúde que atuam nos CAPS estão preparados para atuar em programas de reinserção familiar 

e social dos pacientes?  Que tipo de apoio é oferecido aos familiares das pessoas com 

transtorno mental?  Como tornar os CAPS mais eficazes de modo a atender aos preceitos 

preconizados pela Reforma Psiquiátrica? Tais questionamentos constituem causa de ansiedade 

ante o compromisso de desenvolver um trabalho dessa importância e motivaram a escolha do 

tema deste estudo.   

A partir das informações coletadas e categorizadas, o presente estudo se propõe a 

responder a seguinte questão: Qual é a prática profissional do psicólogo nos CAPS em 

Santa Catarina?      

                                            
14 BOCK, Ana M. Bahia. et.al Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo, Saraiva, 
1999. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Conhecer a prática profissional do psicólogo que atua nos Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS em Santa Catarina. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar ações de atenção aos pacientes com transtorno mental e à sua família, 

desenvolvidas nos CAPS; 

• Descrever as práticas desenvolvidas pelo psicólogo nos CAPS; 

• Conhecer a formação recebida pelo psicólogo em sua graduação, para atuar na atenção 

em saúde mental preconizada para os CAPS; 

• Levantar os aspectos positivos e as dificuldades enfrentadas pelo psicólogo na 

instituição. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
3.1 A Doença Mental Através de Diferentes Épocas 

 

           A loucura, entendida como um transtorno psíquico se caracteriza pela perda das 

capacidades racionais, parece ter suas origens vinculadas ao surgimento do homem. Daí 

provém a dificuldade de se estabelecer o início e a evolução do fenômeno. Embora haja 

referências à depressão e à melancolia na China, no século VIII a.C (Galik1996, apud 

CORDÁS, 2002)15, não há dados mais concretos sobre esse fenômeno. Os relatos mais 

consistentes iniciam-se com a Bíblia Sagrada narrando as dificuldades de Saul, rei de Israel, 

na luta contra os filisteus, e que, ao ser derrotado, suicidou-se. No livro de Samuel, 

encontramos relatos sobre Ana, que se encontrava triste, amargurada e deprimida por não 

poder conceber filhos. Mesmo solicitando o auxílio de Deus que a livrasse da tristeza, só teve 

melhoras quando engravidou e deu à luz seu filho. Segundo relatos de Stone (1999) 16, as 

características destes dois personagens bíblicos indicam um quadro depressivo. 

Outros escritores relatam a história da loucura de forma mais ampla. Neste trabalho 

optou-se por traçar uma retrospectiva através de quadros-resumos de modo a contextualizar 

esse fenômeno nos diferentes períodos que marcaram a história da humanidade. A abordagem 

abrange aspectos relacionados aos autores mais significativos, sua visão do fenômeno da 

loucura, das causas e as formas de tratamento, além do comportamento da família e do 

portador de transtornos psíquicos, descrevendo essa trajetória, desde a Antigüidade até o 

Século XX. 

 

 

                                            
15 CORDÁS, Taki Athanássios. Depressão da Bile Negra aos Neurotransmissores. Uma Introdução 
Histórica. São Paulo: Lemos Editorial, 2002. 
16 STONE, Michael H. A Cura da Mente: a história da psiquiatria da Antigüidade até o presente. Porto 
Alegre: ArtMed, 1999. 
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3.1.1 Antigüidade 

 

Na Antiguidade (Quadro1) se constata que filósofos, poetas, dramaturgos e médicos 

preocupavam-se em descobrir as causas da loucura, originada nos conflitos impostos pelas 

crenças mitológicas, como obra divina.  

A etiologia da loucura era predominantemente mitológica, não havendo ainda 

concepções estruturadas na “natureza humana” e o tratamento constava de ritos curativos, 

plantas alucinógenas e purgantes para liberar excesso de humores do corpo (PESSOTI, 

1994)17.           

Segundo Foucault (1972)18, desde a Antigüidade, a lepra era o mal que assolava a 

sociedade. Para “um milhão e meio de habitantes, no século XII, Inglaterra e Escócia tinham 

aberto, [...], 220 leprosários”. Nos séculos posteriores, até o século XV, gradativamente a lepra 

foi desaparecendo em conseqüência da segregação social e da ruptura com os focos orientais 

de infecção, após a final das Cruzadas. Com espaço ocioso, os leprosários passaram a abrigar, 

inicialmente, o infectado pelas doenças venéreas. Logo, porém, ao serem classificadas como 

doenças, seus portadores passaram a ser tratados em hospitais com outros doentes ou em casas 

especiais. Ainda que isoladas, em certa medida, de seu contexto médico e integradas num 

espaço moral de exclusão, não foram as doenças venéreas que substituíram a lepra, mas sim 

um fenômeno mais complexo: “a loucura”. À semelhança dos leprosos, os loucos também 

eram marginalizados. Foucault relata que até a Grande Internação (Paris, 1656), os loucos 

levavam uma vida errante. Escorraçados dos muros da cidade, vagavam livres pelos campos ou 

eram entregue a grupos de mercadores, de peregrinos, de barqueiros. Por sua vez, Serrano 

(1985)19  esclarece que, de um modo geral, as famílias não escorraçavam seus loucos, mas 

davam-lhes plena liberdade para garantir ou retornar conforme desejassem. Quanto à 

sobrevivência, confiavam na caridade alheia. 

Na Antigüidade, buscavam-se explicações para as doenças na mitologia e na 

filosofia. Os filósofos de maior destaque nesta fase foram Sócrates, Platão e Aristóteles. 

Sócrates teve o primeiro vislumbre sobre a natureza humana, iniciando a prática da 

maiêutica – um verdadeiro parto de idéias na mente de seus discípulos, embasado pela 

máxima “conhece-te a ti mesmo” (PESSOTI, 1994)20. 

                                            
17 PESSOTTI, Isaías. A Loucura e as Épocas. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. 
18 FOUCAULT, M. história da Loucura.  7ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1972. 
19 SERRANO, A. I. O Que é Psiquiatria Alternativa. 4ª edição, São Paulo: Brasiliense, 1985.  
20 PESSOTTI, Isaías. A Loucura e as Épocas. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. 
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Época Autores Profissão 
Visão de 
Loucura Causas Tratamento Família 

Doente 
Mental 

Séc. V 
a.C. 

 
 
 
 

Séc. IV 
a.C. 

 
 
 
 

Séc.IV 
a.C. 

 
 
 
 

Séc.IV       
a.C. 

 
 
 

 
Séc.IV 

a.C. 
 
 
 
 
 

Séc.IV 
a.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séc. IV 
a.C. 

 

Ésquilo 
(525 a.C.-
456 a.C.) 

 
 
 

Sófocles 
(495 a.C.– 
406 a.C) 

 
 
 

Eurípedes 
(485 a.C.-
406 a.C.) 
 
 

 
Sócrates 

(470 a.C.-
399 a.C.) 

 
 
 

Platão 
(427 a.C. – 

348) 
 
 
 
 

Aristóteles 
(384 a. C. 
322 a.C.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipócrates 
(460 a.C.- 

375 

Poeta 
(Tragédia 

Grega) 
 
 
 

Poeta 
(Tragédia 

Grega) 
 
 
 

Poeta 
(Tragédia 
Grega) 

 
 
 

Filósofo 
grego 

 
 
 
 

Filósofo 
Grego 

 
 
 
 
 

Filósofo 
Grego.Um 

dos 
maiores 

pensadores 
da época 

com grande 
influência 
até os dias 

atuais 
 
 

Médico – 
Pai da 

Medicina 
 
 

Mitológica e 
Teológica 

 
 
 
 

Mitológica e 
Teológica 

 
 
 
 

Mitológica e 
Teológica 

 
 
 
 

Explicação 
moralista e 

ética 
 
 
 

Loucura é o 
desvio da 

racionalidade 
do sistema 

 
 
 

Influência da 
visão de 

Hipócrates. 
Explicação 
moralista e 

ética  
 
 
 
 
 
 

Doutrina 
organicista 

da insensatez 
e desrazão 

 
 
 
 

Não sabia a 
que atribuir 

qualquer tipo 
de aberração 

 
 

Forças  
Sobrenaturais 

 
 
 
 

Dilema e 
conflitos do 

homem 
 
 
 

Influência dos 
humores 

 
 
 
 

Entidades 
superiores 

com as quais é 
impossível 
competir 

 
 

Causas 
humorais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crise no 
sistema de 
humores. 

Influência de 
elementos: 

terra, ar, fogo, 
água. 

 

Ritos 
curativos, 

plantas 
alucinógenas. 

 
 

Ritos 
curativos, 

plantas 
alucinógenas. 

 
 

Plantas 
alucinógenas 

 
 
 
 

Plantas 
alucinógenas 

 
 
 
 

Uso de 
purgantes, 

eméticos, etc. 
 
 
 
 

Uso de 
purgantes, 

eméticos para 
liberar os 

excessos de 
humores 

 
 
 
 
 
 

Liberar 
excesso de 
humores do 

corpo 
 

Deixava 
seus 

doentes 
livres. 

 
 

Deixava 
seus 

doentes 
livres 

 
 

Deixava 
seus 

doentes 
livres 

 
 

Não 
interferia 

na vida do 
doente 

 
 

Não se 
preocupava 
com seus 
doentes 

 
 
 

Não 
interferia 

na vida do 
doente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
interferia 

na vida do 
doente 

Andava 
livremente 
nas cidades 

e nos 
campos. 

 
 livre 

 
 
 
 
 

 livre 
 
 
 
 
 

 livre 
 
 
 
 
 

livre 
 
 
 
 
 
 

livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

livre 

QUADRO 1 Antigüidade: visão dos autores sobre a loucura, o doente e sua família 
FONTE: Fontes bibliográficas citadas no texto 
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Platão, século IV a.C teorizou a existência de três almas: uma alma superior, situada 

na cabeça, racional; outra, situada no coração, teria função emotivo-espiritual; e a terceira, 

localizada nas vísceras, abaixo do diafragma, era a apetitiva. Nessa concepção, as três almas 

formavam as três partes da psyche. Por sua vez, Aristóteles discorda de Platão quanto à 

localização da alma. Para ele, tanto a alma racional, como a irracional, situam-se no coração 

de modo que o cérebro não tem qualquer participação nas sensações.  Ressaltam-se as idéias 

deste grande filósofo sobre a criatividade das pessoas com melancolia, o abuso de álcool e o 

suicídio. As idéias de Aristóteles influenciaram os estudos de Tomas de Aquino, na Idade 

Média. 

Foi Hipócrates (século V a.C.) quem separou a medicina da religião, da filosofia e da 

magia e deu início à observação científica do fato clínico. Os médicos hipocráticos iniciaram 

os primeiros esboços de doenças em termos naturalistas, baseados nos escritos de seu mestre. 

Surgiu, assim, a teoria organicista da loucura, vista como uma doença que resulta de crises no 

sistema de humores. Essa teoria significou o fim da explicação mitológica e teológica para os 

transtornos psíquicos, na Grécia. O trabalho de Hipócrates foi um marco que atravessou a 

história da medicina, com influência até os dias atuais. O criador da concepção médica da 

loucura instituiu também o método clínico com base na doutrina, nos quadros clínicos 

conhecidos e, sobretudo, numa ampla observação dos sintomas para, então, fundamentar o 

diagnóstico, uma atitude que Pinel “redescobrirá” no início do século XIX (PESSOTTI, 

1994)21. Observa-se, finalmente, no quadro 1, que poucas são as referências ao papel da 

família dos doentes, a não ser que os deixavam livres. 

  

3.1.2 Período Cristão inicial e Idade Média 
 
 

Nesta época, predominam os conhecimentos de Hipócrates e de Aristóteles. A 

influência da religião e da filosofia perde forças e, gradativamente, o enfoque científico sobre 

a medicina e a natureza humana vai conquistando espaço (Quadro 2). O romano Celso 

destacou-se pela abordagem da melancolia e da insanidade associadas à influência do clima, 

principalmente da primavera.  

Já Aristeu da Capadócia apresenta uma nova visão dos transtornos psíquicos, 

teorizando que se originam na cabeça e no abdômen, e que a idade das pessoas tem influência 

                                            
21 PESSOTTI, Isaías. A Loucura e as Épocas. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. 
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em certas doenças.  Deste modo, nos jovens predominam sintomas de mania, e nos idosos é 

mais freqüente a melancolia.  

 

 

Época Autores Profissão 
Visão de 
Loucura Causas Tratamento Família 

Doente 
Mental 

 
Séc. I 

 
 
 
 
 
 
 

Séc. I 
 
 
 
 
 

Séc. II 
 
 
 
 
 
 
 

Séc. V 
 
 
 
 
 
 
 

Séc. IX 
 
 
 
 
 
 

Séc. XI 
 
 
 
 
 

Séc.XII 
 
 
 

 
Celso 

(42 a.C – 
 37 d.C) 

 
 
 
 
 

Aristeu da 
Capadócia 

(30 a 90 d.C) 
 
 
 

Galeno 
(128 – 201) 

 
 
 
 
 
 

Agostinho 
(359 – 430) 

 
 
 
 
 
 

Avicenna 
(980 – 1037) 

 
 
 
 
 

Tomás de 
Aquino 

(1224 – 1274) 
 
 
 

Rambam 
Maimonides 

(1135 – 1204) 

 
Enciclopedista 

Romano 
 
 
 
 
 
 

Médico 
 
 
 
 
 

Médico, 
precursor da 

psicopatologia. 
 
 
 
 
 

Teólogo, bispo 
filósofo. Forte 
influência na 
Idade Média 

 
 
 
 

Médico 
(Príncipe e 
chefe dos 
médicos) 

 
 
 

Padre e 
filósofo 

 
 
 
 

Médico e 
filósofo 

 
Baseava-se na 

filosofia de 
Hipócrates 

 
 
 
 
 

Estudou outras 
patologias 

 
 
 
 

Teoria dos 
humores 

influenciando 
o 

temperamento 
das pessoas 

 
 

Visão dualista: 
alma superior 

e inferior. 
Determinação 

divina 
 
 
 

Contestava a 
determinação 

Divina 
 
 
 
 

Influência das 
obras de 

Aristóteles e 
crenças 

religiosas 
 

Visão holística 
de doenças 

 
Humores 
(maior 

influência na 
primavera) 

 
 
 
 

Cabeça e 
abdômen 

 
 
 
 

Dissecava 
macacos para 

conhecer o 
organismo 

 
 
 
 

Mau uso do 
livre arbítrio, 

pecados, 
bruxarias, 
tentação. 

 
 
 

Traumas 
emocionais 

refletindo no 
físico 

 
 
 

Pecados e 
bruxarias 

 
 
 
 

Influência das 
emoções no 

físico. 
Importância 

dos 
pensamentos. 

 
Música suave, 

ervas 
medicinais, 
indução de 

vômito, tortura, 
fome, etc. 

 
 

Sangrias e dietas 
alimentares 

 
 
 
 

Hidroterapia, 
ginástica e 
massagem. 

 
 
 
 
 

Ritos de 
exorcismo, 

banhos, 
sangrias, 
orações, 

penitências. 
 
 

Música 
 
 
 
 
 
 

Exorcismos, 
visitas a lugares 
santos, jejum. 

 
 
 

Contato com a 
natureza, vida 
sexual, dietas, 

banhos. 

 
Não se 

preocupava 
muito com 

seus doentes 
 
 
 
 

Não se 
preocupava 
muito com 

seus doentes 
 
 

Não se 
refere à 

família do 
doente 

 
 
 
 

Deixava o 
doente livre, 

não o 
impedindo 
de ir e vir. 

 
 
 

Deixava o 
doente livre, 

não o 
impedindo 
de ir e vir. 

 
 

Não se 
refere à 

família do 
doente 

 
 

Pouco se 
envolvia 
com o 
doente 

 
Era livre 

 
 
 
 
 
 
 

Era livre 
 
 
 
 
 

Era livre 
 
 
 
 
 
 
 

Era livre, 
dependia da 

caridade 
alheia. 

 
 
 
 

Era livre 
 
 
 
 
 
 

Era livre 
 
 
 
 
 

Era livre 

QUADRO 2   Período Cristão inicial e Idade Média  (Século I a século XII): visão dos autores   sobre a 
loucura, o doente e sua família. 
FONTE: Fontes bibliográficas citadas no texto 
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A visão de Aristeu, naquela época, poderia ser um prenúncio das teorias 

contemporâneas de personalidade. Através de seus estudos, descobriram-se doenças hoje 

conhecidas como asma, enxaqueca, entre outras (CORDÁS, 2002)22. 

Destaque do século II foi Cláudio Galeno, que estabeleceu a diferença entre loucura e 

delírios provocados por outras afecções. Quanto à natureza dos transtornos psíquicos, Galeno 

classificou-os em três tipos de lesões das faculdades da alma: a imaginativa, a racionante (ou 

racional) e a memorativa (ou mnemômica). Essas lesões podem abolir uma dada função ou 

enfraquecê-la ou, ainda, implicar na sua perversão. Desta forma, os quadros nosológicos 

variam conforme o tipo de lesão e as faculdades afetadas.  Fez ainda uma classificação para os 

temperamentos, suas origens, estabelecendo ligações com os humores e com os elementos da 

natureza, segundo o pensamento hipocrático. 

Desse modo, o temperamento melancólico vinculava-se à Terra,  correspondendo à 

bile negra; o temperamento sangüíneo, por sua vez, articulava-se ao Ar e estava presente no 

sangue;  o colérico estava ligado ao Fogo e referia-se à bile amarela; finalmente, o fleumático, 

ligado à Água, apresentava-se como fleuma. (STONE, 1999)23.  

Segundo Stone, no Oriente e na Europa, no início do Período Cristão, houve a 

procura de conhecimentos mais aprofundados sobre outras patologias. Apesar das 

dificuldades encontradas e dos recursos limitados, o interesse pela pesquisa permeava as 

atividades de profissionais, como: Celso, Aristeu da Capadócia, Cláudio Galeno, Sorano de 

Éfeso. Este último destacou-se com estudos relacionados à pediatria, ginecologia, e aos 

transtornos psíquicos. Sorano também é responsável pela primeira biografia de Hipócrates. Já 

na Idade Média se destacaram: Agostinho, Avicena e Tomás de Aquino.                 

A partir do século V, o referencial predominante passa a ser o “Cristianismo”. É a 

fase conhecida como a “Idade das Trevas”. Os pensamentos sobre a ciência e os textos 

clássicos foram quase abandonados. Retorna a concepção mitológica associada à idéia de 

possessões diabólicas, em que o sacerdote exerce a função de terapeuta praticando o 

exorcismo. Pessoti (1994)24 comenta que o demônio era considerado uma criatura má que 

influenciava a vida das pessoas, levando-as à tentação e, conseqüentemente, à loucura.    

                                            
22 CORDÁS, Taki Athanássios. Depressão da Bile Negra aos Neurotransmissores. Uma Introdução 
Histórica. São Paulo: Lemos Editorial, 2002. 
23 STONE, Michael H. A Cura da Mente: a história da psiquiatria da antigüidade até o presente. Porto 
Alegre: ArtMed, 1999. 
24 PESSOTI, Isaías. A Loucura e as Épocas. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. 
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Para Serrano (1985) 25, sempre houve casos em que as crises de loucura foram 

consideradas obras do demônio ou de espíritos maus, embora as interpretações variassem de 

acordo com a cultura. Segundo o autor, todas as culturas pré-industriais têm considerado de 

forma parecida estas crises e, apesar da interpretação mágica e religiosa da loucura, há uma 

grande tolerância com os sofredores, os menos capazes, os improdutivos e os que raciocinam 

com outra lógica. As crises eram tratadas através de rituais, uma vez que a loucura era 

atribuída à ação dos deuses, dos demônios e de forças sobrenaturais. Assim sendo, a cura 

passou a ser de natureza espiritual.  

Relatos de Arnold de Villanova (1240-1313) registram que doentes mentais eram 

tratados com a incisão de uma cruz no couro cabeludo, cuja finalidade era a de expulsar os 

demônios e os vapores do organismo do portador de transtornos psíquicos que estivesse em 

crise. (CORDÁS, 2002) 26. Para este autor, na Idade Média, eram raros os procedimentos 

médicos baseados na teoria dos humores, predominando as práticas fundamentadas em 

conhecimentos mágicos de alquimistas, de astrólogos e de barbeiros, e a utilização de 

sanguessugas para retirar o sangue contaminado pelo mal, causando, muitas vezes, a morte 

dos doentes. 

Para entender a visão medieval e renascentista da loucura, Pessoti, (1994) 27 afirma 

ser necessário voltar às raízes da doutrina demonista que se define na Idade Média, recebendo 

formulações mais sistemáticas no Renascimento. Esta doutrina tem estreita relação com a 

história do Cristianismo. Desde os padres Apostólicos até Agostinho de Hipona, a mitologia 

demonista se desenvolve e se consolida com pesados efeitos políticos e morais. Agostinho 

reformula essa doutrina afirmando que o universo é naturalmente bom, é obra perfeita de 

Deus, que permite a ação do demônio para tornar possível o aperfeiçoamento dos homens 

através da busca de Deus, o Supremo Bem. O mal é o pecado cometido de livre escolha dos 

homens, por isso, não pode ser atribuído a Deus, mas ao mau uso do livre arbítrio que Deus 

lhe deu. 

Outros doutrinadores da Idade Média, entre eles Justino Mártir, atribuem à influência 

do demônio e de forças cósmicas ou astrais tudo o que se pareça com mágica, qualquer visão, 

sonho ou crença.  Nesse rol de comportamentos inclui-se a bruxaria.  

                                            
25 SERRANO, A. I. O Que é Psiquiatria Alternativa. 4ª edição, São Paulo: Brasiliense, 1985. 
26 CORDÁS, Taki Athanássios. Depressão da Bile Negra aos Neurotransmissores. Uma Introdução 
Histórica. São Paulo: Lemos Editorial, 2002. 
27 PESSOTI, Isaías.  A Loucura e as Épocas. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.  
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Segundo Cordás (2002) 28, na França, Itália, Alemanha, Espanha, Suíça e Colônias 

do Novo Mundo, entre 70 e 300 mil mulheres foram queimadas. É difícil avaliar, entre estas, 

quantas eram doentes, psicóticas, depressivas ou com quadro de mania. 

Destacou-se neste período o trabalho de Tomás de Aquino, que tratava os portadores 

de transtornos psíquicos com humanismo, entendendo o seu sofrimento, recomendando-lhes a 

peregrinação a um lugar santo ou a uma igreja para a confissão dos pecados, orações, jejum e 

outras penitências (PESSOTTI, 1994) 29.  Em relação à loucura, Pessotti ressalta que, ao se 

traçar uma trajetória da concepção medieval, é difícil encontrar escritos que atribuam 

explicitamente a loucura à invasão do homem pelo diabo, como por exemplo, “está possuído 

pelo demônio, por isso está louco”. Consta que quem diz ou faz coisas estranhas ou imorais 

age por conta do diabo. A idéia vigente não era: “possesso, portanto louco”, mas sim “louco, 

portanto possesso”. Desta forma, na Idade Média, obras teológicas espalharam o terror dos 

demônios com suas múltiplas formas de ação, com o objetivo de facilitar a identificação dos 

que agem sob influência do demônio, contra a salvação cristã das almas.   

Em relação aos familiares, estes deixavam seus doentes livres, não os impediam de ir 

e vir. Perambulando livres, as pessoas acometidas por transtornos psíquicos viviam da 

caridade alheia segundo a filosofia cristã da época, pois o auxílio ao próximo purificava o 

espírito. Como tratamentos, eram recomendados: chicotadas, plantas, dieta alimentares, 

massagens, caminhadas, hidroterapia, música, viagens, ritos de exorcismo, sangrias, orações, 

penitências, jejuns, entre outros.  

 

3.1.3 Período do Renascimento (século XV e XVI)  

 

O Renascimento foi considerado um movimento social, intelectual e cultural. 

Ocorreram nesta época grandes mudanças em relação ao entendimento de homem da Idade 

Média, quando predominava a hierarquia: nobreza-clero-povo. Com este movimento o 

homem descobre o Homem (dotado de livre arbítrio), despontando a valorização do saber; o 

Teocentrismo (Deus) cede lugar para o Antropocentrismo (Homem). 

Destacaram-se neste período personalidades como Michelângelo, Leonardo da Vinci, 

Lutero, Copérnico, Maquiavel, Shakespeare, Bacon, entre outros (CORDÁS, 2002) 30. 

                                            
28 CORDÁS, Taki Athanássios. Depressão da Bile Negra aos Neurotransmissores. Uma Introdução 
Histórica. São Paulo: Lemos Editorial, 2002. 
29 PESSOTI, Isaías. A Loucura e as Épocas. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.  
30 CORDÁS, Taki Athanássios. Depressão da Bile Negra aos Neurotransmissores. Uma Introdução 
Histórica. São Paulo: Lemos Editorial, 2002. 
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Foucault (1972) 31 ressalta que, antes de ser concebida como doença, a loucura esteve 

estreitamente ligada a velhos ritos e experiências da Renascença. (Quadro 3). A mais 

simbólica dessas experiências é a de Narrenshiff, a Nau dos Loucos. Consistia numa 

composição literária cuja equipagem e personagens (heróis imaginários, modelos étnicos ou 

tipos sociais) embarcavam para uma grande viagem simbólica que lhes proporcionaria a 

fortuna ou a verdade do seu destino.  

 

 

Época Autores Profissão 
Visão de 
Loucura Causas Tratamento Família 

Doente 
Mental 

 

Séc.XVI 

 

 

 

 

 

Séc.XVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Séc.XVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séc.XVI 

 
Robert 

Burton32 
(1557 – 
1640) 

 
 
 
 
 

Félix 
Plater 

(1536 – 
1614) 

 
 
 
 
 
 

Descartes 
(1596 – 
1650) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paolo 
Zacchias 
(1584 – 
1659) 

 
Médico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filósofo e 

matemático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visão 

Dicotômica: 
espiritual ou 

física 
 
 
 
 
 

Visão organicista. 
Classificação das 
doenças mentais 

 
 
 
 
 
 

 
Teoria do 

dualismo físico: 
homem 

constituído de 
corpo e alma. Sua 

contribuição 
trouxe os 

fundamentos para 
a Psicologia 200 
anos mais tarde. 

 
 

Grande influência 
dos gregos: 

Platão e 
Aristóteles. 
Primeiros 
esboços da 

Psicopatologia 
Forense 

 
Várias 
causas 

agindo no 
cérebro 

 
 
 
 
 

Lesão da 
inteligência, 

razão, 
imaginação 
e memória. 

 
 
 
 
 

Acreditava 
que a 

glândula 
pineal fosse 
o centro do 

cérebro 
 
 
 
 
 
 

Influência 
dos 

humores.Pa-
tologia 

orgânica 
cerebral, 
perda das 
funções 
mentais 

 
Médico e 
espiritual 

 
 
 
 
 
 
 

Não era 
considerada 

como doença. 
Tratamento com 

sangrias 
purgações, 

ventosas e banhos 
 

 
 

Estudava os 
mecanismos 

fisiológicos das 
emoções 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não se refere a 
tratamento. 

 
 
 
 
 

 
Internava o 
doente em 
instituições 
ou deixava 

livre 
 
 
 

 
Coloca o 

doente em 
hospício 

 
 
 
 
 
 

 
Não se 
refere à 

família do 
doente 
mental 

 
 
 
 
 
 

 
Abandona

va seus 
doentes em 
instituições 

 
Era internado, 
entregue aos 
peregrinos ou 

solto. 
Constituía 

ameaça social 
e moral. 

 
 

Era internado 
com outras 

pessoas, entre 
elas, idosos, 

crianças, 
prostitutas, 
drogados. 

 
 
 

Era excluído 
do meio social 

e familiar e 
enclausurado 

em 
manicômios 

 
 
 
 
 
 

Era internado 
em hospício 

QUADRO 3  Renascimento (Séc. XV e XVI): visão dos autores sobre a loucura, o doente e sua      família 
FONTE: Fontes bibliográficas citadas no texto 

                                            
31 FOUCAULT, M. história da Loucura.  7ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1972. 
32 BURTON, R. apud CORDÁS, Taki Athanássios. Depressão da Bile Negra aos Neurotransmissores. Uma 
Introdução Histórica. São Paulo: Lemos Editorial, 2002. 
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Dessas naus romanescas, a Narrenshiff foi a única que teve existência real. É possível 

que essas naus tenham sido embarcações de peregrinos conduzindo os insanos aos lugares de 

peregrinação em busca da razão.  

Nesse sentido há que se considerar dois aspectos: por um lado confiar o louco aos 

marinheiros era evitar que ficassem vagando pela cidade, a certeza de que iriam para longe. 

Por outro lado, a água “leva embora, mas faz mais do que isso, ela purifica” (FOUCAULT, 

1972, p. 12) 33.  

Segundo o mesmo autor, na Renascença a loucura simboliza toda uma inquietude que 

emerge subitamente no horizonte da cultura européia no final da Idade Média. Na literatura 

erudita, a loucura está no âmago da razão e da verdade. O louco, que não se enquadra nos 

padrões comuns da ideologia predominante, ocupa o primeiro lugar. 

Neste período, começou a surgir interesse pela observação do comportamento 

anormal, visto agora como doença e não como possessão demoníaca. A loucura é abordada 

numa visão dicotômica, ora sendo espiritual, ora física. 

Neste período, salienta-se o trabalho de Paolo Zacchias com os criminosos, 

atribuindo suas ações a transtornos mentais: De sua teoria desenvolveram-se os primeiros 

fundamentos da Psicopatologia Forense. Por sua vez, o médico Félix Plater segue a visão do 

galenismo e entende a loucura a partir de uma perspectiva médica; é ele que inaugura, na 

nosologia, o conceito de alienação mental, entendida como lesão da inteligência, reunindo 

razão, imaginação e memória. (PESSOTTI, 1994) 34. 

É o humanismo renascentista que tem tempo para pensar, refletir e abandonar a visão 

de mente dualista, da luta entre Deus e demônio, olhando agora para o ser humano como 

“HOMEM” dentro de um contexto social, filosófico e psicológico (CORDÁS, 2002) 35. 

Figura de destaque foi René Descartes, pai do Racionalismo, cuja teoria do dualismo 

físico (homem constituído de corpo e alma) serviria de fundamentos para a Psicologia, dois 

séculos mais tarde. Recomendava que se duvidasse de tudo para chegar à verdade. Influenciou 

a Revolução Francesa através do lema: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. Por outro lado, 

o médico Paolo Zacchias, retorna ao pensamento dos filósofos Platão e Aristóteles, atribuindo 

como causa da loucura a influência dos humores.   

                                            
33 FOUCAULT, M. história da Loucura.  7ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1972. 
34 PESSOTI, Isaías. A Loucura e as Épocas. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.  
35 CORDÁS, Taki Athanássios. Depressão da Bile Negra aos Neurotransmissores. Uma Introdução 
Histórica. São Paulo: Lemos Editorial, 2002. 
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Em relação às famílias dos portadores de transtornos psíquicos, algumas os 

internavam e abandonavam em instituições, onde também eram recolhidas crianças, idosos e 

drogados. Nestas instituições de caridade, recebiam os mais diversos tipos de tratamentos 

como: sangrias, purgações, banhos e ventosas. Outras famílias entregavam seus doentes a 

peregrinos e navegantes; quando considerados uma ameaça para a sociedade, eram excluídos 

do contexto familiar e social.   

 
 
3.1.4 Iluminismo (Séculos XVII e XVIII) 
 
 

No século XVII, na Europa, reinou de forma absoluta a razão, emanada do 

pensamento de Descartes e entronizada pelos Iluministas (Quadro 4).  

Em relação aos transtornos psíquicos, surgiram algumas concepções. O filósofo e 

político Francis Bacon, acreditava que os humores eram os causadores dos transtornos 

psíquicos, constatando-se, assim, ainda a influência dos filósofos gregos nos séculos XVII e 

XVIII. Para Richard Mead, doença física e doença mental não estavam associadas; ele 

atribuía aos astros influência na vida humana, referindo-se ao ciclo menstrual da mulher e a 

alguns sangramentos nos homens, que ocorriam mais na fase de lua cheia. Seu método de 

tratamento era de provocar uma doença física para curar outra mental. Por sua vez, Franz 

Anton Mesmer, para explicar os transtornos psíquicos, utilizou o termo “magnetismo animal”, 

afirmando que um fluido magnético circulava pelo corpo humano e sua distribuição irregular 

causava as mais diversas doenças, inclusive as mentais (PESSOTI, 1994) 36. 

Pessoti registra que até o século XVIII, na Europa, os hospitais não possuíam 

finalidade médica, sendo lugares de exclusão social, de pobreza e de miséria produzidas pelos 

regimes absolutistas da época. Os antigos leprosários serviam como casas de internamento 

para abrigar os pobres, os idosos, as prostitutas, os criminosos, os desempregados e os 

portadores de transtornos psíquicos que vagavam pelas ruas. Com a Revolução Francesa surge 

nova concepção de organização econômica e social baseada nos princípios de cidadania, 

liberdade e igualdade, de modo que a maioria da população de excluídos passou a ter 

importância no novo mercado de trabalho. As instituições passaram, então, a abrigar apenas 

as pessoas acometidas de transtornos psíquicos. O hospital de Bicêtre, em Paris, foi 

considerado uma “casa de horrores”, onde os internados eram abandonados à própria sorte. 

                                            
36 PESSOTI, Isaías. A Loucura e as Épocas. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. 
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Foi entre esses muros que Pinel (segunda metade do século XVIII) e a psiquiatria do século 

XIX encontraram os loucos. 

 

 

Época Autores Profissão 
Visão de 
Loucura Causas Tratamento Família 

Doente 
Mental 

Séc. XVII 

 

 

 

 

Séc. XVII 
 
 
 
 
 
 

Séc. 
XVIII 

 
 
 
 
 
 
 

Séc. 
XVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séc. 
XVIII 

Francis Bacon 
(1561 – 1626) 

 
 
 
 
 

Richard Mead 
(1673 – 1754) 

 
 
 
 
 
 

Franz Nesmer 
(1734 – 1815) 

 
 
 
 
 
 
 

Phillipe Pinel 
(1745 – 1826) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicenzo 
Chiarugi 

(1759 – 1820) 
 
 

Filósofo e 
político 

 
 
 
 
 

Médico 
 
 
 
 
 
 
 

Médico, 
advogado  

 
 
 
 
 
 
 

Médico e  
Pai da 

Psiquiatria 
 

 
 
 
 

 
 
 

Médico 

Divisão da 
mente: razão e 
imaginação. 
Influência da 
filosofia dos 

humores 
 

Doenças física 
e mental não 

estão 
associadas 

 
 
 

 
As doenças 

eram 
expressões do 
magnetismo 

animal 
 
 
 
 

Alteram-se as 
descrições 

organicistas. 
Novo olhar 
voltado para 
os aspectos 
afetivos e 
passionais 

 
 
 

Visão baseada 
na teoria de 

Pinel 

Humores 
influenciando 
nas pessoas 

 
 
 
 

Influência do 
sol e da lua: 
ciclo lunar 

interfere em 
sangramentos 

 
 
 

Magnetismo 
animal 

insuficiente e 
mal 

distribuído no 
organismo 
humano 

 
 

Fatores 
hereditários, 

causas 
orgânicas e 

morais 
 
 
 
 
 
 

Vários fatores 
levam à 

doença mental 

Internamento 
em manicômios 

com diversos 
tratamentos 

 
 
 

Provocar uma 
doença física 

para curar uma 
mental 

 
 
  
 

Energizar o 
doente pelo 

toque de uma 
vara de condão, 

molhada em 
líquido extraído 

do carvalho. 
 
 

Em instituições 
com observação 
e descrição da 
etiologia da 

doença 
tratamento mais 

humanizado 
 
 
 
 

Métodos 
excitantes ou 

calmantes 

Colocava o 
doente em 

manicômios 
 
 
 
 

Internava o 
doente em 
instituições 

 
 
 
 
 

Internava o 
doente em 
instituições 

 
 
 
 
 
 

Colocava o 
doente em 

manicômios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não faz 
menção à 
família 

Era 
internado 

 
 
 
 
 

Internado, 
mas já 

recebia um 
tratamento 

mais 
humanizado. 

 
 

Era 
internado, 

excluído do 
meio social. 

 
 
 
 
 

Era excluído 
do meio 
social. 

Começa a 
medicação. 

Uso de 
terapias e 
atividades 

ocupacionais  
 
 

Oposição a 
restrições 
físicas e 
medidas 

severas. O 
doente 

mental é 
considerado 
um sofredor 

QUADRO 4  Período do Iluminismo (Séculos XVII e XVIII): visão dos autores sobre loucura, o doente e 
sua família 
FONTE: Fontes bibliográficas citadas no texto 

 

O pensamento de Phillipe Pinel foi fortemente influenciado pela ideologia 

predominante do Iluminismo: respeito e dignidade ao ser humano. Para ele, o psíquico se 

tornou matéria de conhecimento objetivo e quantitativo. Ao ser nomeado diretor do hospital, o 

médico Phillipe Pinel começou a separar e classificar os diversos tipos de “desvio” ou 
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“alienação mental”, com objetivo de estudá-los e tratá-los. Rompendo com as teorias 

organicistas precedentes, elevou a categoria dos doentes, antes tratados como criminosos ou 

endemoniados, à condição de “homo paciens”; e os transtornos mentais, como resultado de 

uma exposição excessiva a estresses sociais e psicológicos e, em certa medida, a danos 

hereditários, sendo que tais enfermidades decorreriam de alterações patológicas no cérebro. 

Nessa perspectiva, foram construídos vários manicômios para acolher os indivíduos doentes e 

tratá-los (PESSOTI, 1994) 37.  

O ato de recolher os portadores de transtornos psíquicos, que já era uma prática 

adotada em épocas anteriores, atingiu o auge no século XIX, fazendo jus ao título de “séculos 

dos manicômios”. 

Destacaram-se, no final daquele século, inúmeros estudiosos, intensamente engajados 

no sentido de dar tratamento a essas pessoas, entendendo os transtornos como doenças que 

necessitavam de observação e de tratamento mais humanizado. 

Pinel foi o pioneiro na elaboração de uma classificação para os transtornos psíquicos, 

constituindo extraordinário avanço na psiquiatria. Com Pinel e seus discípulos os doentes 

eram isolados, com o objetivo de livrá-los de seus hábitos mudando seu modo de vida para 

alcançar a cura (PESSOTI, 1994) 38. Este autor enfatiza que, graças ao tratado médico-

filosófico de Pinel sobre a alienação, ou mania, surgiria uma nova especialidade médica a 

qual, em 1847, passa a ser nomeada de psiquiatria.   

Cordás (2002)39 ratifica que as idéias dos iluministas influenciaram 

significativamente no tratamento dispensado aos portadores de transtornos psíquicos, com 

novos objetivos: ciência, tecnologia e humanismo, enfocado nos tratamentos aplicados por 

Pinel e seu discípulo Vicenzo Chiarugi, abrindo caminho para uma perspectiva 

essencialmente anátomo-clínica, ou seja, voltada para a descrição clínica e para a busca de 

lesões orgânicas causadoras do quadro mórbido da demência.  

 

3.1.5 Romantismo (Século XIX) 

 

 O movimento romântico, iniciado na Europa no final do século XVIII e início do 

século XIX, enfatizava algumas mudanças no plano individual, propondo a elevação dos 

                                            
37 PESSOTI, Isaías. A Loucura e as Épocas. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. 
38 Id Ibidem. 
39 CORDÁS, Taki Athanássios. Depressão da Bile Negra aos Neurotransmissores. Uma Introdução 
Histórica. São Paulo: Lemos Editorial, 2002. 
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sentimentos, acima do pensamento, salientando a personalidade, sensibilidade, emoções e 

valores subjetivos do homem (Quadro 5).  

Este enfoque veio dar uma nova visão às patologias mentais, que atravessaram 

séculos até serem consideradas doenças clinicamente tratáveis. Stone (1999) 40 registra que 

nesta fase um grande número de médicos, principalmente psiquiatras, trouxe sua contribuição, 

enfatizando de forma explícita a influência dos fatores emocionais sobre os físicos. 

 

 

Época Autores Profissão 
Visão de 
Loucura Causas Tratamento Família 

Doente 
Mental 

 
Séc.XIX 

 
 
 
 
 
 
 
 

Séc. XIX 
 
 
 
 
 

Séc. XIX 
 
 
 
 
 
 
 

Séc. XIX 
 
 
 
 

Séc. XIX 

 
Johann Reil 

(1759 – 
1813) 

 
 
 
 
 
 

Esquirol 
(1772 – 
1840) 

 
 
 

Benjamin 
Rush 

(1745 – 
1813) 

 
 
 
 

Dorothea Dix 
(1802 – 
1887) 

 
 

Wilhelm 
Griesinger 

(1817 – 
1868) 

 
Médico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 
 
 
 
 
 

Médico 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagoga e 
Diretora de 

escola 
 
 

Médico 

 
Relacionada a 

estados mentais 
e emocionais 

 
 
 
 
 
 

Relação entre o 
físico e o 

emocional 
 
 

 
Surgimento de 

novos 
diagnósticos: 
lypemania, 

monomania, 
demência. 

 
 

Ligada a fatores 
emocionais e 

físicos 
 
 

Relação entre 
doença mental e 

doença física 
 

 
Hereditariedade, 
clima, excesso 

de trabalho, 
anatomia do 

cérebro. 
 
 
 
 

Distúrbios das 
funções 

racionais 
 
 
 

Anormalidade 
nos vasos 

sangüíneos 
 
 
 
 
 

Não menciona 
 
 
 
 

Anormalidade 
nas células 
cerebrais 

 
Terapia 

ocupacional, 
alimentação 

saudável, 
hidroterapia, 
recompensa e 

punição. 
 
 

Aplicação da 
Estatística. 
Defesa dos 
criminosos 

 
 

Cadeira 
giratória, 

hidroterapia,  
substâncias 
químicas. 

 
 
 

Melhores 
condições de 

vida nos asilos 
 
 

Terapia 
ocupacional, 

banhos, jogos, 
medicamentos e 

conversas. 

 
Não se 
refere à 

família do 
doente 
mental 

 
 
 
 

Depositava 
seus doentes 

em 
manicômios 

 
 

Depositava 
seus doentes 

no 
manicômio 

 
 
 
 

Não 
menciona 

 
 
 

Internava o 
doente 
mental 

 
Era 

internado em 
instituições 

 
 
 
 
 
 

Era 
internado em 
instituições 

 
 
 

Internado, 
recebia os 

mais 
diversos 

tratamentos. 
 
 
 

Internado 
em 

manicômios 
 

 
Internado 

em 
manicômios 

QUADRO 5   Período do Romantismo (Século XIX): visão dos autores sobre a loucura, o doente e sua 
família 
FONTE: Fontes bibliográficas citadas no texto 
 

 

Segundo o mesmo autor, o termo psiquiatria foi se tornando conhecido no início de 

1800.  A doença, conhecida como psicose, ocupou o lugar de lunação e insanidade. A 
                                            
40 STONE, Michael H. A Cura da Mente: a história da psiquiatria da Antigüidade até o presente. Porto 
Alegre: ArtMed, 1999. 
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psiquiatria foi conquistando seu espaço como ciência. Os profissionais desta área dedicavam-

se aos portadores de transtornos psíquicos, mas também se preocuparam com patologias que 

atingiam a juventude como: delinqüência infantil e anorexia nervosa, entre outras. No final do 

século XIX, na Europa e na América, o espaço estava conquistado, sendo que em 1844, foi 

instalada a Associação Psiquiátrica Americana.  Destacaram-se alguns personagens neste 

processo como: o médico Benjamin Rush, a pedagoga Dorothea Dix, e o médico Wilhelm 

Griesinger.  

Benjamin Rush, médico psiquiatra, escreveu um texto dedicado aos portadores de 

transtornos psíquicos, salientando que o cérebro era o “centro da mente”, onde o fluxo 

sangüíneo irregular causava as doenças. Rush deu ênfase às fobias (insetos, medos, sujeiras, e 

outras). 

Stone (1999) 41 faz referência à atuação de Dorothea Dix, pedagoga e diretora de 

escola que dedicava seu tempo a conduzir aulas dominicais para as condenadas em uma 

prisão, onde constatou a grande diversidade de presos, entre eles os portadores de transtornos 

psíquicos, que não recebiam atendimento adequado. Assumiu a defesa dos insanos 

denunciando as condições precárias da instituição: 

 
 
Venho, não para fazer queixas pessoais ou em busca de benefícios 
individuais; apresento-me como defensora daqueles que não podem defender 
sua própria causa; venho como amiga daqueles que estão abandonados, 
oprimidos e desolados. [...] eu sou a voz dos maníacos, cujos gritos 
lancinantes dos sombrios calabouços de nossas prisões não atravessam seus 
salões de Legislação. Sou a esperança dos pobres seres enlouquecidos que 
definham nas celas, galerias, jaulas e quartos de despejos de seus asilos de 
indigentes. Sou a Revelação de centenas de criaturas lamuriosas e 
sofredoras, escondidas em suas residências particulares e em prisões e 
choupanas excluídas, isoladas de todas as influências benéficas, de todos os 
tratamentos restauradores da mente (STONE, 1999, p.123) 42. 
 
   

Dorothea foi uma mulher de destaque na luta em defesa dos excluídos socialmente 

em uma época que a mulher era também discriminada. Quando de sua aposentadoria, em 

1890, o número de instituições para tratamento dos portadores de transtornos mentais 

aumentou de 13 para 123, sendo que 32 foram instituídas por seus esforços (STONE, 1999)43. 

Stone enfatiza, também, o estudo do médico Wilhelm Griesinger, cuja concepção de 

doença mental é de que está relacionada à doença física, tendo sua origem nas células 
                                            
41STONE, Michael H. A Cura da Mente: a história da psiquiatria da Antigüidade até o presente. Porto 
Alegre: ArtMed, 1999.  
42 Id ibidem 
43 Id ibidem 
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cerebrais. O tratamento, além de medicamentos e banhos, incluía conversas com o paciente, 

jogos e terapia ocupacional.  

No final do século XIX, os doentes passam a receber tratamento que consiste no uso 

de substâncias químicas, intervenções físicas, choques elétricos e mesmo psicocirurgia (corte 

do lóbulo pré-frontal do cérebro) transformando os pacientes em “mortos- vivos”. Segundo 

Serrano (1985, p. 36) 44, “muitos ficavam reduzidos a condições de plácidos zumbis, de 

mortos-vivos, sem aspirações, imaginação ou respeito humano próprio”.  

Os escritores não fazem menção às famílias dos doentes mentais, mas, supõe-se que a 

maioria ainda internava seus doentes nas instituições. 

 

3.1.6 Modernismo (Século XX) 

 

A teoria psiquiátrica do século XIX, influenciada pelo positivismo de Comte, era 

baseada em teorias científicas, nos moldes das leis da física ou da química. Nessa concepção, 

as pessoas nascem com uma capacidade natural de fabricar seus pensamentos e emoções, o 

que constituiria a razão e o que fugisse a essa ordem natural seria uma anomalia ou patologia, 

isto é uma doença mental. O doente mental era uma pessoa com o cérebro “estragado”; o 

louco, um cérebro sem razão, um alienado.  

 O desenvolvimento da ciência, da tecnologia e dos meios de comunicação 

proporcionou melhores condições para pesquisas nas áreas neuroquímicas, clínicas e 

genéticas, favorecendo aos estudiosos o descobrimento das causas, das origens, e dos 

tratamentos mais adequados para os insanos. No século XX, surgiram algumas personalidades 

de destaque desenvolvendo estudos no sentido da amenizar o sofrimento dos portadores de 

transtornos psíquicos e que se encontravam isolados e excluídos, nos manicômios (Quadro 6). 

Emil Kraepelin tornou-se um estudioso da psiquiatria, desenvolvendo trabalhos na 

Universidade de Wurzburg, sendo o fundador do Instituto de Pesquisa em Psiquiatria de 

Munique, tendo viajado para vários países, divulgando seu trabalho sobre a psiquiatria 

transcultural. Era poeta, gostava e entendia de artes plásticas; escreveu vários tratados sobre 

psicose, melancolia, formas de depressão e manias (CORDÁS, 2002) 45. 

 

 
 
                                            
44 SERRANO, A. I. O Que é Psiquiatria Alternativa. 4ª edição, São Paulo: Brasiliense, 1985. 
45 CORDÁS, Taki Athanássios. Depressão da Bile Negra aos Neurotransmissores. Uma Introdução 
Histórica. São Paulo: Lemos Editorial, 2002.  
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Época Autores Profissão 
Visão de 
Loucura Causas Tratamento Família 

Doente 
Mental 

 
Séc. XX 

 
 
 
 

Séc. XX  
 

 
 
 
Séc. XX 

 
 
 
 

Séc. XX 
 
 
 
 

Séc. XX 
 
 
 
 

Séc. XX 
 
 
 
 

Séc. XX 
 
 
 

Séc. XX 
 
 
 
 
 

Séc. XX 
 
 
 
 
 
 

Séc. XX 

 
Emil 

Kraepelin 
(1817 – 
1868) 

 
Sigmund 

Freud 
(1856 – 
1936) 

 
Karl 

Jaspers 
(1883 – 
1969) 

 
Carl 

Wernicke 
(1848 – 
1905) 

 
Pavlov 
(1849 – 
1936) 

 
 

Reich 
(1897 – 
1957) 

 
 

Watson 
(1878 – 
1959) 

 
Levi 

Moreno 
(1889 – 
1974) 

 
 

Skinner 
(1904 – 
1990) 

 
 
 
 

Sullivan 
(1892 –  
1949) 

 
Médico 

 
 
 
 

Médico, Pai 
da Psicologia 

 
 
 

Médico. 
Autor da 

Psicopatologia  
Moderna 

 
Médico 

 
 
 
 

Fisiologista 
 
 
 
 

Médico e 
advogado 

 
 
 

Médico 
 
 
 

Médico 
 
 
 
 
 

Psicólogo 
 
 
 
 
 
 

Médico 

 
Demência 
precoce 

 
 
 

Conflitos do 
psiquismo 

 
 
 

Manifestações 
psicopatológicas 

situacionais e 
transitórias 

 
Orgânica e 
neurológica 

 
 
 

Visão 
mecanicista 

 
 
 

Organização 
mental sofrendo 

traumas e 
dificuldades 

 
Comportamento 

observável 
 
 

Fatores do 
ambiente 
(família, 

sociedade) 
 
 

Comportamentos  
reforçados ou 
enfraquecidos 
por estímulos 

 
 
 

Influência dos 
estágios de 

desenvolvimento 
e resultado de 
experiências 
interpessoais 

 
Severas 

distorções da 
interpretação 

 
 

Substratos 
neuroanatômicos 
 
 

 
Fenômenos 

especiais 
 
 
 

Relação com 
áreas cerebrais 

específicas 
 

  
Os estímulos 
provocavam 
alterações no 

cérebro 
 

Resultado de 
falhas na energia 

psíquica 
 
 

Aprendizagem 
 
 
 

Conflitos 
neuróticos 

 
 
 
 

O cérebro é 
afetado por 

estímulos no 
ambiente interno 

e externo 
 
 

Fatores 
biológicos e o 
vínculo com a 

mãe 

 
Não se refere o 

tratamento. 
 
 
 

Hipnoterapia e 
livre associação 

 
 
 

Não se refere a 
tratamento. 

 
 
 
Não se refere a 

tratamento 
 
 
 

Não se refere a 
tratamento 

 
 
 

Manipulação no 
corpo para 

liberar energias 
 
 

Não se refere a 
tratamento 

 
 

Trabalhava com 
dramatização 

para as pessoas 
liberarem as 

emoções 
 

Reforço para 
comportamentos 

favoráveis e 
punição para os 
não-favoráveis 

 
 

Terapia com 
participação 

ativa do 
terapeuta 

 
Internava 

seus 
doentes 

 
 

Internava 
seus 

doentes 
 
 

Não faz 
menção à 
família 

 
 

Internava 
seus 

doentes 
 
 

Internava 
seus 

doentes 
 
 

Internava 
seus 

doentes 
 
 

Não se 
refere à 
família 

 
Não se 
refere à 
família 

 
 
 

Não se 
refere à 
família 

 
 
 
 

Não se 
envolvia 
com o 
doente 

 
Era internado 

em 
instituições 

 
 

Era internado, 
recebendo os 
mais diversos 
tratamentos. 

 
Era internado, 
recebendo os 
mais diversos 
tratamentos 

 
Era internado, 
recebendo os 
mais diversos 
tratamentos. 

 
Recebia 

vários tipos de 
tratamento 

 
 

Trabalho 
individualiza-

do 
 
 

Internado em 
instituições 

 
 

Trabalhava 
com 

dramatizações 
 
 
 

Não faz 
menção ao 

doente mental 
 
 
 
 

Era internado 
em 

manicômio 

QUADRO 6  Período do Modernismo (Século XX): visão dos autores sobre loucura, o doente e sua família 
FONTE: Fontes bibliográficas citadas no texto 
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Também na Alemanha, o médico Karl Jaspers 46, insatisfeito com o tratamento 

dispensado aos doentes mentais no hospital onde trabalhava, começou a pesquisar novos 

rumos para a psiquiatria, reunindo suas idéias na obra “Psicopatologia Geral” (1913), um 

clássico no diagnóstico dos transtornos psíquicos. Dalgalarrondo (2000) 47 afirma que a 

psicopatologia criada por Karl Jaspers é uma ciência autônoma; ainda que se beneficie de 

outras ciências, como a neurologia e a psicologia,  não constitui um prolongamento dessas, 

pois não se confunde com a neurologia (funções corticais superiores), nem com a psicologia 

do desvio das funções mentais. 

Segundo o próprio Karl Jaspers, a psicopatologia é um conjunto de conhecimentos 

referentes ao adoecimento mental. De seus estudos filosóficos, as obras mais importantes 

foram “Filosofia” (1932) e “Existência” (1938). Hoje, Jaspers é reconhecido como um dos 

fundadores do existencialismo e um dos principais filósofos contemporâneos. 

Por sua vez, a psicanálise, representada por Freud, constituiu uma nova forma de 

tratamento dos transtornos da mente. Acreditando que eles seriam causados essencialmente 

por fatores psíquicos, Freud passou a dar um tratamento psicoterápico, no qual a palavra do 

paciente é a expressão dos conflitos conscientes e inconscientes. Bock (1999) 48 relembra que 

a primeira teoria de Freud referia-se às instâncias psíquicas: inconsciente, pré-consciente e 

consciente. O inconsciente não se encontra presente na consciência, é composto de conteúdos 

reprimidos. O pré-consciente é o que não se encontra na consciência, mas poderá ser 

resgatado a qualquer momento. A consciência é o que recebe as informações do mundo 

interior e exterior. Mais tarde Freud reformulou a teoria do aparelho psíquico para os 

conceitos de id, ego e superego, sendo que o id é comandado pelo princípio do prazer; o ego, 

o mediador entre o id e o superego e este último refere-se às exigências da sociedade e da 

cultura (BOCK, 1999). O legado de Freud em favor do ser humano se expandiu de uma 

maneira significativa nas áreas da medicina e da psicologia, cujos conhecimentos tornaram-se 

bases teóricas para seus discípulos que, mais tarde, fundamentaram teorias próprias.  

Reich foi um dos seguidores de Freud, que desenvolveu a abordagem bioenergética, 

segundo a qual a organização mental poderá sofrer traumas e dificuldades desde o 

nascimento, resultando em falhas de energia psíquica. Para Jacob Levi Moreno, outro 

discípulo de Freud, o homem nasce com criatividade, espontaneidade e sensibilidade, mas os 

                                            
46 Karl Jaspers. Disponível em http://notícias.uol.com.br . Acesso em 03/08/07.  
47 DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 2000. 
48BOCK, Ana M. Bahia. et.al Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo, Saraiva, 1999. 
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fatores adversos do meio em que o homem está inserido vão perturbando sua estrutura 

emocional e, gradativamente, podem se desenvolver doenças. Iniciou seus trabalhos em um 

manicômio, introduziu a técnica do Psicodrama em forma de teatro, onde as pessoas 

perturbadas expressariam suas emoções, resultando na liberação de seus conflitos. Moreno 

trabalhava com os familiares dos doentes mentais internados.  

Por outro lado, John B. Watson, criador do Behaviorismo, propôs o estudo do 

comportamento observável. Enfatizava que o comportamento, o que as pessoas faziam e 

diziam eram os melhores dados sobre os indivíduos, portanto dando ênfase à aprendizagem e 

influência do meio ambiente: 

 

“Dai-me uma dúzia de crianças sadias, bem formadas, e um mundo de 
acordo com minhas especificações em que criá-las e garanto que, tomando 
uma ao caso, posso treiná-la para que se torne qualquer tipo de especialista 
que se escolha - médico, advogado, artista, comerciante-chefe e, sim, até 
mendigo e ladrão - independente de suas inclinações, tendências, talentos, 
habilidades, vocações e da raça de seus ancestrais” (WATSON, apud 
KELLER, 1974, p.71) 49. 
 

 

  Hoje, grande parte da Psicologia americana segue orientações do behaviorismo. O 

psicólogo Skinner postulava que as neuroses resultavam dos comportamentos aprendidos, 

através do condicionamento operante, conhecido como a lei do efeito operante, isto é, reforço 

para os comportamentos favoráveis e punição para os não favoráveis. 

O psicanalista Harry Stack Sullivan desenvolveu um trabalho com pacientes 

esquizofrênicos em Washington, onde orientava a importância do terapeuta ser um 

participante ativo na relação terapêutica, levando a uma recuperação mais rápida do paciente.  

Seus ensinamentos tiveram grande influência entre os psiquiatras americanos, trazendo ênfase 

para as terapias psicodinâmicas. 

Neste período, os portadores de distúrbios psíquicos eram internados pelos familiares 

em hospícios, cuja estrutura assemelhava-se a uma prisão. Recebiam tratamentos e medidas 

assistenciais, todavia, a prática acabava ainda revelando-se extremamente cruel e desumana. 

Recebiam os mais diversos tipos de tratamentos: atendimento individual, dramatização em 

grupos, além dos tratamentos medicamentosos que começaram a ser produzidos em 

laboratórios. 

Na segunda metade do século XX, a quimioterapia tornou-se uma importante área de 

pesquisa e prática do tratamento para doença mental. Em 1949, foi descrito o tratamento de 
                                            
49 KELLER,Fred S. A Definição de Psicologia. São Paulo: EPU, 1974. 
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excitação maníaca com o carbonato de lítio, considerado um momento importante na história 

de psicofarmacologia, dando início a um novo processo no tratamento da doença mental. 

Foram os pacientes esquizofrênicos os primeiros a se beneficiarem das drogas antipsicóticas, 

também chamadas de drogas antiesquizofrênicas ou neurolépticos. 

Nos dias atuais entende-se a necessidade do tratamento medicamentoso para os 

portadores de distúrbios psíquicos graves; mas o objetivo é que a medicação deve ser 

reduzida, paulatinamente, sempre que possível, com a monitoração de profissionais da área da 

psiquiatria e psicologia, juntamente com trabalhos de reinserção dos doentes no cotidiano 

familiar e social.  

 

3.1.7 Os manicômios no Brasil e em Santa Catarina. 
 

Segundo Stone (1999) 50, o primeiro hospício surgiu em 1375 na Europa e outros 

foram se ampliando pelo mundo afora. No Brasil até a metade do século XIX, não há 

referências a uma assistência médica específica para os portadores de transtornos psíquicos. 

Quando não eram colocados nas prisões por perturbações da ordem pública, eram 

encarcerados em celas especiais dos hospitais gerais. A inauguração do primeiro hospital 

psiquiátrico no Brasil ocorreu em 1852, no Rio de Janeiro, com o nome de Hospício “D. 

Pedro II”, sendo dirigido exclusivamente pelos religiosos da Santa Casa de Misericórdia. Em 

pouco tempo de funcionamento o mesmo já estava superlotado. Em 1886, um médico 

psiquiatra, pela primeira vez, ocupou a direção do referido hospício. Em 1879, criou-se o 

hospício São Pedro em Porto Alegre. 

Em Santa Catarina, o modelo vigente no país foi reproduzido no Hospital Colônia 

Santana, inaugurada em novembro de 1941, chegando a abrigar 2.200 internos (1970). 

Anteriormente a esse período, os portadores de transtornos psíquicos eram recolhidos em 

prisões comuns. O missionário italiano Luigi Marzano relata que após reincidências, os 

loucos eram embarcados para o Rio de janeiro, de onde nunca mais chegavam notícias deles 

(MORASTONI, 2001) 51. Segundo o mesmo autor, nos anos 60, a ordem no Brasil era 

internar os psicóticos. Em 1961, havia 17 ambulatórios e 135 hospitais psiquiátricos e o 

tempo médio de internação, em 1965, chegava a 302 dias nos hospitais oficiais e 110 dias nos 

particulares. Destarte, entre 1965 e 1970 houve um aumento significativo de internamento de 

                                            
50 STONE, Michael H. A Cura da Mente: a história da psiquiatria da Antigüidade até o presente. Porto 
Alegre: ArtMed, 1999.  
51MORASTONI, V. Comissão Parlamentar Externa Sobre Saúde Mental. Florianópolis: Livraria da 
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pessoas com transtornos psíquicos, superlotando os manicômios e resultando em maior afluxo 

para os hospitais privados (COSTA, 1980) 52.           

Os portadores de transtornos psíquicos eram internados por seus familiares em 

hospícios cuja estrutura física assemelhava-se a uma prisão. Serrano (1985) 53  relata que o 

tratamento adotado para os internos, no final do século XIX, consistia em uma série de 

práticas físicas e psicológicas, com o uso de substâncias químicas que podem ser comparadas 

com atos de vigilância e de punição. Era comum, nesta época, o uso de cadeira giratória, 

hidroterapia, camisa-de-força, amarras, camas com cinturões, camas chumbadas. Os 

tratamentos eram cruéis e desumanos. Esta situação perdurou até o final do século XX, 

quando teve início o movimento pela Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

 

3.2 Reforma Psiquiátrica: Desinstitucionalização 

 

Só na segunda metade do século XX surgem novas alternativas de tratamento para os 

doentes mentais. Após a Segunda Guerra Mundial, em diversos países da Europa e da 

América do Norte, um cenário de movimentos começou a ser articulado nos asilos e nas 

instituições psiquiátricas com a pretensão de reformular estes espaços, estendendo-se o 

serviço para a comunidade. 

A pressão social por direitos humanos e a convicção de que a reinserção do doente 

no contexto familiar e comunitário lhe seria benéfica, aliadas ao surgimento dos 

psicofármacos e a significativa redução de custos no tratamento dos transtornos mentais 

foram fatores que impulsionaram os movimentos pela reforma psiquiátrica (LOVISI, 2000) 54. 

Toda trajetória dos movimentos teve como importância o fato de ser o ponto-de- 

partida para se chegar às reformas de desinstitucionalização, desencadeando um processo de 

desmontagem e desconstrução do espaço manicomial e propondo novas estruturas e formas 

diferenciadas de tratamento psiquiátrico ao portador de doença mental. Busca-se mudar os 

métodos de atendimento que se fundamentavam numa política de exclusão do doente mental 

do convívio familiar e social, através de um processo gradativo de desinstitucionalização 

psiquiátrica que Bachrach (1976) define como a contração dos setores institucionais 

                                            
52COSTA, J.F. História da Psiquiatria no Brasil: um corpo ideológico. 3ª ed. Rio de Janeiro:Editora 
Campinas, 1980.  
53 SERRANO, A. I. O Que é Psiquiatria Alternativa. 4ª edição, São Paulo: Brasiliense, 1985. 
54 LOVISI, Giovanni  Marcos. Avaliação de distúrbios mentais em moradores de albergue: cidades do Rio 
de Janeiro e de Niterói. [Doutorado] Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 2000. 
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tradicionais com a concorrente expansão dos serviços comunitários de tratamento (LOVISI, 

2000) 55. Depreende-se, pois, que não se trata tão somente de promover a desospitalização das 

pessoas com transtornos mentais e transferir a responsabilidade para a comunidade, mas de 

conjugar esforços para dirimir a condição de ostracismo social a que esses doentes eram 

submetidos. 

A desospitalização prevê a utilização de novos dispositivos, de novas formas de 

tratamento para os distúrbios psíquicos, distintas daquelas aplicadas no enclausuramento das 

instituições manicomiais. A desinstitucionalização, portanto, pressupõe um novo olhar sobre 

as pessoas acometidas de transtornos mentais. Desinstitucionalizar diz respeito a colocar em 

cheque a própria noção de doença mental e em análise as diferentes implicações que os atores 

sociais, profissionais da saúde ou não, têm com a instituição da loucura (AMARANTE, 

1995)56. O termo “desinstitucionalizar” tem assumido diferentes sentidos nos discursos da 

psiquiatria na Europa e nos Estados Unidos. Para os reformistas seria modernizar os aparatos 

do circuito psiquiátrico; para os grupos radicais seria a abolição de todas as instituições de 

controle social; para os administradores era, sobretudo, um programa de racionalização de 

recursos com a redução dos leitos psiquiátricos (COSTA, 1980) 57. 

Porém, tendo por referência a experiência italiana, fundamentada nas idéias de 

Basaglia, a desinstitucionalização assume um significado distinto. A institucionalização, 

equivocadamente, separou a doença (objeto fictício e abstrato) do contexto global do paciente 

e da sociedade, construindo um conjunto de aparatos científicos, legislativos e administrativos 

(a Instituição, portanto), todos referenciados exclusivamente à doença. A partir dessa 

perspectiva, desinstitucionalizar implica uma reversão desse processo, o desmonte da 

instituição, a retomada de contato com a existência do paciente, enquanto existência doentia 

(LOVISI, 2000) 58. 
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3.2.1  Movimento antimanicomial e comunidades terapêuticas 

 

Com a reconstrução dos países da Europa, após a vitória dos aliados, os hospícios 

passaram a sofrer críticas a seus atos violentos e excludentes no tratamento da loucura, sendo 

comparados aos campos de concentração nazistas. Em alguns locais buscaram-se formas de 

transformação que pudessem se adequar à nova ordem, na qual o pensamento de participação 

democrática e do bem-estar social se tornasse presentes (JORGE, 1997) 59. Foram criados 

fundamentos de sustentação teórica e institucional para o tratamento dos transtornos 

psíquicos. Assim, as psiquiatrias reformuladas se organizaram por meio das comunidades 

terapêuticas, da psicoterapia institucional, da psiquiatria de setor, da psiquiatria preventiva, da 

antipsiquiatria e da psiquiatria democrática de Franco Basaglia (SERRANO, 1982) 60. 

De acordo com Amarante (1995) 61, os movimentos para contrapor ou superar o 

modelo vigente de tratamento manicomial podem ser divididos em três grupos. No primeiro 

grupo, estão os movimentos que priorizavam as críticas à estrutura asilar: estão incluídos aí os 

movimentos das Comunidades Terapêuticas (Inglaterra e Estados Unidos) e da Psicoterapia 

Institucional (França). O segundo grupo compreende os movimentos que priorizavam a 

comunidade como lugar de atuação da psiquiatria. Nesse grupo incluem-se a Psiquiatria 

Preventiva e a Psiquiatria de Setor. E no terceiro grupo, estão os movimentos instauradores de 

rupturas na constituição do saber médico sobre a loucura. Estão presentes nesse grupo os 

movimentos da Antipsiquiatria e da Psiquiatria Democrática Italiana (JORGE, 1997) 62.   

A trajetória dos movimentos contra o modelo vigente, em especial a experiência da 

Psiquiatria Democrática Italiana, teve como importância o fato de ser o ponto de partida para 

se chegar às reformas de desinstitucionalização, instituindo-se um processo de desmontagem 

e desconstrução do espaço manicomial e propondo a constituição de formas diferenciadas 

para o tratamento psiquiátrico ao portador de transtornos psíquicos, conforme registro de 

Serrano: 

 
 
 

                                            
59 JORGE, Marco Aurélio Soares. Engenho dentro de casa: sobre a construção de um serviço de atenção 
diária em saúde mental. [Mestrado] Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 1997. 117p. 
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“Começou, assim, o esvaziamento dos hospícios. Ganhou força a psiquiatria feita 
‘no território’, através de ambulatórios, visitas domiciliares, grupos de debates, 
atividades culturais, etc. Dentro do hospital foi abolida a terapia ocupacional. Esta 
‘terapia ocupacional’ era uma forma de trabalho às vezes bastante árdua para os 
doentes e lucrativa para o hospital. Os pacientes foram incentivados a trabalhar, mas 
com trabalhos reais e úteis , com renda para  quem os praticasse” 
(SERRANO,1985, p..81) 63 
 

 

O termo “comunidade terapêutica” foi utilizado por Maxwel Jones, a partir de 1959, 

para definir as experiências desenvolvidas em um hospital psiquiátrico, baseadas nos 

trabalhos de Sullivan, Meninger, Bion e Reichman. As experiências fundamentavam-se na 

adoção de medidas coletivas, democráticas e participativas dos pacientes, tendo como 

objetivo resgatar o processo terapêutico a partir da transformação da dinâmica institucional. A 

idéia da Comunidade Terapêutica era de que o paciente pudesse aprender a se relacionar 

positivamente com os outros e a superar as próprias dificuldades com o auxílio dos outros. 

Visava o resgate da função terapêutica do hospital de forma comunitária onde todos 

compartilhassem as experiências, os doentes e os profissionais (JORGE, 1997) 64.  

Segundo Serrano (1985), os métodos das Comunidades Terapêuticas variam. Em 

geral, levam esse nome as clínicas onde os pacientes são estimulados a discutir seu 

relacionamento com os outros. O autor ressalta que as comunidades terapêuticas são passíveis 

de exageros criando uma sutil, mas fortíssima censura. Por trás da aparência democrática, 

podem usar a “camisa-de-força verbal” reprimindo, ainda que suavemente, e determinando o 

modelo de pensamento e de ação desejado. Por outro lado, reconhece a existência de modelos 

progressistas, como por exemplo, o de Maxwell Jones, entre outros, na Grã Bretanha. 

 

3.2.2 Psicoterapia Institucional 

 

A psicoterapia institucional surgiu na França, a partir da liderança de François 

Tosquelles, no hospital de Saint-Alban, onde ensaiou uma nova prática das teorias freudianas 

realizando uma experiência de transformação do espaço asilar. Com forte influência da 

psicanálise e do pensamento Marxista, a psicoterapia institucional, assim chamada por 

realizar-se intensivamente dentro da instituição buscava tratar das próprias características 
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doentias das instituições.  Segundo Guattari e Deleuze, o inconsciente concebido por Freud 

não explica a vida coletiva que vivemos; esta é influenciada por forças políticas e econômicas 

(SERRANO, 1985) 65. Serrano registra que na psicoterapia institucional realiza-se a análise da 

prática social entendendo-se que analisar o inconsciente é analisar a influência das estruturas 

repressivas; todo problema do inconsciente implica uma problemática micro política na 

família, na empresa, na escola, no bairro ou no grupo social em que se vive. Atribui ao 

capitalismo uma força poderosa capaz de controlar e dominar o inconsciente das pessoas 

através dos meios de comunicação. 

Segundo Vertzman, citado por Jorge (1997) 66, a Psicoterapia Institucional baseia-se 

em quatro “Axiomas Básicos”: liberdade de circulação; lugares estruturados concretos: 

ateliês, serviços (cozinha, administração, etc.); contratos - facilmente revisáveis - de entrada e 

saída; e um acolhimento permanente dispondo de “grades simbólicas” e de mediações. Visa 

criar um coletivo orientado de tal maneira que tudo possa ser empregado (terapias biológicas, 

analíticas, limpeza dos sistemas alienantes sócio-econômicos). 

Na cidade de Heidelberg (Alemanha), uma clínica psiquiátrica desenvolveu a 

comunidade terapêutica com atividades culturais, conhecida pela sigla SPK, liderada por  

Volfgang Huber. Em grupos abertos à população, discutiam-se assuntos que abordavam do 

inconsciente ao relacionamento pessoal, até arte e política. Não vingou, dada sua crítica 

exacerbada a todo o sistema capitalista, sendo Huber acusado de subversivo, preso e 

condenado em processo político. Por isso, o movimento por uma psiquiatria alternativa 

esvaziou-se na Alemanha, conforme registra Serrano (1985 p.76) 67: “Desde então, na 

Alemanha Ocidental, a palavra antipsiquiatria ‘mete medo’. Só nos últimos anos a Sociedade 

Alemã de Psiquiatria Social tem abordado novamente a questão da loucura a partir de um 

enfoque social”, com vistas a tornar o tratamento psiquiátrico mais humanizado.  

 

3.2.3 Psiquiatria de setor 

 

A psiquiatria de setor desenvolveu-se na França, seguindo o espírito da medicina 

comunitária que propõe o uso de recursos da comunidade para tratar dos portadores de 

transtornos psíquicos. Segundo Fleming:  
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[...] um projeto que pretende fazer desempenhar a psiquiatria, uma vocação 
terapêutica o que, segundo os seus defensores, não se consegue no interior 
da estrutura hospitalar alienante. Daí a idéia de levar a psiquiatria à 
população, evitando ao máximo a segregação e o isolamento do doente, 
sujeito de uma relação patológica familiar, escolar, profissional, etc. trata-se, 
portanto, de uma terapia in situ: o paciente será tratado dentro do seu próprio 
meio social e com o seu meio e a passagem pelo hospital não será mais do 
que uma passagem transitória do tratamento (FLEMING, 1976 apud 
AMARANTE, 1995, p. 36) 68 
 

 

              Na psiquiatria de setor, a hospitalização é transitória e só ocorre em casos graves, 

quando se torna indispensável. A França foi dividida em vários setores, com uma equipe 

destinada a atuar em cada um deles. Isso possibilita a manutenção dos hábitos e dos costumes 

da população de cada região, além de oferecer as vantagens de uma continuidade no 

tratamento, com a mesma equipe, após a saída do hospital. A psiquiatria de setor 

desenvolveu-se paralelamente à psiquiatria manicomial não a influenciando, posto que as 

atividades “preventivas” não serviram para diminuir o número de internamentos nos 

hospícios. Ao contrário, “o movimento de pessoas [...] popularizou o consumo de 

medicamentos vulgarizando o uso de aconselhamento psicoterápico, sem tocar no problema 

maior” (SERRANO, 1985, p.50) 69. 

Serrano registra ainda que, fora da França, se destaca o trabalho do psiquiatra Monik 

Elkaim, na Bélgica, cuja experiência em psiquiatria social e comunitária é voltada para os 

casos de desagregação familiar. Fundou a Rede de Alternativas à Psiquiatria, propondo o uso 

de recursos da comunidade para socorrer os que apresentam sofrimento psíquico. Desta 

forma, rompe com os limites do profissionalismo abrindo espaço na psiquiatria a todos que 

tenham condições de ajudar quando se faz necessário. 

 

3.2.4 Psiquiatria preventiva 

 

A Psiquiatria Preventiva, definida por Caplan (1980) 70 como psiquiatria comunitária, 

constituiu parte dos programas de saúde elaborados pela política do presidente Kennedy nos 

Estados Unidos, onde essa prática mais se difundiu e atingiu seu auge sob a proteção do 
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governo federal. Parte do princípio de que o comportamento perturbado é uma resposta do 

indivíduo a um desequilíbrio no meio em que vive. Caplan preconiza programas para reduzir 

os transtornos mentais (Prevenção Primária), a duração dos transtornos mentais (Prevenção 

Secundária), e a deterioração que resulta dos transtornos mentais (Prevenção Terciária). 

Pretende uma atuação ampla, enfocando o problema com que a comunidade se defronta, em 

sua totalidade, e não os problemas individuais ou de grupos restritos (SERRANO, 1985) 71. 

No governo de Kennedy, estabeleceram-se nos Estados Unidos 2000 centros de 

saúde mental na forma de clínicas, residências parciais, hospitais-dia e outras formas de 

hospitalização parcial visando um melhor atendimento às pessoas com distúrbios psíquicos. O 

programa, porém, encontrou várias dificuldades, tornando-se impraticável nos modos em que 

foi concebido, dada a demanda de profissionais e o alto custo do projeto (STONE, 1999) 72. 

 

3.2.5  Antipsiquiatria 

 

Foi um movimento que se desenvolveu junto a grande corrente de contestação 

cultural e política dos anos 60 com fortes críticas às teorias e aos métodos da Psiquiatria e 

Psicopatologia vigentes, proporcionando uma profunda revolução nesse campo. Seus 

principais autores foram Ronald Laing, Davis Cooper e Aaron Esterson, para os quais as 

concepções “científicas” da loucura e seus recursos de tratamento eram invariavelmente 

violentos. No período de 1962 a 1966 inicia-se um trabalho com clientela que não havia sido 

tratada em nenhuma ocasião anterior. Uma nova forma de comunidade terapêutica visava 

subverter a hierarquia e disciplina hospitalar e quebrar a resistência às mudanças. 

 

A Antipsiquiatria busca um diálogo entre a razão e a loucura, enxergando a 
loucura entre homens e não dentro do homem. Critica a nosografia que 
estipula o ser neurótico, denuncia a cronificação da instituição asilar e 
considera até a procura voluntária do tratamento psiquiátrico uma imposição 
do mercado ao indivíduo que se sente isolado da sociedade (AMARANTE 
1995, p. 47) 73. 

 

O grupo de Laing desenvolveu várias comunidades terapêuticas dentro da corrente 

conhecida como “antipsiquiatria inglesa”, fundamentada na obra de Jean Paul Sartre e de 
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outros filósofos existencialistas. Segue a idéia de que as pessoas com transtornos psíquicos 

criam um “eu” falso. Os relacionamentos familiares impedem que se forme o próprio “eu”, na 

medida em que a pessoa é reprimida e criticada, levando à criação de um “eu” falso para, 

assim, ser aprovada pelos outros. A crise é “uma viagem para o interior de si mesmo”, uma 

espécie de fuga, onde a pessoa busca proteger-se vivendo uma vida diferente, fora da 

realidade, que se lhe apresenta insuportável. Esse relacionamento vivenciado em casa é 

reproduzido na vida social, de modo que o “eu” encontra-se dividido: é um, mas devido às 

pressões externas, age como se fosse outro (SERRANO, 1985) 74. 

De acordo com Serrano, não recebendo suporte econômico e não sendo reconhecida 

pelo sistema sócio-sanitário, a experiência de Laing não teve continuidade. Entretanto, abriu 

novas discussões sobre esquizofrenia e família. A obra de Laing e Cooper serviu de inspiração 

para filmes como Vida em Família e Um Estranho no Ninho. 

As propostas da antipsiquiatria, apesar de serem as mais radicais de todas as 

experiências, se calcavam mais nas críticas dos modelos predominantes. Quando buscavam 

uma ação positiva de transformação, estas se fundamentavam em argumentações ligadas a 

aspectos amplos como a sociedade e o capitalismo. Os transtornos mentais, como doença, não 

estão localizados apenas no corpo do sujeito identificado como doente, mas há um outro 

“corpo doente” que pode ser o “corpo” social, ou o “corpo” político (JORGE, 1997) 75. 

 

3.2.6 Psiquiatria democrática de Franco Basaglia 

 

Na década de 70, a partir de um processo crítico sobre a natureza da instituição 

psiquiátrica surge na Itália o trabalho liderado por Franco Basaglia, denominado “Psiquiatria 

Democrática” e que alcançou repercussão mundial pelas experiências realizadas no hospital 

psiquiátrico da cidade de Gorizia. Basaglia visava um modelo de comunidade terapêutica 

humanizadora, efetivamente democrática, que não descambasse para um autoritarismo de 

fachada democrática. Para isso passou a realizar reuniões (chegando a cinqüenta por semana), 

com os pacientes e as equipes para “abrir o jogo”. Muitas vezes o resultado era constrangedor 

para a equipe de médicos e enfermeiras face às denuncias dos doentes, mas à medida que as 

reivindicações dos pacientes começaram a ser levadas a sério e a serem atendidas, os 
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resultados positivos fizeram-se notar. Organizaram-se estudos, assembléias em que 

participavam pacientes, funcionários, equipe de saúde e demais pessoas que se interessassem 

pelo assunto. O objetivo era preparar os pacientes para a vida fora dos manicômios 

assessorando-os na reintegração social e familiar, de modo a fazer amigos e dedicar-se a uma 

atividade profissional reconquistando a autonomia (SERRANO, 1985) 76. 

Após participar de um trabalho de transformações em Gorizia, a experiência chega a 

Trieste e depois Arezzo, processando um empreendimento de demolição do aparato 

manicomial. Propunha da mesma forma que em Gorizia, a extinção dos tratamentos violentos, 

a destruição de muros e a construção de novos espaços e formas de lidar com a loucura 

(JORGE, 1997) 77. 

Segundo o mesmo autor, essa nova modalidade de trabalho destinava-se a entender, 

tratar e lidar com os transtornos psíquicos sob uma nova perspectiva: não propunha o simples 

fechamento dos hospitais, mas à medida que os serviços tradicionais fossem desativados, 

esses seriam substituídos por Centros de Saúde Mental, em áreas demarcadas em um 

determinado território, abrangendo uma população de 20 a 40 mil habitantes, funcionando 24 

horas por dia.  

As experiências de Basaglia resultaram num estudo com o objetivo de modificar a 

legislação italiana. Suas idéias foram incorporadas na lei aprovada (Lei 180), que ficou 

conhecida como Lei Basaglia. Entre diversas propostas estabelecia o fechamento gradual dos 

manicômios e sua substituição por serviços territoriais, proibindo a internação de novos casos 

em hospitais psiquiátricos.  

Dentre as experiências citadas, talvez a psiquiatria democrática de Franco Basaglia, 

(especialmente em Trieste) tenha sido a que conseguiu mudanças mais profundas no modelo  

vigente até então, em que a psiquiatria  centrava-se  no  Hospital Psiquiátrico (JORGE, 

1997)78. Porém, na visão dos conservadores que tentavam boicotar as experiências na Itália, a 

reforma não passava de mudanças burocráticas, com vistas a reduzir os gastos do Estado com 

a saúde, uma vez que a psiquiatria social proposta é bem mais barata do que aquela praticada 

nos manicômios (SERRANO, 1985) 79. 
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Independentemente do custo, o processo de desinstitucionalização fundamenta-se na 

produção de possibilidades de vida, dentro de um modelo cultural, através da construção de 

projetos capazes de aumentar as possibilidades e probabilidades de vida. Nesses termos, 

entendem-se as terapias alternativas como reconstrução dos espaços de liberdade do ser 

humano no sentido de recuperar sua emancipação (JORGE, 1997) 80.   Infere-se, então, que a 

verdadeira desinstitucionalização em Psiquiatria implica o desenvolvimento de programas de 

Saúde Mental que substituam, gradativamente e sempre que possível, a internação em 

Hospital Psiquiátrico. O autor ressalta, porém, que os programas não se restringem a uma 

política de altas hospitalares, reduzindo gradualmente o número de leitos ou até, em alguns 

casos, promovendo o fechamento imediato de hospitais psiquiátricos. Está claro que a 

desinstitucionalização praticada tão somente pela desospitalização resulta no abandono de um 

grande número de doentes mentais que, simplesmente, são devolvidos às famílias ou, na 

melhor das hipóteses, transferidos para casa de repouso, asilos para anciãos e outras 

instituições não psiquiátricas transformando-se em novas formas obscuras de internação.  

Portanto, todo empenho na busca de transformação do modelo psiquiátrico não deve 

se limitar simplesmente à abolição das estruturas manicomiais, mas à construção de novas 

formas de possibilidades de reinserção dos doentes mentais nas suas comunidades, de forma 

que as pessoas envolvidas tenham participação ativa em todos os processos de mudanças. 

 

3.2.7 Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil e em Santa Catarina 

 

 A idéia de uma reforma psiquiátrica brasileira tem início em 1971, quando começou 

a criar força o movimento pela desinstitucionalização, cuja filosofia era diminuir o número de 

internações mantendo os pacientes na região de origem. No mesmo período surgem algumas 

experiências isoladas de tratamento contrapondo-se ao modelo manicomial e inspiradas na 

comunidade terapêutica, na psicoterapia institucional e na psicoterapia preventiva, 

constituindo-se em novas propostas de assistência psiquiátrica. Houve discreto investimento 

em comunidades terapêuticas, hospitais-dia e centros de saúde mental, mas, além de parcos, 

os investimentos foram esporádicos e pouco significativos (SERRANO, 1985) 81. 
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Só na segunda metade da década de 80 tem início no Brasil, e em Santa Catarina, a 

implantação do processo de Reforma Psiquiátrica, tendo como uma das vertentes principais a 

desinstitucionalização com a conseqüente desconstrução dos manicômios e dos paradigmas 

que os sustentam (GONÇALVES; SENNA, 2001) 82. A partir de então, se desencadeia uma 

luta de interesses. De um lado, os defensores da reforma, que pregam a reinserção do doente 

mental na sociedade; de outro lado, aqueles que pretendem manter o status quo do modelo 

vigente.  

O Projeto de Lei apresentado para substituir a legislação vigente no Brasil, desde 

1934, deu origem à lei federal conhecida como “Lei Paulo Delgado”, nome de seu propositor. 

Sua entrada deu-se na Câmara dos Deputados em 1989 e tramitou durante doze anos na 

Câmara e no Senado, sendo derrotado e recebendo substitutivos até ser aprovada, em 2001, 

numa versão que resultou do acordo entre os setores divergentes, entre estes, o “lobby” dos 

hospitais e o movimento antimanicomial. O substitutivo foi aprovado pelo Presidente da 

República sob a Lei Nº. 10.216, em 06 de abril de 2001. Prevê que a internação só deve 

ocorrer nos casos em que outros tratamentos forem insuficientes, e proíbe a internação de 

pessoas em instituições com características asilares, hospitais onde os pacientes costumam ser 

deixados, às vezes, pelo resto da vida. (MORASTONI, 2001) 83 

Portanto, a Reforma Psiquiátrica brasileira é um movimento histórico de caráter 

político, social e econômico. Inclui-se no plano de uma reforma mais abrangente, que ocorre 

com a reforma sanitária e a criação do Sistema Único de Saúde – SUS, o qual vem se 

efetivando desde o final da década de 80. Fundamentado nos princípios da integralidade, do 

respeito e da solidariedade à pessoa do portador de distúrbios psíquicos, o novo modelo 

prioriza a descentralização administrativa através da municipalização das ações de saúde. 

Parte do princípio de que a reorganização democrática do processo, tendo as prefeituras como 

gestoras e apoiadas por instituições locais e um Conselho Municipal de Saúde, facilita a 

fiscalização e participação da comunidade, resultando em melhoria no atendimento à 

população através de ações básicas de saúde, incluindo-se a saúde mental (SERRANO et al 

2004) 84. Segundo esses autores, a Reforma Psiquiátrica envolve três aspectos fundamentais: 

                                            
82 GONÇALVES, A. M; SENNA, R. R. A Reforma Psiquiátrica no Brasil: contextualização e reflexos sobre o 
cuidado com o doente mental na família. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v.9, nº2, p.48-
55,mar.2001. Disponível em <http://www.scielo.br>  Acesso em 07 set. 2005. 
83 MORASTONI, V. Comissão Parlamentar Externa Sobre Saúde Mental. Florianópolis: Livraria da 
Assembléia Legislativa, 2001.  
84 SERRANO,A. I.; PUEL, E.; LEAL, J. E.; MARTINHO, L.; SANTOS, P. P. (orgs.) Tipos de Unidades da 
Rede de Saúde Mental Aplicáveis ao Plano Estadual de Saúde Mental de Santa Catarina. Florianópolis: 
SES, 2004. 47 p. Disponível em <http://www,saude.sc.gov.br >. Acesso em 15 maio 2006. 



 53

difusão das novas idéias superando velhas tendências de isolar o doente mental; a 

reformulação da assistência – terapêuticas alternativas; mudanças gradativas na cultura; 

mudanças normativas e políticas – criação de leis e portarias pelo Ministério da Saúde e 

Secretarias Estaduais de Saúde com regras de organização, controle e avaliação do 

atendimento prestado às pessoas que sofrem de distúrbios psíquicos. 

Em Santa Catarina, a partir da década de 90, passaram a ser implantados leitos nos 

Hospitais Gerais, refletindo as atuais políticas de reformulação da assistência ao portador de 

distúrbios psíquicos, no Brasil. Ampliaram-se, também, os serviços de atenção à saúde mental 

com a criação dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e de ambulatórios, iniciando-se, a 

implantação de serviços substitutivos, porém, ainda insuficientes. A situação vivenciada pelos 

internos do Hospital Colônia Santana foi presenciada por Morastoni, na condição de médico e 

membro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembléia Legislativa de Santa 

Catarina, em 1995. Registra uma situação deplorável, onde havia “aproximadamente 1000 

pacientes internos, leitos-chão, pacientes abandonados, muitos rastejando nos pátios úmidos, 

até despidos, ou envoltos em dejetos e amarrados nos leitos” (MORASTONI, 2001, p.8) 85. A 

vistoria culminou com um pedido de descredenciamento do Hospital pelo SUS, mas não se 

consumou porque isso agravaria ainda mais a situação, haja vista não haver uma terapêutica 

alternativa capaz de assumir a assistência desses doentes. Exigiu-se, no entanto, a solução 

imediata de deficiências que colocavam em questão a qualidade de assistência prestada 

naquela instituição, como cuidados higiênicos, controle da farmácia, aumento do número de 

profissionais, diminuição de leitos e a implantação de um projeto terapêutico. Exigiram-se 

mudanças no sentido de transformar a instituição em Centro de Convivência (500 leitos – 

psiquiatria III) e Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (140 leitos – psiquiatria IV), 

desativando-se mais de 340 leitos. 

O modelo hospitalcêntrico asilar pratica a exclusão uma vez que afasta, de forma 

desumana, as pessoas que sofrem de transtornos mentais do convívio familiar e social e do 

acesso ao trabalho, agravando a condição de sofrimento psíquico. Ratificando o pensamento 

de Basaglia de que a superação do modelo asilar não acontece por decreto e que não basta 

derrubar os muros dos manicômios ou abrir suas portas para que se efetivem as mudanças 

pretendidas, Morastoni registra que é necessário abrir as mentes, os corações e, sobretudo, 

superar os preconceitos cultivados ao longo de muitas décadas. Nesse sentido, o novo modelo 
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proposto privilegia o convívio com a família, prevê mais cidadania, respeito e dignidade para 

o portador de transtornos mentais. Prevê, também, a comunicação ao Ministério da Saúde da 

internação e alta desses pacientes, reduzindo as internações compulsórias (MORASTONI, 

2.001) 86.      

 Segundo Gonçalves e Senna (2001) 87, a desinstitucionalização defendida pela 

reforma não se restringe à substituição do hospital por um aparato de cuidados externos de 

caráter técnico-administrativo-assistencial, mas envolve também, questões do campo jurídico-

político e sociocultural que exige o deslocamento das práticas psiquiátricas para as práticas de 

cuidados realizadas na comunidade. Depreende-se, daí, que a descentralização administrativa 

e do planejamento é ponto fundamental, de modo que a municipalização, fazendo das 

prefeituras os gestores locais do sistema de saúde, constitui uma alternativa para a 

reorganização do atendimento dos problemas da saúde da população. 

Por sua vez, Pitta (1994)88 ressalta que as experiências e programas de 

desinstitucionalização, que trazem no seu bojo a idéia de reabilitar, têm gerado 

questionamentos inquietantes sobre qual tecnologia seria a mais oportuna para tratar de 

pessoas diferentes, lesadas, loucas, invariavelmente pobres e abandonadas que se constituem 

nos usuários típicos das instituições psiquiátricas. Para essa autora, um serviço de psiquiatria 

não deve ser mais que “um lugar de passagem”. O comprometimento maior é dos 

Núcleos/Centros de Atenção Psicossocial. Estes devem acolher a pessoa com transtornos 

mentais que por ali passar, aproximando-se o mais possível dos espaços comuns onde vivem 

(casa, trabalho, escola), a fim de ajudar no retorno ao convívio do circuito doméstico, laboral 

e social. Pitta aborda o desafio de se estar criando estruturas “culturalmente sensíveis”, em 

substituição ao habitual distanciamento, comum entre cuidadores e usuários de instituições 

psiquiátricas. E ressalta a importância de escutar, estabelecendo a diferença entre ouvir e 

escutar, fundamentada em Barthes (1982). Ouvir é um sentido fisiológico natural, bastando 

para isso um bom desempenho neurofisiológico do sistema auditivo. Escutar é mais 

abrangente: implica uma disposição interna de acolher signos ora claros, ora obscuros e 

buscar alguma inteligibilidade, algum registro que viabilize o campo de trocas. Escutar é um 

atributo humano indispensável que gera um sentimento de segurança, de confiança. A essa 

                                            
86 MORASTONI, V. Comissão Parlamentar Externa Sobre Saúde Mental. Florianópolis: Livraria da 
Assembléia Legislativa, 2001. 
87 GONÇALVES, A. M; SENNA, R. R. A Reforma Psiquiátrica no Brasil: contextualização e reflexos sobre o 
cuidado com o doente mental na família. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v.9, nº2, p.48-
55,mar.2001. Disponível em <http://www.scielo.br>  Acesso em 07 set. 2005. 
88 PITTA, Ana Maria. 1994. Os CAPS: espaços de reabilitação? Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 43(12): 647-
654. Rio de Janeiro. 



 55

abordagem acrescentamos que nenhum treinamento de recursos humanos alcançará os 

objetivos dos CAPS se não desenvolver a capacidade de escutar.  

O relatório final da segunda Conferência Nacional de Saúde Mental (1994) propõe 

que o modelo hospitalcêntrico seja gradualmente substituído por uma rede diversificada de 

serviços incluindo o atendimento aos portadores de transtornos psíquicos, em hospital geral, 

emergência psiquiátrica em pronto-socorro geral. Prevê também a criação de unidades de 

atenção intensiva em saúde mental como hospital-dia, centros de atenção psicossocial – 

CAPS, além de serviços territoriais (24 horas), centros de convivência, cooperativas de 

trabalho e outros que promovam a inclusão do doente mental no contexto familiar e social, 

respeitando sua condição de cidadão e sua diferença. 

Para Amarante (2003) 89, a Reforma Psiquiátrica é a modernização das técnicas 

terapêuticas, onde a clínica tem uma importância significativa para o terapeuta, dando-lhe a 

dimensão de observador em contato com o paciente e permitindo-lhe constatar sua dinâmica 

biopsicossocial. Envolve-se com características de acolhimento e suporte para proporcionar 

uma adesão ao tratamento levando-o a uma reestruturação psíquica e orgânica. Isto fica bem 

explícito quando o paciente percebe que ele tem um envolvimento e poderá romper com a 

estrutura que o faz sofrer e partir para um processo de cura. 

O modelo de tratamento previsto pela Reforma Psiquiátrica, inserida na Reforma 

Sanitária no Brasil, foi fortemente influenciado pela reforma ocorrida na Itália, mesclando-se 

com “discursos inspirados na psiquiatria preventiva norte-americana” (SERRANO, 2004, p. 

4) 90. Tem o objetivo de atender pessoas que necessitam de cuidados psíquicos em sua 

individualidade e em sua relação com o meio social. Para isso, criou-se a rede territorial de 

serviços substitutivos ao manicômio, nos três níveis de gestão (PORTARIA - SNAS 224 de 

29/01/92) 91, a qual inclui Centros de Atenção Psicossocial – CAPS em diferentes 

modalidades, regulamentados pela Portaria nº. 336 / GM, do Ministério da Saúde, de 19 de 

fevereiro de 2002 92, e estabelece que os CAPS constituem-se em modalidades de serviço 
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definidos por ordem crescente de porte, complexidade e abrangência populacional em 

conformidade com os critérios nela definidos. 

Também fazem parte da rede de assistência, clubes de convivência e de lazer 

assistidos, cooperativas de trabalho protegido, oficinas de geração de renda e residências 

terapêuticas, seguindo a orientação da descentralização e da municipalização do atendimento 

em saúde, prevista na Lei Federal nº. 8.080/1990, que institui o Sistema Único de Saúde no 

Brasil. 

Os CAPS são unidades de saúde locais ou regionalizadas que se propõem a atender 

uma população geograficamente definida, e cuja função é oferecer cuidados intermediários 

entre o nível local e a internação hospitalar. Constituem-se de uma equipe técnica 

multidisciplinar, podendo funcionar em um ou dois turnos de quatro horas, conforme a 

demanda. Em geral, encarregam-se do atendimento aos egressos de internação psiquiátrica, 

mas podem também servir de porta de entrada da rede de serviços públicos voltados à Saúde 

Mental. Os CAPS contam com leitos para repouso eventual e servem refeições aos pacientes 

que permanecem o dia inteiro na unidade (SANTA CATARINA, 2002). 93  

Entre as atividades desenvolvidas pelo CAPS, incluem-se os atendimentos 

psicoterápicos, medicamentoso e de orientação, que pode ser individual ou em grupos. Um 

Centro de Atenção Psicossocial deve contar, no mínimo, com um médico psiquiatra, um 

enfermeiro e quatro outros profissionais de nível superior: psicólogo, assistente social, 

terapeuta ocupacional e outros profissionais capazes de realizar os trabalhos. 

O Estado de Santa Catarina contava, em 2001, com 11 CAPS funcionando nos 

municípios de Blumenau, Chapecó, Cocal do Sul, Joinvile, Tubarão, Lages, São Joaquim, 

Canoinhas, Jaraguá do Sul (1) e Florianópolis (2). Esse número vem aumentando 

gradativamente, à medida que os municípios que apresentam o perfil previsto na legislação 

(Portaria GM 336/02) solicitam a implantação de um CAPS. Em 2006, eram 53 CAPS, 

distribuídos nas mais diversas regiões do Estado e em 2007 já são 57.  

Assim, entende-se que a Reforma Psiquiátrica, ao propor a transformação do modelo 

assistencial em saúde mental e a construção de um novo status social para o doente mental: o 

de cidadão como todos os outros, não pretende acabar com o tratamento clínico da doença 

mental, mas sim eliminar a prática do internamento como forma de exclusão social dos 

indivíduos portadores de transtornos mentais. Pretende substituir o modelo manicomial por 
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uma rede de serviços territoriais de atenção psicossocial em que os usuários tenham à sua 

disposição equipes multidisciplinares para o acompanhamento terapêutico, incluindo a 

participação de diversos serviços comunitários como aliados na tarefa de promover a (re) 

inserção social de seus membros.  

Com essa perspectiva, caminha-se em direção a um entendimento mais ampliado da 

abrangência dos programas de saúde mental, com políticas que incluem temas da psicologia e 

da psiquiatria nos planos municipais de saúde. Mas é fundamental entender que os transtornos 

mentais resultam de diversos fatores – orgânicos, emocionais, genéticos, culturais, sociais e 

situacionais – havendo necessidade de atenção especial que resultem em bem-estar físico e 

psicológico do paciente. Expandindo-se as significações, expandem-se também as 

modalidades de tratamento com propostas de formas de atenção mais amplas, contando com a 

participação de diversos profissionais – psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas 

ocupacionais, entre outros. Busca-se, desta forma, um tratamento mais humanizado que 

responda à complexidade das possíveis causas do adoecimento. 

 

3.3 Pesquisas sobre a Reforma Psiquiátrica.   

 

Muitos autores têm escrito sobre a doença mental e os tratamentos dispensados aos 

doentes, através dos tempos, em âmbito mundial. Nas últimas décadas, a Reforma Psiquiátrica 

vem merecendo especial atenção, também no Brasil. Nesse sentido, selecionaram-se algumas 

pesquisas e estudos de autores enfocando três temas: a reforma psiquiátrica; a família e a 

doença mental; e a psicologia na reforma psiquiátrica. 

 

3.3.1 A Reforma Psiquiátrica 

 

A reforma psiquiátrica teve como enfoque, no trabalho de Rosa (2003) 94, a “quebra 

de paradigma” sobre a doença mental partindo de considerações sobre a terminologia 

conceitual referente ao movimento. Nesse sentido, os autores registram as definições básicas: 

psicossocial – novos dispositivos institucionais, envolvendo novas teorias, técnicas e éticas de 

atendimento considerando o indivíduo em seu contexto social; reabilitação – recobramento 

de crédito, de estima, ou de bom conceito na sociedade, ou seja, readquirir estima do outro, da 

                                            
94 ROSA, Abílio Costa; LUZIO, Cristina Amélia; YASUI, Sílvio. Atenção Psicossocial: Rumo a um Novo 
Paradigma em Saúde Mental Coletiva. In: AMARANTE, Paulo (org.) Archivos de Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial. Rio de Janeiro: Nau, 2003. 
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sociedade e, sobretudo a auto-estima; apoio – tudo o que serve de sustentáculo, de suporte, 

amparo e aprovação para a reabilitação do usuário; atenção – ouvir, demonstrar consideração, 

amabilidade; atender – observar, notar, acolher, receber com atenção ou cortesia, ouvir. Estes 

termos expressam e designam uma parte fundamental no tratamento dos portadores de 

distúrbios psíquicos e uma maneira clara de expressar respeito, acolhimento, humanismo, 

deixando a doença mental entre parênteses para orientar o sujeito na caminhada do resgate de 

seus direitos, de sua subjetividade. A desinstitucionalização torna-se, acima de tudo, um 

processo ético – estético, de reconhecimento de novas situações que produzem novos sujeitos 

de direito e novos direitos para os sujeitos (ROSA, 2003). 95 

  Segundo os autores do estudo, estes elementos teóricos envolvem parâmetros da 

sociologia, psicologia, filosofia e materialismo histórico, vendo as novas modalidades de 

tratamentos no sentido de ampliar, bifurcar, divergir as novas alternativas com dimensão 

criativa, transformação da clínica como um espaço de escuta, de um olhar digno. Vendo o 

sujeito com uma identidade, um sofrimento e uma nova postura de quem o acolhe. 

Em síntese, este texto de Rosa apresenta os novos conceitos que envolvem  

tratamentos alternativos ao hospitalar, levando a uma visão  ampla de resgate da cidadania, 

autonomia e reintegração familiar, preocupando-se com a cientificidade, criatividade, ética, e 

papel da equipe interdisciplinar. O cuidado diversificado dos pacientes inclui: medicação, 

acolhimento, alimentação, terapia ocupacional a partir de uma reorganização pessoal. 

  Por sua vez, Amarante (2003) 96 conceitua a reforma psiquiátrica avaliando o campo 

epistemológico, teórico, técnico assistencial, jurídico-político e seus aspectos estratégicos. Faz 

críticas principalmente sobre as políticas públicas, os recursos financeiros, o papel da clínica, 

que colocou o doente em um lugar zero de trocas sociais, levando-o à exclusão. Além disso, 

ressalta a necessidade de proporcionar novas alternativas de tratamentos além do tratamento 

medicamentoso e a importância de romper com alguns conceitos como cura, doença e loucos.  

O trabalho, de natureza reflexiva, dá destaque especial ao papel das ciências, das 

técnicas e saberes que, nos dias atuais, não são verdades absolutas e inquestionáveis. É um 

constante processo de invenção, renovação e aprendizado. A importância da clínica está em 

valorizar a relação do observador com o paciente com objetivo de constatar a doença para 

poder ajudá-lo. Este papel pode ser desempenhado pelos profissionais: psiquiatra, psicólogo, 

enfermeiros, assistente social, terapeutas ocupacionais e outros que podem utilizar novas 
                                            
95 ROSA, Abílio Costa; LUZIO, Cristina Amélia; YASUI, Sílvio. Atenção Psicossocial: Rumo a um Novo 
Paradigma em Saúde Mental Coletiva. In: AMARANTE, Paulo (org.) Archivos de Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial. Rio de Janeiro: Nau, 2003.  
96 AMARANTE, Paulo (org.). Archivos de Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: Nau, 2003. 
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estratégias de serviços, visando o bem estar e a recuperação do portador de transtornos 

psíquicos. Isto é ser um serviço inovador. 

 
Desinstitucionalização torna-se a partir de então desconstrução, que significa 
na, interpretação de Jacques Derrida, um processo de desmontagem: de fazer 
o caminho ao inverso para entender e capturar a lógica com a qual os saberes 
foram construídos e, assim (se possível), não reproduzi-los mais       
(AMARANTE 2003.p 49) 97. 

 

Para o autor, o processo de desinstitucionalização é ético-estético, com novas 

alternativas, de situações que conduzam os doentes com direito e deveres, em âmbito pessoal, 

familiar e social, que permite e assegure o sucesso de sua integração na comunidade. 

O artigo de Tânia Maris Grigolo (2001) 98 ressalta a “Reforma Psiquiátrica em Busca 

de uma Concepção Psicossocial”. Faz reflexões, questionamentos e aponta inquietudes sobre 

os tratamentos alternativos e a necessidade de qualificar os profissionais que atuam nestas 

modalidades de tratamento. 

Seu artigo é baseado em teorias psicanalíticas e a metodologia foi baseada em 

estudos de livros, artigos, projetos e portarias. Narra a experiência americana em que os 

pacientes foram abandonados à própria sorte, posto que o atendimento não tinha sustentação 

pública. Cita que Itália e Inglaterra avançaram no processo de desinstitucionalização. 

A autora constata que há diferenças no processo de Reforma em cada país. No Brasil,  

os vários movimentos sociais que resultaram na criação do SUS vieram amparar os novos 

serviços. Relata ainda o avanço nos aspectos legais com as novas leis e portarias, dando 

prioridades aos tratamentos alternativos, embora o processo de reforma psiquiátrica esteja 

sendo um pouco lento devido à resistência da Federação Brasileira dos Hospitais (FBH). Em 

seu trabalho, estão articulados alguns relatos históricos sobre a psiquiatria catarinense, com 

ênfase na Colônia Sant’Ana e outras Instituições que tratam de doentes mentais.  Deixa 

explícito em seu artigo que a reforma psiquiátrica ainda não atingiu as mudanças esperadas e 

necessárias e lança alguns questionamentos como: Quais as práticas e as relações nos serviços 

de saúde mental?  Os saberes se estruturam?  Acontece a participação dos usuários nos 

projetos? Os saberes psiquiátricos acontecem na prática de Atenção Psicossocial?   

              Em suma, considera haver necessidade de novas técnicas de tratamentos, uma maior 

participação dos usuários e familiares, para que a reinserção social e o resgate da cidadania 

                                            
97AMARANTE, Paulo (org.). Archivos de Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: Nau, 2003. 
98 GRIGOLO, Tânia Maris. Reforma Psiquiátrica: Em busca de uma concepção psicossocial. Saberes, n. 3, p. 
36 – 43, Ano 2, v.2, set/dez 2001. 
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aconteçam. 

             A pesquisa bibliográfica de Walmor J. Piccinini (2000) 99 “Voando Sobre a História 

da Psiquiatria”, fundamenta-se em escritores de destaque dentro da psiquiatria e questiona a 

abrangência dos distúrbios psíquicos de forma crítica. Piccinini destaca que a loucura já 

existia antes da psiquiatria e o papel dos profissionais é o de tratar, abrigar, proteger e cuidar 

dos portadores de transtornos psíquicos. Estes representam um desafio para algumas áreas do 

conhecimento como Sociologia, Filosofia, Antropologia, Psicologia, Neurociências, 

Farmacologia e outras ciências afins. Assim sendo, é importante estudar, trocar idéias, 

opiniões e vivências sobre os transtornos psíquicos, relacionando-os com os acontecimentos 

de cada época, entendendo que o enfoque econômico, o político e o social permeiam a 

realidade envolvida neste processo histórico.  

Trata-se de um estudo crítico-reflexivo, onde o autor relembra Machado de Assis, em 

sua obra “O Alienista”, ao utilizar a famosa frase de Simão Bacamarte: “pensava que a 

loucura fosse uma ilha, mas é um continente”. Segundo Piccinini, Machado de Assis, já 

direcionava um novo olhar, analisando a questão de poder do psiquiatra envolvido na ciência, 

no saber e na possibilidade de intervenção, na subjetividade pessoal, familiar e social do 

doente. O autor mostra que existem as conseqüências, os estragos que os alienistas podem 

marcar na história da doença mental.  

Em síntese, o texto induz a uma reflexão sobre o uso de medicamentos antipsicóticos 

e antidepressivos e, sobre os tratamentos alternativos. Reconhece o papel importante da 

história na vida da humanidade, à medida que permite examinar os fatos, questionar as 

ideologias, as artimanhas políticas, as relações de poder que envolvem um fato concreto, 

numa burguesia em ascensão. 

               “A Razão do Mais Forte - Luta Antimanicomial”, artigo reflexivo com revisão de 

literatura de Ana Marta Lobosque (1991) 100, tem como enfoque principal a Instituição 

Manicomial, a Instituição Psiquiátrica e as relações dos médicos entre si e a sociedade.  

A autora pesquisa vários autores de renome. Em sua crítica, compara o papel do 

médico ao do policial, que se assemelham, tendo o diferencial no nome da instituição. Há o 

aprisionamento, a disciplina, a regra, o poder, a hierarquia, o internamento à força, que são 

comuns. As relações de poder estão também fora dos manicômios e a sociedade as reforça, 

sendo a medicina uma classe com poder. 
                                            
99 PICCININI, Walmor J. História da Psiquiatria – Psichiatry on line Brasil. Vol. 11, ago 2006. Editor 
Giovanni Torello. 
100 LOBOSQUE, Ana Marta. A Razão do Mais Forte. Teoria e Debate, nº 15, s.p., jul/ago/set. 1991. 
Disponível em <http://www.fpa.org.br/td/td15/td15_lula_antimanicomial12.htm> Acesso em 09 nov. 2005. 
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          A autora conclui seu artigo com um alerta para a sociedade no sentido de instituir 

democracia no tratamento ao portador de distúrbios psíquicos, criando condições para que 

tudo se resolva bem e, sempre que for possível, reintegrá-lo ao ambiente familiar e social. É 

através dos conflitos mediados que vêm as soluções. 

No artigo “Muros nas Mentes: Obstáculos à Reforma Psiquiátrica”, Jéferson 

Rodrigues e Tânia Mara Xavier Scóz (s/d) 101 abordam o poder dominante na história da 

loucura e atribuem à sociedade a criação do louco, do marginal que em nosso imaginário se 

apresenta como uma figura agressiva e amedrontadora, reforçada pelo poder dos médicos 

alienistas e o sistema político e econômico dos dias atuais.  

É um estudo reflexivo, segundo o qual é necessário derrubar o muro do “Poder”. O 

estigma, por sua vez, é o segundo muro a ser derrubado, pois o doente mental recebe um 

rótulo, uma marca, uma despersonalização; muitas vezes seu nome é trocado pelo de 

esquizofrênico, pinel, bipolar, depressivo, rebelde, louco, agressivo, “fora da casinha”, etc. O 

processo estigmatizante partindo do médico, da equipe, e reforçado pelos familiares chega 

gradativamente à comunidade. Para “humanizar”, é necessário construir nova cultura, novo 

conceito de doença e de normalidade, romper com os muros que permeiam o nosso cotidiano. 

Os autores salientam a importância da reflexão, do respeito com o portador de distúrbios 

psíquicos, da aceitação de suas limitações, da solidariedade, da partilha associada à 

humanização, à liberdade e à responsabilidade para que o processo da reforma psiquiatra 

aconteça na prática.  

Para Rodrigues e Scóz, atualmente existem tratamentos efetivos que incluem 

medicamentos e terapias. A psiquiatria explora o mundo fenomenológico de experiências 

mentais como: o temperamento, a capacidade intelectual e comportamentos variados dos 

indivíduos, onde, com bases teóricas e prática clínica, formulam seu diagnóstico através de 

anamnese, juntamente com o uso do manual diagnóstico “CID 10” e “DSM IV”, pois é 

necessário encontrar critérios para os fenômenos psicológicos. 

Finalizando, os autores apontam que somente quando os poderes públicos, a 

sociedade civil e os profissionais da área da saúde vivenciarem este processo humanitário, é 

que serão derrubados os muros que, durante muitos séculos, condenaram seres humanos a 

uma vida enclausurada, sofrendo sérias conseqüências pessoais, familiares e sociais. 

                                            
101 RODRIGUES, Jéferson; SCÓZ, Tânia Mara Xavier. Muros nas Mentes: Obstáculo da Reforma Psiquiátrica. 
UFSC, Florianópolis, s/d. Disponível em http://www.saudemental.med.br /Muros.html>. Acesso em 15 de 
novembro de 2005. 
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Estudos e pesquisas sobre a reforma psiquiátrica trazem à luz a necessidade de uma 

reforma nas mentes, sobretudo daqueles que atuam na área da saúde mental. Toda reforma 

implica mudança e encontra resistência. Estes estudos constituem um apoio, um reforço que 

leva a uma nova visão da doença e, principalmente, do portador de transtornos psíquicos 

entendendo-o como um ser humano que necessita ajuda e cujos direitos de cidadão devem ser 

respeitados.   

 

3.3.2 A família e doença mental. 

 

             A “Sobrecarga das Famílias de Pacientes Psiquiátricos”, artigo de Marina Barroso 

Bandeira e Sabrina Martins Barroso (2004) 102, aborda o papel da família dos portadores de 

transtornos psíquicos e seus reflexos no processo da desinstitucionalização. Tem como 

objetivo avaliar o impacto na saúde dos familiares, a sobrecarga objetiva e subjetiva, se as 

famílias estão recebendo orientação e apoio, e como elas estão vendo as novas modalidades 

de tratamento. 

             No processo de desinstitucionalização, a família tem sido vista como uma grande 

colaboradora na responsabilidade de prestar atendimentos ao portador de transtornos mentais. 

Há de se ter em conta, porém, que o vínculo família-paciente geralmente é complicado. Não 

só o doente, mas também a pessoa responsável pelo mesmo precisa de apoio e de atenção. 

             Após avaliar vários estudos em relação aos familiares dos portadores de transtornos 

psíquicos, as autoras identificaram categorias como: sobrecarga objetiva, subjetiva, estratégias 

de enfrentamento, importância da equipe para o doente e seus familiares, e políticas públicas 

de saúde mental. Alguns fatores destacam-se na sobrecarga objetiva: as conseqüências 

negativas concretas observáveis, resultantes do doente mental na família, tais como: perdas 

financeiras, perturbações na rotina, na vida social e profissional, nas tarefas cotidianas 

adicionais que eles precisam executar para cuidar de todos os aspectos da vida do paciente, 

(higiene, transporte, controle de medicamentos, alimentação, lazer, finanças, compras, 

freqüência ao tratamento médico, e outros). 

A sobrecarga subjetiva envolve cansaço físico, falta de liberdade, estigma de ter na 

família um “doente mental”, comportamentos embaraçosos, sentimentos de culpa, de perda, 

dificuldades de reinserção social, medo e preocupação com o futuro do paciente. Isolamento e 
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confinamento das mães e esposas em casa, conflitos com outros familiares que não entendem 

a doença, falta de suporte social, planos, desejos e necessidades que não se realizam ou são 

colocados em segundo lugar. A sobrecarga subjetiva influencia as pessoas cuidadoras, seus 

pensamentos, ações, comportamentos, enfim, em todas as relações familiares, sociais e 

profissionais. As pesquisadoras citam vários estudos demonstrando que a presença de um 

portador de transtornos psíquicos na família afeta a saúde das cuidadoras resultando em stress, 

transtornos psicológicos, doenças somáticas, transtorno de ansiedade e de humor de modo a  

prejudicar a qualidade de vida. 

              Estratégias de enfrentamento apontadas como importantes para melhor conviver com 

as dificuldades de se ter um portador de distúrbios psíquicos na família são: rede social, 

suporte de outros familiares, grupos de auto-ajuda, intervenções psicoeducativas, maior 

atividade fora de casa, ter uma profissão gratificante, colocar limites no paciente, religião, 

troca de informações com outras famílias que têm doentes mentais, distrações, lazer, grupos 

terapêuticos, programas comunitários etc. 

             As autoras ainda observam que há um diferencial segundo o contexto sócio-cultural, 

para a escolha de estratégias de enfrentamento. Por exemplo: em alguns países do 

Mediterrâneo, não há redes de atenção social, e as pessoas portadoras de transtornos psíquicos 

contam apenas com ajuda dos familiares que, por sua vez, não recebem o suporte prático, 

emocional. Já em países norte-europeus, os familiares dispõem de serviços da rede social, e 

apresentam melhor qualidade de vida. 

Como conclusão do trabalho, as autoras ressaltam que o processo de 

desinstitucionalização não veio acompanhado de recursos financeiros dos órgãos públicos. 

Falta conscientização da sociedade e interesse dos governantes com as políticas públicas para 

proporcionar ao doente mental, e a seus familiares, apoio, orientação, enfim acompanhamento 

completo para que o processo de reinserção social se concretize. 

Na pesquisa de Alda Martins Gonçalves e Roseni Rosângela de Senna (2001) 103     

“A Reforma Psiquiátrica: Contextualização e Reflexos sobre o Cuidado com o Doente Mental 

na Família”, são analisadas as conseqüências da reforma psiquiátrica brasileira em relação ao 

cuidado ao doente mental na família, à construção deste novo modelo e à necessidade de 

preparar as famílias para essa tarefa, com enfoque em um trabalho interdisciplinar. 
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É uma pesquisa social-qualitativa na forma de dissertação de mestrado, com 

embasamento teórico no materialismo histórico dialético de Serge Moscovici. Participaram 

como sujeitos onze senhoras que cuidavam de doentes mentais em serviços de saúde, em Belo 

Horizonte (Minas Gerais), com entrevistas semi-estruturadas, gravadas e transcritas. 

Segundo os dados da pesquisa, a desinstitucionalização é vista com diferentes 

olhares pela sociedade e pelos profissionais com os seguintes entendimentos: 

desospitalização: desassistência; reinserção social: fechamento dos manicômios.  Segundo o 

pensamento das autoras, o conceito de desinstitucionalização é “instituir um processo de 

desmonte e desconstrução do espaço manicomial e propondo a constituição de formas 

diferenciadas para o tratamento psiquiátrico aos portadores de transtornos mentais”. Portanto 

é um processo dialético, gradativo, onde não poderá haver retrocessos. Os serviços 

substitutivos constituem uma realidade cujo enfoque é transformar as relações de poder entre 

instituições e sujeitos, visando, em primeiro lugar, o bem estar dos pacientes. Ressaltam que 

as mulheres cumprem um papel importante nas novas modalidades de tratamento. 

  As mulheres da família têm o papel fundamental de cuidar, mas carregam um 

sofrimento internalizado, subjetivo que, muitas vezes, não expressam, trazendo conseqüências 

orgânicas e emocionais em nível significativo. As elas cabe a árdua tarefa de cuidar dos 

pacientes desospitalizados e, muitas vezes, acontece o pico das tensões nas chamadas “crises” 

do doente. As cuidadoras buscam compreender as atitudes, os comportamentos agressivos e 

violentos, os conflitos com os outros familiares, o comportamento suicida, o estigma, as 

dificuldades de adesão ao tratamento, o peso no orçamento familiar e aceitam tudo isso como 

conseqüência da doença.  

   Para as autoras, as mulheres enfrentam alguns problemas nas instituições 

relacionadas ao diagnóstico, a orientações de como agir durante o surto do paciente, à falta de 

medicamentos nas farmácias, à lista de espera para consultas e a outras dificuldades de ordem 

pessoal. Como conclusão do estudo, as autoras ressaltam a importância de um trabalho 

interdisciplinar mais entrosado com capacitação contínua para os profissionais, envolvendo os 

familiares, principalmente as mulheres, que necessitam de ajuda, orientação, acolhimento, 

posto que, muitas vezes, estão mais doentes que os próprios doentes. 

   Concluindo, as autoras chamam a atenção, ainda, para a importância dos poderes 

públicos olharem para as políticas de saúde mental e destinarem recursos financeiros para a 

capacitação das equipes envolvidas em trabalhos com os portadores de transtornos psíquicos, 

considerando este o caminho para que adquiram conhecimentos e estratégias técnicas de bom 

desempenho na sua tarefa com os doentes e seus familiares. Ressaltam também que o trabalho 



 65

em equipe nas novas modalidades de tratamentos não está alcançando o êxito esperado, sendo 

necessário rever e mudar as estratégias. 

Em sua tese de doutorado: “Estudo Comparativo entre os Conceitos de Saúde e 

Doença Mental e a Assistência Psiquiátrica, segundo Portadores e Familiares”, Osinaga 

(2004) 104 aborda a distinção entre esses termos por parte de doentes e familiares. Tem como 

objetivo fazer uma comparação de opiniões entre portadores de transtornos psíquicos e 

familiares, sobre doença mental e assistência psiquiátrica.  

A análise estatística constatou que existem diferenças entre os conceitos de saúde e 

doença mental e de assistência psiquiátrica, de modo que o domínio daqueles é maior do que 

o de assistência. Este diferencial é atribuído às mudanças de conceito e de ideologia, 

referentes às reformas que estão acontecendo na área da Saúde Mental. Em análise reflexiva, 

salienta o papel da família e da equipe multiprofissional na reforma psiquiátrica, centrados na 

ética e na coerência.   

“Cuidado às Famílias de Portadores de Transtornos Mentais no Paradigma da 

Desinstitucionalização” foi a pesquisa realizada por Maria Angélica Pagliarini Waidman 

(2004) 105, tese (doutorado), que aborda a necessidade de atenção às famílias dos doentes 

mentais. Visa chamar a atenção para a importância de direcionar um novo olhar, com 

mudança de abordagem sobre a família do doente mental. É um estudo bibliográfico, onde 

foram analisadas 41 publicações, (4 teses, 12 dissertações e 25 artigos publicados). Este 

estudo abrangeu o período de 1981 a 2001, tendo-se embasado em Bardin para análise dos 

dados. O conceito de família envolveu 21 estudos e o processo de desinstitucionalização 23 

estudos. Quatro enfoques foram dados nesta pesquisa: a convivência da família com o 

portador de transtornos psíquicos, o pensamento da equipe sobre a família; as práticas 

utilizadas junto aos familiares e a mudança de paradigma.  

No referencial teórico a pesquisadora faz uma retrospectiva sobre conceitos e 

concepções de família, as transformações e mudanças sofridas nas últimas décadas, 

ressaltando a convivência da família com o paciente. Com a desinstitucionalização os 

familiares estão sendo considerados fator de auxílio, suporte e apoio. Exemplifica algumas 

                                            
104 OSINAGA, Vera Lucia Mediondo, Estudo comparativo entre os conceitos de saúde e de doença mental e a 
assistência psiquiátrica, segundo portadores e familiares. [Doutorado] Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 
2004. Disponível em <http://www.teses.usp.br>. Acesso em 07 set. 2005. 
105 WAIDMAN, Maria Angélica Pagliarini. O Cuidado às Famílias de Portadores de Transtornos Mentais 
no Paradigma da Desinstitucionalização.  Florianópolis: 2004.  [s.n] [Mestrado] Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis –SC, 2004. 
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vivências familiares, o papel da equipe, compreender o contexto familiar, a realidade, os 

sentimentos, as necessidades, a situação sócio-econômica.  

Cada profissional da equipe tem um papel importante, abrangente, significativo e 

complexo, como entender o ambiente em que vive o paciente. A formação do vínculo com a 

família e o doente proporciona condições para intervir com conhecimentos técnicos 

adequados a esta realidade envolvendo subjetividade, mecanismos de defesa, crenças e pouco 

conhecimento científico sobre os distúrbios psíquicos. É possível acontecer uma interação, 

compreensão e condições adequadas para um relacionamento entre a equipe e família que 

favoreça uma melhor qualidade de vida para o portador desses distúrbios. 

A autora finaliza seu estudo, ratificando a necessidade de saber “cuidar”, um cuidado 

interdisciplinar em que todos estejam envolvidos; o diferencial de ter a família como aliada, o 

que poderá dirimir o preconceito enraizado na cultura de que a família não se envolve, 

abandona e descrimina o seu doente. Ressalta também a necessidade de buscar estratégias e 

técnicas para que a reforma psiquiátrica não fique somente na teoria, mas se torne uma 

realidade pessoal, familiar e social, que é o grande desafio enfrentado pelos profissionais da 

saúde. 

Rubiane Rodrigues Mostazo (2003) 106, em seu trabalho intitulado: “Cuidado e 

Descuido no Tratamento Psiquiátrico, nas Representações Sociais dos Usuários de um 

CAPS”, na unidade de serviço de saúde “Dr. Candido Ferreira”, em São Paulo, questiona o 

cuidado dispensado ao usuário no CAPS. 

O estudo visou identificar e analisar as representações sociais que usuários do CAPS 

atribuem ao cuidado e descuidado no tratamento psiquiátrico. A autora acredita que o melhor 

entendimento da forma como estas pessoas compreendem o cuidado no tratamento 

psiquiátrico possibilitará identificar elementos que possam orientar a busca de intervenções 

visando maior adesão ao cuidado em saúde mental. Entende-se que o sujeito constrói 

significados para o tratamento psiquiátrico de acordo com os sentidos ou símbolos atribuídos 

pela história social. 

Trata-se de pesquisa qualitativa da qual participaram 11 pessoas de ambos os sexos, 

usuários da instituição. Para tal estudo, deveriam estar em condições físicas e psíquicas, ter o 

consentimento do paciente e responsável. Foi utilizada entrevista individual, com perguntas 

                                            
106 MOSTAZO, Rubiane Rodrigues; KIRSCHBAUM, Débora Isane Ratner. Cuidado e o Descuido no 
Tratamento Psiquiátrico nas Representações Sociais de Usuários de um Centro de Atenção Psicossocial. Revista 
Eletrônica de Enfermagem, v. 5 n.º 2 p. 04-13, 2003. disponível em:< http://www.fen.ufg.br /revista> Acesso 
em 07  set. 2005.   
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semi–estruturadas. O referencial teórico foi embasado na teoria de representação social de 

Serge Moscovici.  

             Em suas respostas, de modo geral, os pacientes entrevistados valorizaram através de 

elogios a atenção recebida no CAPS, tecendo comparações com o tratamento a que eram 

submetidos quando enclausurados no manicômio. 

O direito de receber tratamento psiquiátrico com liberdade e com confiança de ser 

atendido quando necessário mostra que, para os usuários, o cuidado está representado pela 

condição de cidadão, a qual lhe permite receber tratamento apenas mediante a necessidade e 

sem exclusão social. Verifica-se, que as representações de violência e de exclusão no 

tratamento psiquiátrico hospitalar se mantêm fortemente presentes no universo cotidiano dos 

entrevistados pelo conhecimento de uma realidade vinculada a um contexto social histórico. 

Deve-se atentar que as representações de tratamento em instituições fechadas são descritas de 

forma unânime nas falas dos entrevistados, não trazendo benefícios, sendo apenas, exemplos 

de maus tratos e indiferença. 

             A autora avalia seu estudo, enfatizando que este tipo de assistência não possibilitou 

para os sujeitos entrevistados nem a cura, nem a melhora, restando uma representação 

negativa mencionadas por eles. O que se pode sintetizar desta categoria é que a violência e a 

exclusão mantiveram-se presentes no universo cotidiano com manifestações constituintes das 

representações que os entrevistados têm de tratamento em hospitais psiquiátricos. 

             Conclui seu trabalho reforçando a importância dos tratamentos alternativos, a 

necessidade de capacitação para os profissionais, e ressalta que existem poucos lares e 

serviços comunitários na área da saúde mental, devido à falta de recursos do Estado para 

poder dar maior suporte ao doente e aos familiares. 

O texto “Loucos por Cidadania”, de Glêide Magali Lemos Pinheiro (s/d) 107 aborda a 

descentralização do atendimento ao portador de transtornos psíquicos e as práticas de 

educação em saúde mental.   

O trabalho é um relato de experiência dos alunos bolsistas do curso de graduação em 

enfermagem do projeto de extensão do departamento de saúde da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia. (UESB), iniciado em 1990, nos municípios da micro-região de Jequié e 

Chapada Diamantina e teve como base a teoria da metodologia problematizadora de 

                                            

107 PINHEIRO, Glêide Magali Lemos.  Loucos por Cidadania.  UESB, Bahia, s/d. Disponível em 
<http://www.prac.ufpb.br /anais/anais/saúde/loucosporcidadania.pdf> Acesso em 07 set. 2005. 
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Bordenave (1996), com adaptação de proposta metodológica dos Núcleos Regionais de Pólo 

de Formação, Capacitação e Educação Permanente de Pessoal para Saúde da Família, (NEP 

SM), Salvador/ BA, 1999. O objetivo da experiência é atender o paciente em seu município 

de origem, respeitando sua cultura, relações sociais, implementar e discutir práticas de 

educação em saúde mental para a comunidade, realizar pesquisas na área de saúde mental.  

Os resultados encontrados neste trabalho demonstram uma maior participação 

política, social dos usuários e familiares, o reconhecimento dos gestores locais, das 

comunidades e melhoria da qualidade do trabalho dos bolsistas. É a Universidade formando 

parcerias com os municípios, estudantes atuando juntos, unindo teoria e prática. Segundo a 

autora do texto, as estratégias que foram implantadas pelas equipes em parceria com a 

Universidade e os municípios, demonstram efetivação dos tratamentos substitutivos em saúde 

mental. 

Dos estudos envolvendo a família dos portadores de distúrbios psíquicos depreende-

se a necessidade de um cuidado mais abrangente incluindo o sistema familiar. Observa-se, de 

modo geral, que a família, apesar de constituir-se em peça fundamental no tabuleiro da 

Reforma Psiquiátrica, não tem recebido a devida atenção. Há que se dispensar às famílias o 

suporte necessário para que tenham condições de cumprir a tarefa que lhes é imposta. 

Enquanto este aspecto for negligenciado, restringindo-se à teoria dissociada da prática, a 

reforma continuará sendo uma utopia, uma fachada, uma mera substituição dos manicômios 

por outras instituições, também segregadoras, e o “jogo” estará perdido. 

 

3.3.3 Psicologia e Reforma Psiquiátrica 

        

Rosimeire da Silva 108, no texto “Em Vez de Eletrochoques, Cidadania” (2004), traz 

um relato de experiência do Banco Social de Serviços do Conselho Federal de Psicologia, 

destacando a importância do trabalho do psicólogo na melhoria de qualidade de vida dos 

portadores de transtornos psíquicos. 

Trata-se de uma produção em que relata a sua experiência no sentido de estabelecer 

uma nova relação de parceria com os portadores de transtornos psíquicos, no programa 

conhecido como “Volta para Casa”, que teve início em 2003, envolvendo alguns psicólogos. 

A coordenadora do projeto e autora relata que no Brasil pelo menos 20 mil leitos são 

ocupados por pacientes crônicos que perderam seus laços familiares e não têm condições de 

                                            
108 SILVA, Rosimeire. Em vez de Eletrochoques, Cidadania. Psicologia, Ciência e Profissão. Diálogos, São 
Paulo, n°1, p. 20-23, abril de 2004.  
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viver fora dos manicômios. Alguns usuários, já estabilizados, têm condições e voltam a viver 

com os familiares ou em casas de apoio, para reingressar na sociedade. 

O programa conta com auxílio financeiro do governo que, através do Sistema Único 

de Saúde (SUS), assegura a medicação; os serviços substitutivos CAPS acolhem o paciente e 

desenvolvem atividades visando reintegrá-lo no contexto familiar e social. O programa Volta 

Para Casa enfoca a reconstrução da identidade do portador de transtornos psíquicos. Conta 

com uma equipe de psicólogos e voluntários para dar apoio psíquico e emocional aos 

pacientes no processo de reinserção na comunidade, criando uma rede de solidariedade em 

torno deles. 

Segundo a autora os usuários com os quais os psicólogos trabalham, e aqueles com 

quem pretendem estabelecer parcerias, poderão ter uma melhoria em suas vidas, resultando 

em melhor qualidade de vida, resgate da cidadania e convívio social. Salienta o papel do 

psicólogo neste processo. Por muito tempo, os portadores de transtornos psíquicos foram 

privados do seu direito à liberdade, não tiveram lugar no mundo, tendo como única alternativa 

o manicômio. A autora finaliza o relato com um apelo aos psicólogos: 

 

Os psicólogos estão sendo convidados a ajudarem a remover obstáculos, 
criarem pontos de ancoramento na cidade que tornem possível o retorno à 
liberdade para sujeitos antes condenados ao confinamento e à morte. Estão 
convidados, portanto, a se tornarem amigos da reforma psiquiátrica e 
parceiros da loucura     (SILVA, 2004, p.23). 109 
 
         

Por sua vez, o artigo de Lúcia Helena Barbosa110 (2004), “Psicologia Clínica na 

Saúde Mental - uma crítica à reforma psiquiátrica”, baseado em teorias psicanalíticas, faz uma 

análise crítica sobre o papel do psicólogo em relação ao paciente portador de transtornos 

psíquicos. Questiona como o profissional  vê a conduta subjetiva do indivíduo, a intervenção 

nas crises, o trabalho com os familiares, a reinserção social dos pacientes.    

Para a autora, o trabalho na clínica de saúde mental implica um novo conhecimento 

de escuta e fala redirecionado aos objetivos do modelo atual de assistência em saúde mental. 

O usuário busca ajuda, requer cuidados, tem dificuldades para encontrar seu caminho. Na 

clínica de saúde mental, os psicólogos devem estar atentos para não incorrer numa forma 

simples de assistencialismo, que impede o sujeito de fazer suas escolhas em relação a sua vida 

                                            
109 SILVA, Rosimeire. Em vez de Eletrochoques, Cidadania. Psicologia, Ciência e Profissão. Diálogos, São 
Paulo, n°1, p. 20-23, abril de 2004.  
110 BARBOSA, Lúcia H. Psicologia Clínica na Saúde Mental: Crítica à Reforma Psiquiátrica. Psicologia, 
Ciências & Cognição,  ano 01, v, 03, p. 63-65, 2004. 
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pessoal, familiar e social. O psicólogo tem um papel ético ligado à ação, com o propósito de 

melhorar as condições de vida das pessoas, principalmente dos portadores de transtornos 

psíquicos. Precisa buscar novos conhecimentos técnicos para desenvolver e trabalhar em 

parceria com as famílias e com a sociedade. A autora ressalta a importância das políticas 

públicas em saúde mental, para que a reforma se concretize, não só na teoria, mas também na 

prática. 

A Pesquisa da mestranda Vanda Valle de Figueiredo (2002) 111 investiga a “Atuação 

dos Psicólogos nos CAPS do Espírito Santo”, com enfoque no processo de 

desinstitucionalização, abordando conceitos, práticas, tratamento dispensado ao portador de 

transtornos psíquicos, atuação dos psicólogos em sua trajetória profissional, e entendimento 

das políticas públicas.  

Segundo a autora, a maioria dos psicólogos utiliza em seu trabalho o referencial 

psicanalítico, priorizando o atendimento clínico. Os entrevistados citaram à importância da 

escuta, o acompanhamento do usuário dentro da instituição, algumas atividades ocupacionais 

com artesanatos e terapia de grupo. Para os entrevistados o processo de desinstitucionalização 

envolve mais teoria do que prática. A pesquisadora constatou que em alguns CAPS há um 

envolvimento entre os usuários, família e sociedade, com o auxílio do profissional da 

psicologia, através de um projeto de geração de rendas, com trabalhos artesanais. Alguns 

psicólogos fazem visitas domiciliares e reunião com os familiares dos usuários do CAPS. 

Como conclusão de seu trabalho, Figueiredo reforça a necessidade de uma melhor 

formação dos profissionais. A seu ver, a formação não está acompanhando o processo de 

mudanças em relação às políticas públicas de saúde mental, estando as Universidades 

defasadas em suas grades curriculares. Através de relatos constatou que poucos profissionais 

tinham conhecimento sobre a Lei 10.216/2001. Para ela, há necessidade de um trabalho 

integrado entre todas as categorias profissionais, as instituições formadoras, os poderes 

públicos, e a sociedade civil, com objetivos de assegurar, na prática, os princípios que 

norteiam a Reforma Psiquiátrica no Brasil.  

Em relação à participação do psicólogo no processo da Reforma Psiquiátrica, infere-

se que o mesmo precisa, antes de tudo, abraçar esta causa, buscando suporte na legislação e 

inteirando-se do Plano Estadual de Saúde Mental; rever seus conceitos de psicoterapia 

adequando-os ao paradigma da Reforma Psiquiátrica, cujo escopo é melhorar a qualidade de 

                                            
111 FIGUEIREDO, Vanda Valle de; RODRIGUES, Maria Margarida Pereira. Atuação dos Psicólogos nos 
CAPS do Espírito Santo. Psicologia em Estudo. Maringá/PR ,V. 9 nº2. p. 173-181, mai./ago 2004. 
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vida dos portadores de transtornos psíquicos e promover sua reinserção na família e na 

sociedade. Para isso, o psicólogo necessita de suporte teórico, técnico e institucional, através 

de literatura e de capacitações que lhe possibilitem atuar em conformidade com os preceitos 

do SUS, nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS. 
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4 METODOLOGIA 

 
 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva que, segundo Santos (2004), 

objetiva fazer a aproximação de um tema criando maior familiaridade em relação a um fato, 

fenômeno ou processo. Neste estudo, a busca dessa familiaridade deu-se pela prospecção de 

materiais informativos, através de pesquisa bibliográfica e de campo, que forneceram a 

percepção da real importância do problema, além de revelarem novas fontes de informação 

(legislação e autores). Na pesquisa bibliográfica, buscou-se conhecer a percepção da doença 

mental na linha do tempo e a influência dos pensadores e estudiosos de diferentes épocas em 

relação à doença e ao tratamento, com maior enfoque nos movimentos de reforma psiquiátrica 

que surgiram na segunda metade do século XX. Nesse sentido, destaca-se a experiência 

italiana de Franco Basaglia e sua influência na reforma psiquiátrica brasileira. Analisaram-se, 

ainda, estudos de 15 autores sobre três temas: desinstitucionalização, cuidados à família do 

doente mental, e psicologia na reforma psiquiátrica. Na pesquisa de campo, buscou-se 

conhecer a prática profissional dos psicólogos que atuam nos CAPS de Santa Catarina, com 

vistas a identificar as ações de atenção ao doente mental e a sua família nessas instituições. 

Além disso, traçou-se o perfil desses profissionais em relação à formação recebida e às 

atividades desenvolvidas nos CAPS enquanto parte de uma equipe multiprofissional, 

levantando aspectos positivos e dificuldades enfrentadas pelos mesmos.  

  

4.2 População/amostra  

 
Foram sujeitos desta pesquisa os psicólogos que atuam nos diferentes tipos de  

Centros de Atenção Psicossocial – CAPS do Estado de Santa Catarina. Do total de 

instrumentos enviados (107) às 53 instituições existentes, os psicólogos de 45 delas 

dispuseram-se a participar do estudo, totalizando 88 instrumentos respondidos com dados 
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sobre as instituições, os psicólogos e as ações desenvolvidas junto aos usuários dos CAPS.  

Considerando-se o número total de instituições, houve uma adesão de 85%. Já em relação às 

diferentes modalidades, contata-se que a adesão alcançou os percentuais de 77% dos CAPS I, 

90% dos CAPS II e 100% nas modalidades CAPSi e CAPS Ad. Quanto aos psicólogos, do 

total de 107, 88 participaram como sujeitos desse estudo, representando um percentual de 

82% de adesão. Salienta-se que alguns profissionais estavam em licença no período da coleta 

de dados, justificando-se a não participação.   

 

4.3 Instrumento para a coleta de dados 

 

Para esta pesquisa, foi elaborado um questionário, tendo-se em conta a dificuldade na 

utilização de entrevistas ou formulários, dada a distância geográfica existente entre a 

residência da pesquisadora e os CAPS onde atuam os psicólogos. 

O questionário contou com várias questões fechadas, porém houve predominância de 

questões abertas, a fim de melhor atender aos objetivos do estudo, configurando-se assim com 

dados qualitativos e quantitativos. Depois de elaborado, o instrumento foi aplicado em teste 

piloto a três psicólogos, a fim de avaliar a clareza das questões nele contidas e evitar a 

ocorrência de ambigüidades ou distorções acerca das informações que se pretendiam. A partir 

das críticas e sugestões, reformulou-se o questionário, tendo ainda sido analisado pela banca 

de qualificação e, após novas reformulações, o mesmo foi enviado aos sujeitos do estudo. 

O questionário final constou de três partes referindo-se, respectivamente, a 

informações acerca do perfil do psicólogo, dados da instituição, e atuação dos psicólogos.  
 
 

4.4 Local/Instituições 

 

Participaram do estudo 45 CAPS dos 53 existentes em todo Estado de Santa 

Catarina, sendo 24 CAPS da modalidade I, 11 da modalidade II, 5 da modalidade CAPSi e 5 

da modalidade Ad. 

 

4.5 A ética nas pesquisas da área da saúde 
 

A avaliação prévia realizada por um Comitê de Ética, a Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa – CONEP e pela Comissão de Ética da UNIVALI exige que todos os projetos de 

pesquisa envolvendo seres humanos sejam a ela submetidos.  
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 Considerando-se os critérios estabelecidos pela CONEP, pela Comissão de Ética da 

UNIVALI e os princípios da Resolução 196/96 (beneficência, respeito à pessoa e justiça), 

foram encaminhados os documentos necessários aos órgãos competentes, cujas cópias 

constituem apêndices deste projeto, a saber: termo de consentimento – Comissão de Ética; 

termos de autorização (à Coordenação de Saúde Mental do Estado de Santa Catarina, aos 

Gestores de Saúde dos municípios onde há os CAPS e aos psicólogos que atuam nos CAPS de 

Santa Catarina). 

Todos os preceitos éticos foram respeitados, mantendo-se o anonimato dos sujeitos e 

utilizando os dados obtidos exclusivamente em função dos objetivos da pesquisa. 

 

4.6 Acompanhamento do processo de coleta de dados 

 

Após distribuição do instrumento acompanhado de correspondência explicativa, o 

acompanhamento do processo de coleta de dados se fez através de contatos telefônicos e de 

correspondência eletrônica (e-mail) às pessoas envolvidas no estudo. É importante registrar 

que o projeto recebeu apoio dos coordenadores dos CAPS e dos psicólogos. Foram inúmeros 

os telefonemas e correspondências recebidas dos mesmos, com cumprimentos pela escolha do 

tema. Houve manifestação de interesse em receber os resultados. O apoio da coordenação 

estadual de saúde mental foi significativo para a realização do estudo, cuja coleta de dados 

efetuou-se no período compreendido entre fevereiro e maio de 2007. 

 

4.7 Análise dos dados 

 

Os instrumentos com as respostas foram enumerados de acordo com a data de 

retorno dos mesmos. Os dados quantitativos foram tabulados em planilha Excel e 

transformados em gráficos representativos. Os de natureza qualitativa, após leitura cuidadosa, 

foram codificados, seguindo-se uma análise indutiva com o agrupamento em categorias mais 

amplas que, por sua vez, foram interpretadas e analisadas segundo a literatura e o referencial 

da desinstitucionalização. 

Os resultados são apresentados em três partes, atendendo aos objetivos da pesquisa, 

na seguinte seqüência: 

1ª parte: O Cenário – dados referentes às instituições pesquisadas abrangendo as 

modalidades, distribuição no Estado, objetivos, recursos e articulação em rede. 
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2ª parte: Os psicólogos atores – identificação do psicólogo, número e distribuição 

nas instituições pesquisadas, dados sobre a graduação recebida e cursos de capacitação. 

3ª parte: Os atores em ação nos CAPS – ações de atenção voltadas aos portadores 

de transtornos psíquicos, às famílias e junto à comunidade, desenvolvidas pela equipe de 

saúde e pelos psicólogos, além de dados sobre referenciais teóricos utilizados, e tipo de 

orientação e supervisão que recebem. 

Da análise dos resultados emergem constatações e sugestões, reunidas nas 

considerações finais deste estudo. 
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5  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados são apresentados em três enfoques: o cenário dos Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS no Estado de Santa Catarina; os psicólogos atores ; e os atores em ação 

nos CAPS. 

 

5.1 O cenário 

Neste item são relatados os dados que se referem às instituições pesquisadas: 

modalidades e distribuição no Estado, seus objetivos e recursos.  

 

5.1.1 As Instituições segundo a modalidade de CAPS 

 

A Portaria nº. 336 / GM, do Ministério da Saúde, de 19 de fevereiro de 2002, 

estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS constituem-se em modalidades de 

serviço definidos por ordem crescente de porte, complexidade e abrangência populacional em 

conformidade com os seguintes critérios: 

a) CAPS I – com capacidade operacional para atendimento em municípios com 

população entre 20.000 e 70.000 habitantes; 

b) CAPS II – com capacidade operacional para atendimento em municípios 

com população entre 70.000 e 200.000 habitantes; 

c) CAPS III – com capacidade operacional para atendimento em municípios 

com população acima de 200.000 habitantes; 

d) CAPS i II – para atendimentos a crianças e adolescentes, constituindo-se na 

referência para uma população de cerca de 200.000, ou outro parâmetro 

populacional a ser definido pelo gestor local, atendendo a critérios 

epidemiológicos; 
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e) CAPS ad II – para atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do 

uso e dependência de substâncias psicoativas - SPAs, com capacidade 

operacional para atendimento em municípios com população superior a 

70.000 habitantes. 

Os 53 CAPS, em suas diferentes modalidades, estão distribuídos geograficamente no 

Estado, conforme mostra o mapa na figura 1.  

 

           

 
 FIGURA 1: Mapa - distribuição geográfica dos CAPS existentes por modalidades e regiões.  
                      Santa Catarina, 2007. 
 FONTE: Secretaria de Estado da Saúde, Santa Catarina, 2007. 
 
 

Santa Catarina caracteriza-se pela predominância de municípios menores, cuja 

população é inferior a 70.000 habitantes. Daí observar-se (figura 1) um número maior de 

CAPS na modalidade I, (31), que equivale a 58% das instituições existentes, as quais se 

destinam a atender municípios com uma população entre 20.000 e 70.000 habitantes. Já a 

modalidade II, num total de 12, correspondendo a 23%, se destina a municípios que possuem 

entre 70.000 e 200.000 habitantes. 



 78

 Por sua vez, a modalidade  CAPSi, planejada para atender especialmente crianças e 

adolescentes, tendo por referência  uma população em torno  de 200.000 habitantes, registra  

um número menor de instituições dessa modalidade no Estado, 5 (9%).  

Da mesma forma, há apenas 5 instituições, 9% de CAPS Ad, uma vez que a 

legislação prevê sua implantação em municípios com mais de 70.000 habitantes para atender, 

especificamente, usuários de álcool e droga, enquanto que nos municípios menores esse 

atendimento compete aos CAPS I. Como se percebe, há uma coerência entre o encontrado no 

estudo e o que preconiza a legislação.    
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FIGURA 2: Distribuição da freqüência de CAPS existentes segundo modalidade e regiões.  
                     Santa Catarina, 2007.  
                       
 

Ao se examinar o mapa1 e a figura 2, observa-se que as regiões Sul, Extremo-Oeste, 

meio-Oeste e Planalto Norte possuem maior número de CAPS I, de modo que juntas atingem 

84% das instituições existentes, nessa modalidade, no Estado, enquanto outras três regiões 

dispõem apenas de 16% (10% no Vale do Itajaí, 3% na Grande Florianópolis e 3% no 

Planalto Serrano). No Nordeste não há nenhum CAPS dessa modalidade.  

Já no que se refere à modalidade de CAPS II, percebe-se um equilíbrio maior na 

distribuição entre as regiões. Com exceção do Planalto Norte que não possui essa modalidade 

e do Vale do Itajaí onde há 3 instituições (25% do total), as demais regiões possuem entre 1 e 

2 instituições, ficando o percentual entre 8 e 16% por região.  

Por outro lado, os CAPSi, em número de 5, situam-se  no Vale do Itajaí (40%), 

enquanto a Grande Florianópolis, Extremo-Oeste e Nordeste do Estado absorvem os demais 
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60%. Da mesma forma, a modalidade Ad concentra 40% das instituições no Vale do Itajaí, 

sendo que as demais se distribuem nas regiões da Grande Florianópolis, Meio-Oeste e 

Nordeste do Estado, somando os 60% restantes. 

Constata-se, pois, na figura 2, a existência de CAPS da modalidade I em todas as 

regiões, com exceção do Nordeste do Estado, Também a modalidade II se faz presente em 

todas as regiões, com exceção do Planalto Norte. Já a modalidades CAPSi tem sua 

abrangência reduzida para quatro das oito regiões pelos motivos anteriormente citados, ou 

seja, pelos critérios estabelecidos pela Portaria Nº. 336/02 112, que prevê sua implantação em 

municípios de maior porte. A modalidade de CAPS Ad conta com menor número de 

instituições, tendo-se em conta que se destina a municípios com população superior a 70.000 

habitantes. Por outro lado, há que se considerar que a implantação dos CAPS depende de 

solicitação dos gestores municipais. 

Por sua vez, a figura 3 contém o número de instituições incluídas no estudo, 

totalizando 45, o que representa 85% do total dos CAPS de Santa Catarina. 

Considerando-se a participação por região, observa-se que houve um índice de 100% 

nas regiões do Vale do Itajaí, Planalto Serrano e Nordeste do Estado. No Sul e no Extremo-

Oeste a participação atingiu 90% das instituições existentes; no Meio-Oeste, 87%; na Grande 

Florianópolis, 60% e no Planalto Norte 40%.  
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                            FIGURA 3: Distribuição  da  freqüência  de CAPS  pesquisados  segundo  a 
                                                 modalidade e  regiões. Santa Catarina, 2007. 

 

                                            
112 BRASIL.MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA GM Nº. 336, de 19 de fevereiro de 2002. Estabelece as 
modalidades dos Centros de Atenção Psicossocial CAPS, os parâmetros para a implantação e 
funcionamento, visando a reinserção social dos portadores de transtornos mentais. Ministério da Saúde, 
Brasília, 2002. 
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Por outro lado, tomando-se por referência as modalidades de CAPS, (figura 4) 

constata-se uma participação de 100% nas modalidades CAPSi  e CAPS Ad, enquanto a 

modalidade II atingiu 90% e a modalidade I foi a que teve menor percentual (77%), apesar do 

maior número de instituições.    
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FIGURA 4: Comparativo entre instituições existentes e instituições pesquisadas segundo  
                     Segundo modalidades. Santa Catarina, 2007.     
 
 
 
A mesma figura permite visualizar as instituições pesquisadas por modalidade, em 

relação ao total de instituições existentes no Estado. No cômputo geral, o maior número de 

instituições localiza-se no Vale do Itajaí e no Sul, seguindo-se o Extremo-Oeste. A Grande 

Florianópolis e o Planalto Serrano são as regiões com menor número de instituições. 

Sobre o número de CAPS, o Estado de Santa Catarina pode comportar mais 

instituições, uma vez que possui 57 municípios com população superior a 20.000 

habitantes.113 Desses municípios, 15 tem população superior a 70.000 habitantes, entendendo-

se que poderiam ser implantados mais instituições da modalidade CAPS II, bem como de 

outras modalidades, segundo os critérios expressos na Portaria Nº. 336/02 do Ministério da 

Saúde. Como a iniciativa de implantar um CAPS deve ser do gestor municipal, resta saber se 

não há interesse dos gestores ou se as solicitações não estão sendo atendidas. A Portaria GM 

                                            
113 LISTA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA POR POPULAÇÃO – Wikipédia. 
Disponível em < http://pt.wikipedia.org >. Acesso em 31/07/2007. 
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nº. 245/05 determina que o Ministério da Saúde deve destinar incentivo financeiro antecipado 

para a implantação de CAPS (SERRANO , 2004) 114. 

 

5.1.2 Os CAPS e seus objetivos: 

As mudanças do modelo de assistência psiquiátrica brasileira, preconizadas pelo 

SUS, foram fortemente influenciadas pela Psiquiatria Democrática Italiana, sendo Franco 

Basaglia seu principal representante. Não se trata apenas de um desmonte da instituição 

manicomial, mas visa, sobretudo, a necessidade de um novo olhar sobre os saberes e as 

práticas terapêuticas voltadas ao tratamento psiquiátrico. (FIGUEIREDO, 2004) 115 Assim, 

segundo os princípios do SUS, os CAPS foram planejados como agentes de inclusão social, 

oportunizando ao usuário a reabilitação psicossocial através de diferentes estratégias, tais 

como o envolvimento das instituições onde ele está inserido, com vistas à melhoria da 

qualidade de vida e ao resgate da cidadania. Nesse sentido, os CAPS se propõem a oferecer 

um espaço terapêutico ao usuário onde ele possa construir novos laços e relações sociais – 

familiares e comunitários, através de múltiplos recursos: atendimento clínico, psicoterapia, 

grupos terapêuticos, oficinas de terapia ocupacional, atividades em arte e atividades 

comunitárias, entre outras (PUEL, 2006). 116  

Nas palavras de Pitta, “reverter um processo desabilitador através do aumento da 

contratualidade social do indivíduo com o mundo, desenvolvendo sua capacidade social em 

espaços tolerantes e protegidos, intermediados por relações terapêuticas, será a vocação 

primeira de um CAPS” (PITTA, 1994) 117.  Das respostas acerca dos objetivos gerais dos 

CAPS em Santa Catarina, emergiram 4 grupos, detalhados no quadro 7. 

A freqüência de registro de cada objetivo nas diferentes modalidades de CAPS pode 

ser observada através das figuras 5, 6, 7 e 8. 

 

 

                                            
114 SERRANO, A. I.; PUEL, E.; LEAL, J. E.; MARTINHO, L.; SANTOS, P. P. (orgs.) Tipos de Unidades da 
Rede de Saúde Mental Aplicáveis ao Plano Estadual de Saúde Mental de Santa Catarina. Florianópolis: 
SES, 2004. 47 p. Disponível em <http://www,saude.sc.gov.br >. Acesso em 15 de maio 2006. 
115 FIGUEIREDO, Vanda Valle; RODRIGUES, Maria Margarida Pereira. Atuação do psicólogo nos CAPS no 
Estado do Espírito Santo. Psicologia em Estudo. Maringá/PR, V. 9 nº2 p. 173-181, mai./ago 2004. 
116 PUEL, Elisia; HECKRATH, Maria Cecília R; RIESINGER, Maria Cristina. Avaliação Centros de Atenção 
Psicossocial – CAPS (Relatório). Florianópolis/SC, SES/DIVE/Gerência de Atenção Básica, dez/2006, p. 2. 
117 PITTA, A M F. Os Centros de Atenção Psicossocial: espaços de reabilitação? JORNAL BRASILEIRO DE 
PSIQUIATRIA . São Paulo: ECN Ltda. vol.43, nº12, dez. 1994, p.647-654 
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1-Acolher, atender, tratar: 
- pessoas com doenças ou transtornos  mentais, 
- dependentes químicos; 
- crianças e adolescentes que apresentem transtornos mentais, quadro de sofrimento psíquico, 
dificuldades nas relações interpessoais ou dependência química. 
- Oferecer  atendimento especializado através de ações terapêuticas para diminuir o sofrimento 
psíquico e reduzir o números de internações. 
2-Promover: 
- reinserção familiar e social;  
- fortalecimento de laços familiares; 
- reabilitação e inclusão (na família, escola, sociedade), em conformidade com os princípios do SUS. 
3-Realizar: 
- ações de atenção integral; 
- prevenção e promoção de saúde; 
- ações de cidadania  (encaminhamentos, documentação, exercício de direitos civis); 
- ações com vistas à melhoria da qualidade de vida. 
4-Atuar: 
- na organização da rede de assistência à SM no município;  
- na capacitação de médicos, agentes de saúde e auxiliares de enfermagem do PSF 
- na supervisão de ações de SM na rede básica;  
- servindo de suporte aos PSFs.  

QUADRO 7: Objetivos dos CAPS, segundo os psicólogos. Santa Catarina, 2007. 
 

 

O objetivo1 implica acolher, atender, tratar, oferecer atendimento a pessoas que 

apresentem qualquer forma de transtorno psíquico ou sofrimento físico, visando à reversão 

desse quadro clínico, ratificando as palavras de Pitta118 (1994, p.649): “acolher e tratar 

pessoas com transtornos psíquicos graves, impossibilitadas de exercer seus direitos civis, 

sociais e políticos, e, mais ainda, uma vida afetiva e de relação, seria a vocação desses 

espaços denominados Centros de Atenção Psicossocial”. 

A figura 5 aponta para um percentual de 100% nas modalidades CAPS I, CAPS II e 

CAPSi em relação à freqüência do objetivo 1 dos CAPS. Curiosamente, nos CAPS de 

modalidade Ad, este objetivo limitou-se à freqüência de 60% das instituições pesquisadas. 

Tendo-se em conta que o atendimento especializado para reduzir o sofrimento psíquico e o 

número de internações, constitui-se o objetivo geral dos CAPS, estranha-se que essa categoria 

não tenha atingido 100% na referida modalidade, posto que essas instituições prestam 

atendimento especializado a dependentes químicos e aí as internações ocorrem com maior 

freqüência para tratamento de desintoxicação.  

                                            
118 PITTA, A M F. Os Centros de Atenção Psicossocial: espaços de reabilitação? JORNAL BRASILEIRO DE 
PSIQUIATRIA . São Paulo: ECN Ltda. vol.43, nº12, dez. 1994, p.647-654 
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FIGURA 5: Freqüência do objetivo “Acolher  e oferecer atendimento especializado 
                     a pessoas com transtornos psíquicos  para  diminuir  o sofrimento e  
                      reduzir o  número de internações”,  nas diferentes  modalidades  de 
                     CAPS, Santa Catarina, 2007. 

 
  
Uma das prioridades dos CAPS, segundo preconiza a Reforma Psiquiátrica, é o 

desenvolvimento de programas de reabilitação psicossocial, acompanhando a evolução das 

pessoas com dificuldades nas relações cotidianas que vivenciam. Neste sentido os CAPS  

acolhem a pessoa com transtorno psíquico que por ali passar, aproximando-se o mais possível 

dos espaços comuns onde ela vive – casa, trabalho, escola – a fim de ajudar no retorno ao 

convívio doméstico, laboral e social. O desafio é de criar estruturas “culturalmente sensíveis”, 

em substituição ao habitual distanciamento, comum entre os cuidadores e usuários de 

instituições psiquiátricas (PITTA, 1994). 119 Da mesma forma, Figueiredo120 (2002) ressalta 

que promover a reabilitação social do usuário deve ser o principal objetivo do CAPS. 

Esta idéia é reforçada por Puel (2006) 121 ao afirmar que as atividades de reinserção 

social são uma peça-chave para a mudança do modelo assistencial, pois procuram reintroduzir 

o usuário de CAPS no universo dos sentidos compartilhados, isto é, no mundo sociocultural, 

onde ele vive. Para isto é preciso tecer contatos com outros setores sociais desenvolvendo-se 

através de atividades intersetoriais – em rede. 

                                            
119PITTA, A M F. Os Centros de Atenção Psicossocial: espaços de reabilitação? JORNAL BRASILEIRO DE 
PSIQUIATRIA. São Paulo: ECN Ltda.vol.43, nº12, dez. 1994, p.647-654.  
120 FIGUEIREDO, Vanda Valle de; RODRIGUES, Maria Margarida Pereira. Atuação do Psicólogo nos CAPS 
do Estado do Espírito Santo. Psicologia em Estudo. Maringá/PR, V. 9 nº2 p. 173-181, mai./ago 2004. 
121 PUEL, Elisia; HECKRATH, Maria Cecília R; RIESINGER, Maria Cristina. Avaliação Centros de Atenção 
Psicossocial – CAPS (Relatório). Florianópolis/SC, SES/DIVE/Gerência de Atenção Básica, dez/2006, p. 2. 
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 Essa preocupação é percebida como prioritária pelos respondentes dos CAPS de 

modalidade Ad, cuja freqüência de citação do objetivo 2, de promover a reinserção do 

indivíduo no seu contexto familiar e social, em conformidade com os preceitos do SUS, 

atingiu 100%, conforme se observa na figura 6. 
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FIGURA 6: Freqüência do  objetivo “Promover a  reinserção  familiar  e  social  em 
                     conformidade    com os princípios do SUS”, nas diferentes modalidades  
                     de CAPS, Santa Catarina, 2007. 

 

   
Já nas instituições de modalidade I, o percentual de freqüência do objetivo 2 atinge 

70%, enquanto nos CAPS II é de 54%  e nos CAPSi  chega   60%.  

Considerando que o objetivo 1, com exceção da modalidade Ad, registrou uma 

freqüência de 100%, e objetivo 2 apenas aquela categoria registrou o percentual máximo, 

pode-se suspeitar que os respondentes consideraram estar um objetivo subentendido no outro, 

já que as respostas foram espontâneas e não sugeridas.     

Essa idéia tende a se ratificar ao se observar os baixos percentuais obtidos nos  

objetivos 3 e 4, representados nas figuras 7 e 8, que abordam as ações de atenção integral 

(prevenção e promoção de saúde, ações de cidadania) e atuação (organização da rede, 

capacitação, supervisão e como suporte aos PSFs),  respectivamente 

Na figura 7, constata-se que o objetivo 3 não foi citado por nenhuma instituição da 

modalidade CAPSi, apesar da importância de se trabalhar a prevenção e promoção de saúde já 

na infância e adolescência. Na modalidade Ad, registrou-se o percentual de 40%, seguindo-se, 

na ordem, o CAPS I, com 29% e o CAPS II com 18%. 
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                  FIGURA 7: Freqüência  do objetivo, “Realizar  ações  de atenção  integral,  prevenção  e  
                                       promoção de saúde, ações de cidadania e ações para a melhoria da qualidade 
                                       de vida”, nas diferentes modalidades de CAPS, Santa Catarina, 2007. 
 
 

Em relação ao objetivo 4, observa-se que, apesar da importância do CAPS no papel 

de articulador e organizador da rede de assistência à saúde mental no município, apenas um 

pequeno percentual das modalidades I, 16% e Ad, 20% mencionaram este objetivo (figura 8), 

podendo-se inferir que na prática não se efetiva uma articulação com estes órgãos na maioria 

das instituições.  
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  FIGURA 8: Freqüência  do  objetivo “Atuar  na  organização  da  rede de assistência  à  
                   SM  no  município,  na  capacitação  de  recursos  humanos  do  PSF,  na  
                   Supervisão  de  ações  de SM  na  rede básica  e  como  suporte  aos  PSF”,  
                   nas diferentes modalidades de CAPS, Santa Catarina, 2007. 
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Nesse sentido, Serrano, Puel et al ressaltam que “os CAPS devem buscar uma 

integração permanente com as equipes da rede de saúde em seu território, pois têm um papel 

fundamental no acompanhamento, na capacitação e no apoio para o trabalho dessas equipes 

com as pessoas com transtornos mentais”. 122 Ignorar a importância dessa articulação põe em 

risco o alcance do objetivo primeiro que norteia a implantação de um CAPS, qual seja, o de se 

constituir um modelo de atenção, descentralizado e de base comunitária. 

A organização de redes comunitárias de cuidados constitui-se em ponto fundamental 

para a consolidação da Reforma psiquiátrica, envolvendo vários serviços substitutivos ao 

hospital psiquiátrico. Entende-se que a rede é mais ampla que o conjunto dos serviços de 

saúde mental do município, uma vez que os mesmos precisam se articular permanentemente 

com outras instituições, associações, cooperativas e outros espaços da comunidade. Contudo, 

das 45 instituições pesquisadas, apenas 5, o que corresponde a 11%, mencionaram este 

objetivo, dando a entender que ele não figura como prioritário. O relatório de supervisão da 

Secretaria de Estado da Saúde e avaliação dos CAPS de Santa Catarina, 2006, ratifica essa 

idéia ao constatar a dificuldade entre os serviços para executar atividades intersetoriais e em 

rede tornando-se “necessária uma ação conjunta coordenada pelos CAPS”. 123 

 

5.1.3 Os CAPS e os recursos humanos 

 

A legislação referente à reforma psiquiátrica, na Portaria Nº. 336/2002 estabelece a 

formação de uma equipe multiprofissional para atuar nos CAPS, com diferentes técnicos de 

nível superior e médio. Entre os de nível superior, são previstos médicos, enfermeiros, 

psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pedagogos, professores de Educação 

Física entre outros considerados necessários. Em formação de nível médio são técnicos e ou 

auxiliares de enfermagem, técnicos administrativos, educadores, artesãos e agentes de 

serviços gerais, como profissionais de limpeza, de segurança, de cozinha, entre outros.  

Basicamente, um CAPS precisa de, no mínimo, uma “equipe de seis profissionais de nível 

superior, entre os quais não pode faltar médico psiquiatra, psicólogo e enfermeiro”.124 (grifos 

no original). Especificamente para os CAPS I, a legislação determina uma equipe técnica 

mínima de 9 pessoas: cinco de nível superior (um médico - formação em saúde mental, um 
                                            
122 SERRANO, A. I; PUEL, E; et al. Tipos de Unidades da Rede de Saúde Mental aplicáveis ao Plano 
Estadual de Saúde Mental de Santa Catarina. Florianópolis: SES, 2004. Itajaí: Mestrado em 
Saúde/UNIVALI, 2004, p.40. 
123 PUEL, Elisia; HECKRATH, Maria Cecília R; RIESINGER, Maria Cristina. Avaliação Centros de Atenção 
Psicossocial – CAPS (Relatório). Florianópolis/SC, SES/DIVE/Gerência de Atenção Básica, dez/2006, p. 12. 
124 SERRANO, A.I; PUEL, E; et al. Obra citada, p 11. 
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enfermeiro, e três profissionais entre as categorias: psicólogo, assistente social, terapeuta 

ocupacional, pedagogo ou outro necessário ao projeto); quatro profissionais de nível médio 

(técnico ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão). Os 

quadros 8, 9, e 10 mostram a composição das equipes dos CAPS, em suas diferentes 

modalidades.  

 

    
Categorias Profissionais 

 
Número de Profissionais  

a) Profissionais da saúde Total Média por CAPS I 
Médico Psiquiatra  25 1,04 
Psicólogos   36 1,5 
Enfermeiros 20 0,83 
 Médicos (clínico geral/homeopata) 3 0,12 
Farmacêuticos  2 0,08 
Assistentes Sociais 21 0,87 
Terapeuta Ocupacional 15 0,62 
Psicopedagogos/Pedagogo 6 0,25 
Enfermagem (Técnicos/Auxiliares ) 21 0,87 
Outros 6 0,25 
b) Serviço burocrático   
Administrativo 10 0,41 
Serviços Gerais 12 0,5 
Recepcionista/Secretária 4 0,16 
Outros 7 0,29 
SUBTOTAL (a) 155 6,4 
SUBTOTAL (b) 33 1,4 
TOTAL  188 7,8 
   QUADRO 8: Distribuição de recursos humanos na modalidade CAPS I. Santa Catarina, 2007. 

 

Chama atenção no quadro 8 que existem CAPS I funcionando sem enfermeiros; das 

24 instituições neste grupo, apenas 20 possuem enfermeiro. Uma das instituições não 

relacionou nenhum profissional da área de enfermagem (nem mesmo auxiliar), enquanto 

outras três contam apenas com técnicos ou auxiliares de enfermagem. Além disso, 21 CAPS I 

contam com um médico psiquiatra, 2 contam com 2 profissionais dessa categoria e 1 não 

incluiu o médico na equipe. 

Quanto à presença de psicólogos, todas as instituições da modalidade I possuem este 

profissional, sendo que 15 delas contam com um profissional, 6 com dois, e 3 possuem 3 

psicólogos em sua equipe técnica.  

Em síntese, os dados revelam que o total de recursos humanos dos CAPS I é de 188 

profissionais. Considerando-se que a equipe mínima deve ser formada por 9 profissionais, vê-

se que nas 24 instituições sua relação fica inferior a 8 profissionais, não cumprindo, pois, o 
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que estabelece a legislação. Considerando-se por categoria profissional, observa-se um 

número maior de psicólogos e a falta de profissionais da área de enfermagem. Já no serviço 

burocrático a defasagem é generalizada em todas as categorias de profissionais. 

Já nos CAPS de modalidade II, segundo o item 4.2.2 da Portaria Nº. 336/2002, a 

equipe técnica mínima prevista é de 12 profissionais por instituição sendo 6 de nível superior 

e seis de nível médio das mesmas categorias que os CAPS I. Contudo, da mesma forma que o 

CAPS I, o II também apresenta um número inferior de pessoal (quadro 9). Os dados revelam 

uma defasagem de recursos humanos. As 11 instituições deveriam contar com um número 

mínimo de 132 profissionais, porém totalizam apenas 97. 

 

Categorias 
 

Número de Profissionais  

a) Profissionais da saúde Total Média por CAPS II 
Médico Psiquiatra  10 0,9 
Psicólogos   28 2,54 
Enfermeiros 9 0,81 
 Médicos (geral/homeopata) 2 0,18 
Farmacêuticos  5 0,45 
Assistentes sociais 9 0,81 
Terapeuta Ocupacional 8 0,72 
Enfermagem (Técnic. / Aux.). 11 1 
Agentes de Saúde 2 0,18 
Outros (artesãos e fisioterapeuta)  4 0,36 
b) Serviço burocrático   
Administrativo 4 0,36 
Serviços Gerais 5 0,45 
SUBTOTAL (a) 88 8 
SUBTOTAL (b) 9 0,81 
TOTAL 97 8,81 
    QUADRO 9: Distribuição de recursos humanos na modalidade CAPS II, Santa Catarina, 2007.  

 

O número de profissionais de nível superior satisfaz as exigências legais, posto que o 

número mínimo seria de 66 profissionais e há 71. Entretanto, há que se considerar que uma 

das instituições não relacionou médico psiquiatra na equipe, outra não respondeu, enquanto 

uma relacionou dois médicos. Houve, também, instituições que não quantificaram os 

profissionais, apenas registrando que dispõem dos serviços, o que leva a entender que seja um 

de cada categoria. Em relação aos psicólogos, em duas das 11 instituições atuam quatro 

profissionais; em quatro delas, três psicólogos; em três, atuam 2 e em outras duas, somente 1 

desses profissionais. Já em relação aos enfermeiros, uma instituição conta apenas com técnico 

e auxiliar de enfermagem; outra não relacionou a composição da equipe. Observa-se um 
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número maior de farmacêuticos, em relação à modalidade I, o que se explica tendo em conta 

que os CAPS II atendem municípios de maior concentração populacional.  

A exemplo do que ocorre nos CAPS I, percebe-se que as equipes carecem de 

profissionais de nível médio. Foram relacionados apenas 26, mas pela legislação o número 

mínimo seria de 66. Nas 11 instituições atuam apenas 3 artesãos, 11 técnicos e auxiliares de 

enfermagem. No trabalho burocrático, citaram-se 9 profissionais de modo que existem 

instituições que não contam com esses serviços ou os mesmos não foram considerados como 

componentes da equipe de saúde. Também não foram citados pedagogo, psicopedagogo e 

técnico educacional. Segundo a legislação, essas categorias de profissionais, estão entre os 

que podem fazer parte da equipe, se forem considerados necessários ao projeto. 

Por sua vez, o CAPSi, em conformidade com a Portaria 336/GM de fevereiro de 

2002, no item 4.4.2, deve conter em sua equipe técnica mínima um médico psiquiatra ou 

neurologista, ou pediatra com formação em saúde mental; um enfermeiro; quatro profissionais 

de nível superior entre as categorias: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta 

ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo ou outro que se fizer necessário; cinco profissionais de 

nível médio: técnico/auxiliar de enfermagem, técnico/auxiliar administrativo,  técnico 

educacional, artesão, implicando a formação de uma equipe de saúde mínima com 11 

componentes, podendo contar com dois enfermeiros se considerar necessário. A somatória 

dos profissionais relacionados na pesquisa é de 50 (quadro 10), de modo que fica aquém do 

estipulado pela legislação. Percebe-se a falta de profissionais de nível médio e de serviços 

burocráticos.  

    

Categorias 
 

Número de Profissionais  

a) Profissionais da saúde Total Média por CAPSi 
Médico Psiquiatra (1 neuropediatra) 5 1 
Psicólogos   15 3 
Enfermeiros 5 1 
 Médicos (geral/homeopata) 1 0,2 
Técnicos em Enfermagem 3 0,6 
Auxiliares de Enfermagem 3 0,6 
Fonoaudiólogos  5 1 
Assistentes sociais 5 1 
Outros (Terapeuta ocupacional e agente de saúde) 5 1 
b) Serviço burocrático   
Administrativo 3 0,6 
SUBTOTAL (a) 47 9,4 
SUBTOTAL (b) 3 0,6 
TOTAL  50 10 
    QUADRO 10: Distribuição de recursos humanos dos CAPSi. Santa Catarina, 2007. 
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A existência de fonoaudiólogos apenas nesta modalidade, se explica pelo fato de que 

problemas relacionados à fala e à audição são detectados com mais freqüência na fase escolar 

pelos pedagogos que encaminham as crianças aos CAPS. Outro fato a ser observado é que 

apenas uma instituição relacionou os serviços de um neuropediatra, além de uma instituição 

não haver mencionado nenhum médico na equipe e outra possuir dois. Todas possuem 

profissionais de nível superior em número suficiente, embora uma não tenha citado a presença 

de enfermeiro. 

É de se registrar que apenas os CAPS I (6 do total de 24 pesquisados) possuem 

pedagogo e ou psicopedagogo. É de se indagar por que essa categoria de profissionais  não 

atua também em outras modalidades de CAPS, especialmente nos CAPSi que atendem 

crianças e adolescentes, sendo, portanto, indispensável o atendimento educacional. 

Os CAPS Ad foram previstos para funcionar com uma equipe técnica mínima de 13 

profissionais (item 4.5.2 da P/336de 2002), devendo conter: um médico psiquiatra, um 

médico clínico (responsável pela triagem, avaliação e acompanhamento das intercorrências 

clínicas), um enfermeiro com formação em saúde mental, quatro profissionais de nível 

superior (entre as categorias: psicólogo, assistente social, enfermeiro terapeuta ocupacional, 

pedagogo ou outro necessário ao projeto terapêutico), seis profissionais de nível médio: 

técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão. 

 

  

Categorias 
 

Número de Profissionais  

a) Profissionais da saúde Total Média por CAPS Ad 
Médico Psiquiatra  6 1,2 
Psicólogos   12 2,4 
Enfermeiros 6 1,2 
 Médicos (geral/homeopata) 2 0,4 
Assistentes sociais 6 1,2 
Terapeuta Ocupacional 4 0,8 
Enfermagem (Técnico ou Auxiliar) 8 1,6 
Outros 1 0,2 
b) Serviço burocrático   
Administrativo 6 1,2 
SUBTOTAL (a) 45  
SUBTOTAL (b) 6  
TOTAL  51 10,2 
    QUADRO 11: Distribuição de recursos humanos dos CAPS  Ad. Santa Catarina, 2007. 

 

Observa-se no quadro 11 que apenas 2 instituições possuem médico clínico, 

enquanto as outras contam apenas com um psiquiatra, exceto uma delas (2 psiquiatras). 
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Percebe-se, ainda, que o número total de profissionais que compõem as equipes de saúde dos 

CAPS Ad (51) não satisfaz as exigências legais, uma vez que seriam necessários 65 

profissionais para compor a equipe mínima nas 5 instituições existentes, evidenciando que há 

falta de recursos humanos também nesta modalidade, a exemplo das demais já analisadas.  

Quando indagados a dar sua opinião sobre a suficiência ou não dos recursos humanos 

nos CAPS, os psicólogos referiram que em todas as modalidades os recursos humanos são 

parcialmente suficientes (figura 9). 

Apenas 20% dos CAPS de modalidade I e 20% da modalidade Ad declararam que 

esses recursos são suficientes. Por sua vez, a opinião de que são insuficientes alcançou os 

percentuais de 29% nos CAPS I, 36% nos CAPS II e 20% nos CAPS Ad. 
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  FIGURA 9: Distribuição da freqüência da opinião dos Psicólogos quanto à suficiência 
                   dos  recursos  humanos  nas  diferentes   modalidades   de  CAPS.  Santa  
                   Catarina, 2007. 
 

 

Entre os respondentes, há 21 solicitações de contratação de profissionais diversos 

para atender à demanda dos CAPS, como médicos psiquiatras e clínicos, enfermeiros, 

terapeutas ocupacionais, artesãos, entre outros, mostrando que há instituições cujos recursos 

humanos não atendem aos quesitos mínimos, previstos em lei, para o seu funcionamento.  
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5.1.4 Os CAPS e os recursos materiais  

 

Em relação aos recursos materiais, a percepção dos pesquisados encontram-se nas 

figuras 10, 11, 12 e 13, segundo cada modalidade. A maioria dos entrevistados absteve-se de 

tecer comentários sobre suas respostas.  
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  FIGURA 10: Distribuição da freqüência da opinião dos respondentes quanto aos  
                         recursos materiais  no CAPS I, Santa Catarina, 2007. 
 

Observando-se os números (figura 10), percebe-se que nos CAPS I, os recursos 

materiais são considerados, em sua maioria, como adequados ou parcialmente adequados. O 

material de consumo foi o item que recebeu maior número de avaliação negativa. Nesse 

sentido, houve referência a problemas burocráticos que resultam no atraso do repasse para 

aquisição dos mesmos. Dois respondentes (8%) ressaltaram que a instituição está em reforma, 

por isso ainda não está adequada. 

Já em relação aos CAPS II, (figura 11), constata-se o predomínio da opinião de que 

os recursos materiais são parcialmente adequados: sobre o espaço físico (73%), mobiliário 

(82%), Equipamentos (82%). Tratando-se do material de consumo, o percentual cai para 36%. 

A justificativa é a mesma registrada em relação aos CAPS I: atraso no repasse devido a 

questões burocráticas. Apenas uma das onze instituições pesquisadas declarou que os recursos 

materiais relativos aos equipamentos e ao espaço físico são insuficientes ou inadequados. 
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 FIGURA 11: Distribuição  da  freqüência  da  opinião  dos  respondentes  quanto  aos 
                        recursos materiais nos CAPS II, Santa Catarina, 2007. 
 

 

Nas instituições CAPSi, conforme se observa na figura 12, os recursos físicos são 

considerados parcialmente adequados  nos aspectos que se referem ao espaço físico, 

mobiliário e equipamento, por 80% dos respondentes e adequada por outros 20%. Já em 

relação ao material de consumo, 20% consideram que não é suficiente.  
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                   FIGURA 12: Distribuição  da  freqüência   da  opinião  dos  respondentes  quanto  aos  
                                      recursos   materiais nos CAPSi, Santa Catarina, 2007. 
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                   FIGURA 13: Distribuição  da  freqüência   da  opinião  dos  respondentes  quanto  aos 
                                          recursos  materiais nos CAPS Ad, Santa Catarina, 2007. 
 

 

Por sua vez, a grande maioria dos respondentes da modalidade Ad (80%) considera 

os recursos referentes ao espaço físico e ao mobiliário são adequados, havendo unanimidade 

também quanto ao material de consumo que é parcialmente suficiente (100%). Em relação aos 

equipamentos, 40% consideram que são adequados e 60 julgam ser inadequados (figura 13). 

Um comentou sobre a morosidade no repasse do material. Outro comentou a resposta 

afirmando que falta material para as oficinas. Ninguém opinou que os recursos materiais são 

insuficientes ou inadequados.                            

De modo geral, percebe-se que os CAPS possuem recursos materiais adequados e 

suficientes, ou parcialmente suficientes, com raras exceções que, normalmente referem-se ao 

material de consumo e com observações sobre a morosidade em sua liberação. 

 

5.1.5 Os CAPS e os recursos financeiros  
 

Questionados se os recursos financeiros são suficientes para atender às necessidades 

dos CAPS, a maioria dos respondentes opinou que são parcialmente suficientes (figura 14). 

Das 45 instituições pesquisadas, apenas 22% declararam ser suficientes os recursos recebidos. 

Nos CAPS de modalidade I, obteve-se o percentual mais elevado (29%). Em contrapartida, na 

modalidade CAPSi, não houve resposta afirmativa, registrando-se 60% que consideram os 

recursos financeiros parcialmente suficientes e 40% julgam que é insuficiente. 
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              FIGURA 14: Distribuição  da  freqüência  da  opinião  dos  respondentes  quanto  aos  
                                      recursos financeiros por modalidade de CAPS, Santa Catarina, 2007. 

 

 

Os dados apontam para a necessidade de liberação de mais verbas para os serviços de 

atenção psicossocial. Roeder (2002, p.3) 125 já reforçava esta idéia ao afirmar que “é preciso 

redirecionar a rede de atenção em saúde mental, buscando a organização de serviços baseada 

nos princípios de universalidade, hierarquização, regionalização e integralidade das ações”, 

complementando que investimentos em programas de saúde mental da rede de atenção básica 

e nos CAPS é imprescindível. 

 

3.1.6 Os CAPS e o Trabalho em rede 
 

As conferências nacionais de Saúde Mental, especialmente a III Conferência 

Nacional de Saúde Mental – 2001 consolidam a Reforma Psiquiátrica como política oficial do 

SUS e propõem a conformação de uma rede articulada e comunitária de cuidados para 

pessoas com transtornos mentais.  

Enfatizando este cuidado, a Organização Mundial da Saúde – OMS (2002) 

recomenda que os cuidados da Saúde Mental devam ser tratados, inicialmente, na rede básica 

de saúde garantindo a atenção da comunidade e o envolvimento, não só do usuário, como 

também da sua família, cuja participação é fundamental no processo de reinserção social do 

                                            
125SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Coordenação Estadual de Saúde Mental. Cartilha 
Informativa e Interativa sobre Centros de Atenção Diária. (elaboração: Maika Arno Roeder) Florianópolis: 
SES, 2002.  
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doente mental. Cuidados especiais envolvendo família, como visitas domiciliares, terapias 

grupais, orientações aconselhamentos, participação em eventos comunitários, atribuições 

gradativas de tarefas e de responsabilidades com vistas ao resgate da cidadania e à melhoria 

da qualidade de vida de todos os membros da família são ações a serem promovidas na rede 

de cuidados básicos. 

Uma rede só se conforma na medida em que são permanentemente articuladas outras 

instituições, associações, cooperativas e variados espaços da cidade. É uma articulação, não 

apenas de equipamentos, mas de instituições diversas da comunidade que podem garantir 

resolutividade, promover autonomia e cidadania das pessoas com transtornos mentais. Essas 

parcerias podem oportunizar encaminhamentos para a profissionalização, por exemplo, com 

atribuições de tarefas que os usuários de CAPS possam desempenhar. Outras formas 

consistem em cursos voltados para as habilidades e interesses de modo a promover também a 

auto-estima dessas pessoas.   

Uma rede de atenção à saúde mental de base comunitária tem sido o principal desafio 

para que a Reforma Psiquiátrica se efetive de fato. O Ministério da Saúde preconiza, ainda, o 

atendimento no território e nas comunidades dos usuários envolvendo as equipes de atenção 

básica. Destarte, o trabalho em rede constitui a “pedra de toque” da Atenção Psicossocial e 

deve ser a meta de todos os CAPS (PUEL, 2006)126 

A idéia de território é mais abrangente do que o simples espaço geográfico em que o 

usuário está inserido. Mais do que isso, território envolve pessoas, instituições, contextos do 

cotidiano. Entende-se que trabalhar ou atuar no território implica trabalhar com os 

componentes, os saberes, as forças concretas da comunidade, capazes de propor soluções e 

construir objetivos comuns. Significa resgatar saberes e potencialidades da comunidade 

construindo coletivamente as soluções e a multiplicidade de trocas. É essa idéia de território 

como organizador da rede de atenção à saúde mental que deve orientar as ações de todos os 

equipamentos. 

Nos CAPS de Santa Catarina, conforme revelam os dados (Quadros 12 e 13), há uma 

articulação maior com outras instituições de saúde e uma participação significativa das ONGs 

Os serviços de saúde com os quais o CAPS se articula estão representados no quadro 12, em 

suas diferentes modalidades de atenção. Esperavam-se percentuais maiores em relação à 

articulação com o PSF, em que os mais significativos foram registrados nas modalidades Ad 

                                            
126 PUEL, E; HECKRATH, M.C.R; RIESINGER, M.C. Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial – 
Caps (Relatório). Florianópolis/SC, SES/DIVE/Gerência de Atenção Básica, dez/2006, p. 2. 
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(80%) e CAPS I (79%). Em outros serviços de atenção à saúde, como hospitais e clínicas, os 

percentuais oscilaram entre 73% e 100%.  

Analisando-se por modalidade de CAPS, evidencia-se um melhor desempenho na 

articulação com outros órgãos nos CAPS Ad, entendendo-se que no atendimento aos 

dependentes de substância psicoativas – SPAs já existe um envolvimento maior de outros 

serviços comunitários. Já o menor desempenho na articulação em rede com outros serviços 

registra-se nos CAPS II, que se articula predominantemente com serviços de instituições 

hospitalares (100%), outras instituições e programas de saúde (73%), secretarias municipais e 

da Secretaria de Estado da Saúde (27%). Duas instituições (18%) citaram escolas e 

universidade, não havendo nenhum registro de articulação com ONGs ou outras instituições 

da comunidade. 

 

 
NÚMERO DE CAPS SERVIÇOS DE SAÚDE COM OS QUAIS OS CAPS SE 

ARTICULAM CAPS 
I 

Nº./ % 

CAPS 
II 

Nº./ % 

CAPSi 
Nº./ % 

CAPS 
Ad 

Nº./ % 
Programa de Saúde da Família - PSF 19 

 
6 
 

1 
 

4 

Saúde Básica: Programas de prevenção. DST/AIDS 
Programa Sentinela 
PACS Ações Comunitárias, Comunidades Terapêuticas, 
Rede Básica, unidade integrada de saúde, saúde mental, 
Casa de Passagem, Hospital-dia, Famílias acolhedoras, 
Saúde bucal, SAMU, Bombeiros, Vigilância 
Epidemiológica, Centro Epidemiológico. 
 

 
 
 

23 
 

 
 
 

8 
 

 
 
 

5 
 

 
 
 

5 
 

 ONGs (10) 9 
 

- 4 
 

3 
 

Secretaria Municipal de Saúde 
Secretaria de Estado da Saúde. 
 

7 
 

3 
 

1 
 

3 
 

Hospitais Gerais, Clínica Psiquiátrica, Postos de Saúde, 
Pronto-Socorro, CEM (Centro de Especialidades Médicas) 
Ambulatório, Outros CAPS, Clínicas, Rede Feminina.  
 

21 
 

11 
 

5 
 

5 
 

Universidade, Escolas, SENAI. 
 

4 
 

2 
 

- 1 
 

Quadro 12: Trabalho em rede:  serviços de  saúde  com  os quais  os CAPS  se  articulam.  Santa Catarina, 
2007 
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Entre as instituições que fazem parte da rede, destacam-se as ONGs, contribuindo de 

diversas formas com seus programas sociais. Segundo Melman (2001, p. 139) 127, “formar 

uma rede de ONGs de saúde mental é participar ativamente desse processo. Estamos 

assistindo a um movimento generalizado, tanto local como globalmente de intensificação das 

articulações e comunicações entre pessoas e entidades”.  

 
MODALIDADES DE CAPS ÓRGÃOS QUE APÓIAM  

Os CAPS 
TIPO DE AJUDA  

CAPS 
I 

CAPS 
II 

CAPSi CAPS 
Ad 

Secretarias Municipais: Saúde, 
Educação, Obras, Bem-Estar 
Social; 
Secretaria de Estado da Saúde 
Receita Federal 

Transportes, manutenção, 
capacitação, medicamentos, 
programas de atenção à SM, 
doações de equipamentos. 

12 1 2 3 

ONGs: Rotary, Indústria da 
Solidariedade (ISO), 
Associação Beneficente 
Amigos do CAPS (ABAC), 
Alcoólicos Anônimos (AA) e 
outras 

Cursos e programas de 
prevenção às SPAs, doações. 

15 7 4 5 

Universidades, escolas, 
colégio profissionalizante, 
Casa da Cultura. 

Espaço físico para cursos e 
palestras, projetos filantrópicos, 
estágio supervisionado, suporte 
odontológico, atendimento a 
pacientes, doações, cursos.  

17 8 1 3 

Empresas, comércio, padaria, 
presídio. 

Doações (alimentos, pães...) 4 3 - - 

Fórum, Conselho Tutelar, 
Ministério Público, Vara da 
Infância e da Juventude, 
Liberdade Assistida. 

Suporte estrutural e legal, 
encaminhamentos. 

5 1 4 5 

Hospitais, clínicas, 
Bombeiros, Polícias Militar e 
Civil. 

Emergências, 
encaminhamentos, internações. 

4 6 - - 

Outros: Voluntários, igrejas, 
imprensa. 

Prestação de serviços, cultos 
ecumênicos, divulgações. 

 1 1 1 

QUADRO 13: Órgãos que apóiam os CAPS, segundo as modalidades. Santa Catarina, 2007. 
 

 

Os CAPS de Santa Catarina contam com o apoio de diversas ONGs (10 citadas). 

Observa-se no quadro 12 que 80% dos CAPSi se articulam com ONGs. Em menor percentual 

também se articulam com ONGs o CAPS Ad (60%) e o CAPS I (38%). O crescimento e 

fortalecimento das ONGs vem adquirindo respaldo público conduzindo a uma espécie de 

poder paralelo ao Estado. Melman ressalta que o trabalho das ONGs vem se expandindo no 

                                            
127 MELMAN, Jonas. Família e Doença Mental: repensando a relação entre profissionais de saúde e 
familiares. São Paulo: Escrituras Editora. 2001. 
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mundo inteiro das mais diferentes formas com o objetivo de transformar a sociedade e 

reconhecer a importância das relações entre os homens para uma melhor qualidade de vida de 

modo que todos os seres humanos compartilhem direitos e deveres iguais. 

No quadro 13, citaram-se os órgãos que apóiam os CAPS em Santa Catarina. 

Observa-se o predomínio dos órgãos da saúde e das ONGs. De modo geral, percebe-se que 

não há um trabalho em rede como foi preconizado, com vistas à reinserção dos usuários. 

Órgãos e instituições da comunidade estão quase que ausentes do processo. Alguns 

citados limitam-se a colaborar com doações e cedendo espaço físico. A articulação com 

instituições da área da Justiça predomina nos CAPSi o que é  explicável, já  que essa 

modalidade atende crianças e adolescentes com transtornos mentais, (e comportamentais), 

necessitando de suporte do Conselho Tutelar e de medidas sócio-educativas. Falta uma 

articulação mais voltada para ações de reinserção e resgate da cidadania dos portadores de 

transtornos psíquicos.  

 
 
5.2 Os psicólogos atores 

 

5.2.1 Identificação do psicólogo, formação e cursos de capacitação. 

 

 
        FIGURA 15: Mapa – distribuição do total de psicólogos atuantes  nos CAPS. Santa Catarina, 2007. 
          FONTE: Secretaria de Estado da Saúde. Santa Catarina, 2007. 
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Os 53 CAPS de Santa Catarina, em suas diferentes modalidades, dispõem de 107 

psicólogos, distribuídos conforme se observa no mapa (figura 15). Desse total, 88 

participaram da pesquisa, constituindo um percentual de 82% de adesão.  

Os 88 psicólogos respondentes atuam nas quatro modalidades de CAPS em Santa 

Catarina, estando sua distribuição representada na figura 16.  
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                   FIGURA 16: Distribuição dos Psicólogos  respondentes,  por  modalidade  de CAPS.  
                                      Santa Catarina - 2007.   

    

Evidencia-se um número maior de psicólogos nos CAPS I (36), à proporção de 1,5 

por instituição. Nos demais CAPS, os números são: 25 (CAPS II); 12 (CAPS Ad); e 15 

(CAPSi),  correspondendo respectivamente a 2,2; 2,4 e 3 psicólogos por instituição. 

É importante lembrar que a modalidade I atende municípios de menor porte, 

entendendo-se ser esta a razão da média de psicólogos por instituição ser menor que a das 

outras modalidades, planejadas para cidades de maior concentração populacional. 

 Observa-se ainda a predominância de profissionais do sexo feminino nessa categoria 

em todas as modalidades de CAPS. Dos 88 psicólogos, apenas 8% são do sexo masculino. 

 A esse respeito, o artigo “Psicologia usa Baton” 128, aponta dados estatísticos 

revelando que na Psicologia, as mulheres são maioria na profissão, no Brasil (92,2%). A 

professora Maria Inês, coordenadora do curso de Mestrado da PUC Minas, citada no referido 

artigo, atribui como causa de a profissão de Psicologia atrair mais mulheres do que homens o 

fato de estar ligada ao cuidado do outro, sendo esta atividade entendida como tarefa feminina. 
                                            
128 PSICOLOGIA DO BATON. Jornal do Federal –Jornal do Conselho Federal de Psicologia. Brasília, Ano 
XIX, nº 84,  maio de 2006, p. 14, edição mensal. 
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Da mesma forma, explica-se também por ser uma profissão ligada à idéia de sensibilidade que 

é um atributo geralmente atribuído às mulheres. O mesmo artigo atribui, ainda, como causa o 

fato da década de 80 ter sido uma época de expansão das matrículas femininas nos cursos 

superiores em geral e a Psicologia surge como opção por ser um curso que possibilita um 

leque de atividades profissionais, oferece conhecimentos úteis para o dia-a-dia e possibilita 

conciliar tarefas familiares com a profissão.  

A figura 17 é um demonstrativo referente ao ano de graduação dos psicólogos que 

atuam nas diferentes modalidades de CAPS no Estado. 
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  FIGURA 17: Psicólogos que atuam nos CAPS segundo o ano de graduação 
                  Santa Catarina, 2007. 
 

Observa-se que a maioria desses profissionais graduou-se recentemente: 45% foram 

graduados após o ano 2000; 30% nos anos 90, 16% nos anos 80 e 2% nos anos 70. 7% dos 

respondentes não informaram o ano da graduação. Constata-se que apenas 18% tiveram sua 

graduação concluída em períodos anteriores a 1990. A legislação brasileira, na década de 90, 

já havia estabelecido uma série de diretrizes referentes ao tratamento dos portadores de 

transtornos mentais, como por exemplo, a Portaria SNAS 224, de 29/01/92, estabelecendo as 

diretrizes para o atendimento ambulatorial, Centros e Núcleos de Atenção Psicossocial, no 

caso, os CAPS, entre outras. Nesse contexto, podia-se pressupor que as instituições 

formadoras de profissionais dessa área tivessem adequado suas grades curriculares 

preparando-os para o exercício da função em conformidade com os preceitos legais. Não é 

isso, porém, o que revelam os dados, segundo a figura 18.  
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Nos CAPS I, 5 psicólogos do total de 36 declararam ter recebido formação adequada 

para a função nessas instituições, 10 que a preparação recebida não foi suficiente e 21 (a 

maioria dos respondentes) opinou que a graduação recebida os preparou em parte. 
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  FIGURA 18: Distribuição da freqüência da opinião dos psicólogos sobre a adequação do 
                      currículo às funções nos CAPS. Santa Catarina, 2007. 
 

Dos que responderam afirmativamente, apenas dois teceram comentários: um sente-

se preparado porque se graduou em 2006 e teve oportunidade de estagiar por um ano e meio 

em um CAPS II, enquanto o segundo, que se graduou em 2004, abordou a importância de 

perceber o doente mental como parte de um todo.  

Outros comentários dos respondentes:  

• o curso priorizou a teoria em detrimento da prática, com foco no atendimento clínico 

individual; 

• o estágio teve um número de horas aquém do necessário. 

Entre os que responderam em parte, alguns acrescentaram comentários, tais como: 

• a parte prática deixou a desejar;não houve preparo para atuar nesse tipo de instituição; 

• algumas disciplinas abordaram o assunto, mas não aprofundaram; 

• necessitaram buscar capacitação para a função após a graduação; 

• faltou estágio em CAPS; 

• houve predomínio de teoria, mas dissociada da prática; 
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• a graduação oferece uma fundamentação básica, mas é na prática que se aprende            

mais. 

 

Na modalidade CAPS II, 23 psicólogos de um total de 25 opinaram que a formação 

recebida na universidade não foi suficiente ou foi em parte. Apenas 1 respondeu sim, 

considerando que o treino em psicoterapia individual de família e casal favoreceu a 

compreensão das dinâmicas e estruturas de personalidade do usuário do CAPS; 13 psicólogos 

responderam “em parte” e alguns complementaram com justificativas como: 

• não haver uma disciplina específica sobre a SM; 

• a falta de uma supervisão acadêmica mais presente; 

• houve uma pequena experiência com noção de família e SM; 

• teoria dissociada da prática; 

• necessidade de buscar capacitação e aperfeiçoamento após a graduação (4 respostas). 

 
Nas instituições de modalidade CAPSi, dos 15 psicólogos, 8 responderam não ter 

sido adequada a formação recebida  e 7 responderam em parte, apesar de apenas 27% ter sua 

formação datada em período anterior aos anos 90.  

Alguns comentaram: 

• na época da graduação os estágios ainda eram feitos em instituições psiquiátricas        

(1980); 

• na época da graduação o enfoque da psicologia era para o atendimento clínico 

individual (1985); 

• o enfoque do atendimento psicológico não estava centrado na Saúde Pública (1995); 

• não preparou para o atendimento familiar do DM; 

• os currículos não estavam adequados à nova realidade, sendo necessária a busca de 

capacitação após a graduação. 

Os CAPS Ad, são os que apresentam maior aproximação de respostas entre o sim e o 

em parte. Os três psicólogos que responderam que a universidade os preparou para atuar na 

instituição graduaram-se em outros Estados da Federação e em período anterior aos anos 90. 

Um destes comentou que na época os profissionais da área de SM estavam articulando o 
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movimento da reforma psiquiátrica no país e a faculdade estava integrada ao mesmo. Entre os 

registros dos que responderam não ou em parte, sobressaem: 

• faltou preparo para agir em situações de emergência; 

• houve muita teoria e pouca prática;  

• o enfoque do curso estava voltado para a psicanálise e para o atendimento clínico 

individual (1993 – 1998) 

 

Em linhas gerais, os dados revelam que as instituições formadoras dos profissionais 

não acompanharam a evolução da reforma psiquiátrica, mantendo seus currículos centrados 

na formação de psicólogos para atendimento clínico individual e psicanálise. A esse respeito, 

Figueiredo (2004) 129, fundamentado em Silva (1992) e Dimenstein (2000), aborda a distância 

existente entre as necessidades dos usuários dos sistemas públicos de saúde e a qualificação 

que os psicólogos vêm recebendo para atuar nessas instituições. Segundo a autora, o maior 

desafio enfrentado pelo psicólogo é o fato de que as mudanças ocorridas no sistema de saúde 

pública não se fizeram acompanhar de mudanças nos cursos de graduação Os profissionais 

desta categoria necessitam, pois, buscar preparo por sua própria iniciativa, após a graduação, 

para atuar em saúde mental.    

Considerando que o movimento de reforma da saúde pública começou a ser 

articulado na década de 80, investigou-se, além do ano de graduação, se os psicólogos 

desenvolveram estágio em Saúde Mental. Os dados (figura 19) revelam que 40% não 

realizaram estágio em Saúde Mental. 

Além disso, os mesmos apontam uma disparidade muito grande na duração do 

estágio realizado. Nos CAPS I, os registros variam de 30 horas a 960 horas, havendo ainda 

registro em anos, meses e semanas (entre duas semanas a um ano e meio). Quatro dentre os 

que realizaram estágio não citaram a duração do mesmo. Essa característica se repete em 

todas as modalidades de CAPS, havendo registro de estágio com 8 horas de duração, 

contrapondo-se a outros com duração de um ano e dez meses (CAPS II). Nos CAPSi os 

registros de duração do estágio oscilam entre 100 h. e dois anos, havendo também dois que 

não citaram a duração. 

 

                                            
129 FIGUEIREDO, Vanda V; RODRIGUES, Maria Margarida P. Atuação do Psicólogo nos CAPS do Espírito 
Santo. Psicologia em Estudo, Maringá, V.9, nº. 2, p. 173-181, mai/ago. 2004. 
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FIGURA 19: Freqüência  da  realização  de  estágio  na  graduação,  pelos  psicólogos  
                   respondentes, atuantes nos CAPS.  Santa Catarina – 2007. 
 
 

Os psicólogos atuantes nos CAPS Ad registraram a duração do estágio entre 96 e 

1.250 horas. Pode-se depreender que não há consenso entre as instituições formadoras e que o 

estágio não constituiu quesito obrigatório na graduação desses profissionais, ratificando as 

opiniões de grande parte dos respondentes de que a graduação não os preparou para a função 

que exercem nos CAPS. 

Ao serem questionados se o estágio envolveu atividades com a família, os dados 

revelaram que entre os 52 psicólogos que o realizaram, apenas 19 deles afirmaram  

positivamente; outros 17 responderam negativamente e 14 disseram que envolveu em parte. 

As 19 respostas afirmativas representam 37% do conjunto dos que realizaram estágio, porém, 

em relação ao número total dos psicólogos, tem-se que apenas 22% dos mesmos realizaram 

estágio incluindo atividades com a família. 

A respeito da família, Waidman (2004)130 pondera que ela tem sido vista como uma 

grande aliada no processo da desinstitucionalização. Entretanto, é necessário oferecer-lhe 

apoio e orientação para que possa colaborar no processo.  Ressalta a autora que “ter como 

cliente a família é diferente de ter como cliente o indivíduo, e que cuidar da família é 

diferente de apenas envolvê-la no tratamento”. O processo de desinstitucionalização 

psiquiátrica implica a participação da família, considerando que é nesse contexto que o doente 

está inserido e tem referências vivenciais.  

                                            
130 WAIDMAN, Maria Angélica Pagliarini. O cuidado às famílias de portadores de transtorno mental no 
paradigma da desinstitucionalização.  Florianópolis, 2004. 277p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Santa Catarina, 2004. 
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Gonçalves e Sena (2001) 131 ressaltam que envolver a família não significa tão 

somente transferir o doente da instituição de saúde para a família, mas exige uma preparação 

para que efetivamente ocorra a reinserção familiar. Segundo as mesmas, muitos autores 

abordam esse assunto em suas obras, embora sejam menos freqüentes “as discussões e 

trabalhos que demonstrem um conhecimento contextualizado de como e por quem os doentes 

mentais são cuidados fora dos espaços institucionais da psiquiatria, ou seja, a família.” As 

autoras abordam as dificuldades enfrentadas pela família do portador de transtorno mental e a 

necessidade de dar-lhe apoio, embora reconheçam que é comum profissionais da saúde 

exigirem que a família assuma o doente e aceite a doença sem oferecer-lhe suporte e 

orientações (GONÇALVES; SENA, 2001)132. 

Bandeira (2005)133 ratifica a idéia da importância da participação da família no 

cuidado ao doente mental, e reconhece que isso tem representado uma sobrecarga a quem 

desempenha a tarefa, que se acentua pela falta de suporte da parte dos profissionais da saúde,  

por falta de informações e de orientações estratégicas. Nas palavras da autora a orientação, a 

informação e o suporte a serem dados às famílias constituem parte integrante do projeto de 

desinstitucionalização, necessária ao sucesso da reinserção social dos pacientes. Entretanto, 

este aspecto não está ainda sendo desenvolvido satisfatoriamente.  

Esses registros corroboram o pensamento de Elsen (1994).134 de que cuidar da 

família como unidade básica de saúde implica o conhecimento, por parte do profissional, das 

dificuldades que ela enfrenta para que possa atender às necessidades de seus membros como 

um todo.  

Daí a importância do preparo dos psicólogos para trabalhar com a família de modo a 

promover o resgate da cidadania pela reinserção familiar e social e, conseqüentemente, 

melhoria da qualidade de vida da família como um todo. 

Em relação às instituições formadoras, há consenso de que as adaptações à nova 

realidade têm sido parciais e tardias. Atualmente, porém, já se percebe uma preocupação 

nesse sentido. Em 2004 foi criado o Núcleo Regional da Associação Brasileira de Ensino de 
                                            
131 GONÇALVES, A. M; SENNA, R. R. A Reforma Psiquiátrica no Brasil: contextualização e reflexos sobre o 
cuidado com o doente mental na família. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v.9, nº2, p.48-55, 
mar.2001. Disponível em <http://www.scielo.br>  Acesso em 07 set. 2005. 
 
132 GONÇALVES, Alda  M; SENA, Roseni R. A Reforma Psiquiátrica no Brasil: Contextualização e Reflexos 
sobre o Cuidado com o Doente Mental na Família. Revista Latino-am Enfermagem. 2001, março; 9 (2) p. 48-
55.  
133 BANDEIRA, M; BARROS, S. M. Sobrecarga das famílias de paciente psiquiátricos. Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria. Vol. 54 (1), p.34-46, 2005. 
134 ELSEN, Ingrig; MARCON, Sonia S; SILVA, Mara Regina S. (org.) O viver em família: sua interface com 
a saúde e a doença. Maringá: Eduem, 2002. 
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Psicologia – ABEP/SC. Em parceria, a ABEP/SC, o CRP-12 e os Cursos de Psicologia do 

Estado organizaram o “Fórum Catarinense sobre Formação em Psicologia”, a partir do qual o 

Núcleo conta com o apoio e participação do CRP – 12 e das universidades135.  O mesmo 

artigo aborda a preocupação com a formação e com o exercício profissional em Santa 

Catarina destacando que deve haver “trocas permanentes e qualificadas entre o mundo da 

academia e o mundo do trabalho”. Nesse sentido realizaram-se eventos como o Fórum 

Regional de Psicologia e Saúde Pública e a Oficina Regional da ABEP, visando uma 

aproximação maior entre a Psicologia e as demandas de saúde da população brasileira, 

contribuindo para a consolidação do SUS. 

O interesse dos profissionais (psicólogos) na busca de capacitação evidencia-se na 

figura 20 mostrando os números dos que buscaram capacitação após a graduação, em cada 

modalidade. 
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                 FIGURA 20:  Realização  de  cursos  de  capacitação  pelos  respondentes,  por   
                                            modalidade de CAPS,  após  a graduação. Santa Catarina, 2007.  

 
 

O total de psicólogos que realizaram capacitações (59) equivale a 67% dos 

respondentes. Tendo-se em conta o número dos que se graduaram recentemente e as 

solicitações de cursos de capacitação, evidencia-se o interesse desses profissionais em suprir 

os vazios de currículos quanto à função que exercem nos CAPS. 

      

                                            
135 JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. Formação – Parceria entre ABEP/SC e CRP – 
12 qualifica formação e exercício profissional. Santa Catarina: out./nov./dez. 2006. p. 10 
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  FIGURA 21: Espécies de  cursos  de  capacitação  realizados  pelos  respondentes,   
                      segundo a modalidade de CAPS. Santa Catarina, 2007. 
 

Os profissionais que realizaram capacitação (59 de um total de 88)  e o tipo de curso 

realizado estão representados na figura 21. Temos, nos CAPS I, uma participação de 100% 

em cursos de curta duração; 50% com especialização e 50% com outros cursos. Entre estes, 

foram citados: Supera, Psicodrama, Políticas de SM, Musicoterapia, além de encontros, 

jornadas e seminários. 

Nos CAPS II, dos14 respondentes que realizaram capacitações, 71% fizeram cursos 

de curta duração e também especializações (concluídas ou em andamento) e 79% declararam 

ter participado de outros cursos relacionados à Saúde Mental (psicoterapias, jornadas, 

encontros, seminários).  Estes mesmos cursos foram citados pelas demais modalidades de 

CAPS. 

Dos 15 psicólogos que atuam na modalidade CAPSi, 11 participaram de capacitações  

representando 73%. Todos declararam possuir cursos de especialização; 72% realizaram 

cursos de curta duração; e 45% realizaram outros cursos. Estes incluem encontros, jornadas, 

seminários, eventos entre outros. 

Na modalidade Ad, 10 (83%) dos respondentes realizaram capacitações, após a 

graduação, dos quais 100% em cursos de curta duração, 50% em especializações e 60% em 

outros cursos, incluindo cursos de terapia familiar, cursos diversos sobre Substâncias 

Psicoativas. 

Tendo-se em conta que a maioria graduou-se após o ano 2000, entende-se que os  

números são bastante significativos, ratificando o interesse dos profissionais e a necessidade 
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que sentem de buscar em capacitações a preparação para suprir as deficiências da graduação 

ou aperfeiçoar os conhecimentos lá adquiridos. 

 

5.3 Os atores em ação nos CAPS 

 

5.3.1 Atividades desenvolvidas pela equipe de saúde dos CAPS 

 

As atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde dos CAPS de Santa Catarina, 

descritas pelos respondentes (em equipe) foram agrupadas em seis categorias, descritas no 

quadro 14. Constam de: 1- Atendimento ambulatorial; 2- Psicoterapia individual; 3- 

Terapia ocupacional; 4- Atendimento à família; 5- Atividades comunitárias; 6- Outras.. 

 

 

 

 

FREQÜÊNCIA DE CITAÇÃO  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA 
EQUIPE DE SAÚDE (inclusive psicólogos) CAPS I 

 
CAPS II 

 
CAPS i 

 
CAPS       

Ad 
 

1- Atendimento Ambulatorial, Terapêutica 
medicamentosa. 

9  
 

3 
 

1 
 

0 
 

2- Psicoterapia individual (orientações e 
aconselhamentos) 

24  
 

10 
 

5 
 

5 
 

3- Terapia ocupacional/ Oficinas terapêuticas.   18 
 

7 
 

2 
 

5 
 

4- Atendimento a família (grupos terapêuticos e 
psicoterapêuticos) 
Visitas domiciliares 

22 
 

8 
 

5 
 

4 
 

Atividades comunitárias (horta, atividades sócio-
educativas, recreação, passeios, visitas, etc.). 

6 
 

3 
 

1 
 

3 
 

Outras 7 
 

2 
 

4 
 

0 
 

QUADRO 14: Distribuição da freqüência de citação das atividades desenvolvidas pela equipe de saúde, 
                         segundo a modalidade de CAPS.  Santa Catarina, 2007. 

  

Roeder (2002) 136 apresenta uma relação detalhada das funções comuns a todos os 

membros da equipe interdisciplinar com vistas a tratar o usuário como “unidade biológica, 

psicológica e social”, incluindo triagens, coordenação e supervisão de estágios, 

                                            
136 SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Coordenação Estadual de Saúde Mental. Cartilha 
Informativa e Interativa sobre Centros de Atenção Diária. (elaboração: Maika Arno Roeder) Florianópolis: 
SES, 2002.  
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planejamentos, pesquisas, grupos de estudos, estudos de casos, ações educativas, reuniões, 

controle de retorno de usuários, anotações em prontuário, boletins de atividades, visitas e 

acompanhamento de todas as atividades do CAPS. Algumas dessas funções foram citadas 

pelos respondentes e agrupadas no quadro 14  como  outras atividades. 

Quanto à freqüência de citação das atividades, observa-se claramente o predomínio 

da prática de psicoterapia individual, orientações, aconselhamento, citada por todos os CAPs, 

exceto um da modalidade II. A segunda atividade mais freqüente refere-se a atividades 

grupais e com a família, alcançando percentual de 100% no CAPSi. Era de se esperar esse 

mesmo percentual em todas as modalidades, porém 6 instituições não citaram essa categoria 

de atividades, sendo 2 da modalidade I, 3 da II e 1 Ad.  Chama a atenção que a terapêutica 

medicamentosa e atendimento ambulatorial não tenham alcançado maior freqüência, 

principalmente nos CAPS Ad onde sequer foi citada, embora se saiba que nessa modalidade 

são freqüentes os procedimentos de internações para desintoxicação, utilizando-se 

medicamentos. Nesse sentido, a Portaria Nº. 336/2002, (item 4.5, alínea h) determina que os 

CAPS Ad devem “manter de 02 (dois) a 4 (quatro) leitos para desintoxicação e repouso. É de 

se questionar, pois, se tal determinação está sendo cumprida. 

Quanto às atividades comunitárias, os dados apontam para um desempenho bastante 

restrito, sendo o percentual mais significativo (60%) na modalidade Ad, enquanto nas demais 

não atinge 30% das instituições. 

Uma análise geral leva ao entendimento de que as atividades desenvolvidas pelas 

equipes de saúde dos CAPS ainda não se efetivam tal como foram preconizadas pela reforma 

em todas as instituições, principalmente no que se refere às práticas que envolvem a 

comunidade e trabalho de rede. 

 

5.3.2 Ações de atenção voltadas ao indivíduo desenvolvidas pelos psicólogos 

 

A reforma psiquiátrica traz no seu bojo um novo modelo de assistência em saúde 

mental no qual se insere a atuação do psicólogo abrindo novas possibilidades de escutar e de 

falar. É esse escutar, abordado por Pitta (1994, p. 648) 137, que “impõe uma disposição 

interna de acolher signos, ora claros, ora obscuros e buscar alcançar alguma inteligibilidade, 

algum risco que viabilize um campo de trocas”. A profissão de psicólogo não se restringe a 

um conjunto de normas estáticas, posto que existe um vasto campo de trabalho a ser 

                                            
137 PITTA, Ana Maria F. Os CAPS: espaços de reabilitação? Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 43(12): 647654. 
Rio de Janeiro. 
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desenvolvido com vistas a proporcionar melhoria nas condições de vida para a sociedade 

como um todo138. Neste sentido, entende-se que ações de atenção às pessoas com transtornos 

psíquicos, usuários dos CAPS, implicam lidar com a subjetividade de cada indivíduo, 

considerando-o parte de um todo, como referenciou uma das respondentes desse estudo.   

Segundo Serrano (2004, p. 22-23) 139, além de trabalhar com questões individuais 

dos pacientes, o psicólogo deve visar à inserção familiar e social dos mesmos, através de 

consultas individuais e familiares e de trabalhos grupais e comunitários. Elenca, ainda, outras 

funções desse profissional no CAPS, como: auxiliar nas atividades de terapia ocupacional e 

nas de cunho reabilitativo; psicodiagnóstico, psicoterapia (individual e grupal - sozinho ou em 

co-terapia com outro profissional da área); participação nas atividades comuns à equipe 

interdisciplinar, como promoção de atividades de integração com a comunidade e de cunho 

reabilitativo e profissionalizante. Nos CAPS de Santa Catarina, em suas diferentes 

modalidades, as ações dos psicólogos estão descritas nos quadros 15, 16, 17 e 18.  

As ações de atenção voltadas ao indivíduo, desenvolvidas pelos psicólogos nos 

CAPS, estão descritas no quadro 15. 

 

FREQÜÊNCIA DE CITAÇÃO AÇÕES DOS PSICÓLOGOS 

(atendimento individual) 

 

CAPS I 

 

CAPS II 

 

CAPS i 

 

CAPS Ad 

 

Psicoterapia 24 11 5 5 

Visita domiciliar/ hospitalar 5 1 - 1 

Orientação/ aconselhamento 5 4 2 1 

Apoio breve 4 3 1 3 

Triagem, atendimento breve.  2 3 - - 

QUADRO 15: Distribuição da freqüência de citação das ações de atenção desenvolvidas pelos psicólogos 
                          com indivíduos segundo modalidades  de CAPS.  Santa Catarina, 2007. 

 

 

Observa-se que os psicólogos de todas as instituições foram unânimes centrando suas 

ações na prática de psicoterapia individual que, segundo Vinogradov (1992) 140, “estabelece 

                                            
138 BARBOSA, Lúcia H. (2004). Psicologia clínica na saúde mental: crítica à reforma psiquiátrica. Ciências 
& Cognição; Ano 01 Vol. 03, pp. 63-65.  
Disponível em www.cienciasecognição.org  Acesso em18/09/2005. 
139 SERRANO, A.I.; PUEL, E; LEAL, J.E.; MARTINHO, L; SANTOS, P.P. Tipos de Unidades da Rede de 
Saúde Mental/ Aplicáveis ao Plano Estadual de Saúde Mental de Santa Catarina.  Florianópolis: SES 2004. 
Itajaí: Mestrado em Saúde/ UNIVALI, 2004. 47 pp. 
140 VINOGRADOV, Sophia; YALOM, Irvin D. Psicoterapia de Grupo: um manual prático (trad. Dayse 
Batista). Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 
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um contrato profissional com um paciente e realiza intervenções verbais e não-verbais com o 

objetivo de aliviar a ansiedade, mudar o comportamento mal-adaptado e encorajar o 

crescimento e desenvolvimento da personalidade”.  

Por sua vez, outras ações, como orientação, apoio breve, visitas domiciliares e 

hospitalares, tiveram baixa freqüência de citação. O fato de constituir-se questão aberta pode 

ter sido a causa do menor percentual, uma vez que muitos respondentes abstiveram-se de citar 

outras ações.  

Em relação à prática dos psicólogos junto aos grupos, as ações estão descritas no 

quadro 16, tendo-se em conta as diferentes modalidades de CAPS. A importância desta 

prática é ressaltada por Vinogradov (1992, p. 8) ao afirmar que “a terapia de grupo é um 

tratamento tão efetivo quanto a psicoterapia individual, no tratamento de vários transtornos 

psicológicos”. Serrano (2004, p. 27)141 faz uma distinção entre grupos psicoterápicos 

(organizados por psicólogos ou psiquiatras) e grupos de atividades (sem pretensões 

psicoterápicas no sentido estrito). Estes seriam coordenados pelo terapeuta ocupacional, 

enquanto os primeiros referem-se à ação específica do psicólogo. Observa-se no quadro 16 o 

predomínio de ações direcionadas ao aconselhamento, dinâmica e grupos terapêuticos, 

enquanto orientações, oficinas terapêuticas e atividades sócio-educativas tiveram uma 

freqüência menor. 

 

FREQÜÊNCIA DE CITAÇÃO AÇÕES DOS PSICÓLOGOS 

(atendimento aos grupos) CAPS I 

 

CAPS II 

 

CAPS i 

 

CAPS Ad 

 

Aconselhamento  21 5 4 5 

Dinâmicas  22 6 5 5 

Grupos terapêuticos  11 8 3 5 

Orientações/ debates 3 3 - 2 

Atividades sócio-educativas - 7 - - 

Oficinas terapêuticas  1 3 2 3 

QUADRO 16: Distribuição  da freqüência  de  citação  das  ações  desenvolvidas  pelos  psicólogos  junto 
                         aos grupos nas diferentes modalidades de CAPS. Santa Catarina, 2007. 

 

                                            
141 SERRANO, A.I. et al. Tipos de Unidades da Rede de Saúde Mental/ Aplicáveis ao Plano Estadual de 
Saúde Mental de Santa Catarina.  Florianópolis: SES 2004. Itajaí: Mestrado em Saúde/ UNIVALI, 2004. 47 
pp. 
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Nos CAPS I, as ações centram-se predominantemente no aconselhamento (87%) e 

dinâmica (91%). Em menor percentual citaram-se os grupos terapêuticos (46%), orientações 

(12,5%) e oficinas terapêuticas (4%). Nos CAPS II, por sua vez, são mais freqüentes ações 

voltadas aos grupos terapêuticos (46%) e às atividades sócio-educativas (64%), tendo sido 

citadas ainda orientações e oficinas terapêuticas (ambas por 27% das instituições). Em relação 

aos CAPSi, citaram-se dinâmicas (100%), aconselhamento (80%), grupos terapêuticos (60%) 

e oficinas terapêuticas (40%). Os melhores resultados registraram-se nos CAPS Ad  em que 

100% das instituições citaram ações de aconselhamento, dinâmicas e grupos terapêuticos, 

além de 60% haverem  citado oficinas terapêuticas e 40% orientações e debates. Chama a 

atenção que apenas o CAPS II tenha mencionado atividades sócio-educativas, sabendo-se da 

importância deste tipo de ação em todas as modalidades de CAPS, principalmente nos CAPSi 

e CAPS Ad, que oferecem atendimento especial a crianças e adolescentes e a dependentes de 

substâncias psicoativas - SPAs. 

O quadro 17 aponta as ações desenvolvidas pelos psicólogos junto às famílias dos 

usuários dos CAPS. Os psicólogos de todas as instituições, em todas as modalidades, 

declararam que desenvolvem atividades de orientações. Já a prática de psicoterapia familiar 

(com exceção do CAPS Ad, que registra 100%), é menos freqüente e se efetiva em 71% dos 

CAPS I, 36% dos CAPS II e 60% dos CAPSi. 

 

FREQÜÊNCIA DE CITAÇÃO AÇÕES DOS PSICÓLOGOS 

(atendimento às famílias) CAPS I 

 

CAPS II 

 

CAPS i 

 

CAPS Ad 

 

Orientações 24 10 5 5 

Psicoterapia 17 4 3 5 

Visitas domiciliares  1 - 1 1 

Reuniões/ comemorações 1 3 - - 

Grupos terapêuticos/ psico-educativos 3 2 - 2 

Terapia familiar 3 2 - 1 

QUADRO 17: Distribuição da freqüência de citação das ações desenvolvidas pelos psicólogos junto  
                         às famílias nas diferentes modalidades de CAPS.  Santa Catarina, 2007. 

  

 Tendo-se em consideração a importância da participação da família no atendimento 

e cuidado ao portador de transtornos psíquicos, não menos importante é a ajuda dos 

profissionais da saúde, entre eles o psicólogo, no sentido de instrumentalizá-la para 

desempenhar este papel. Isso requer habilidade e preparo profissional, uma vez que cada 
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família possui características próprias decorrentes de sua história e do meio em que estão 

inseridas. No seu viver cotidiano, a família constrói um mundo de símbolos, significados, 

valores, saberes e práticas que devem ser levados em conta pelo profissional que presta 

atendimento familiar (ELSEN, 2002) 142. 

Observa-se no quadro 17 que as visitas domiciliares são em número restrito, tendo 

sido citadas apenas por psicólogos de três das 45 instituições pesquisadas, sendo uma de cada 

modalidade, exceto os CAPS II. Considerando as declarações dos respondentes quando 

abordados acerca da formação recebida, entende-se que o trabalho com as famílias ainda não 

se efetive conforme prevê a reforma, por falta de preparo nesse aspecto. Como todos 

declararam que desenvolvem ações de orientação, pressupõe-se que ela ocorre nas instituições 

quando familiares acompanham o portador de transtornos mentais para atendimento no 

CAPS. 

 

 

FREQÜÊNCIA DE CITAÇÃO AÇÕES DOS PSICÓLOGOS 

(junto à comunidade) CAPS I 

 

CAPS II 

 

CAPS I 

 

CAPS AD 

 

Promoção de Saúde Mental (divulgação, palestras) 11 4 1 3 

Atividades externas/ culturais/ comemorativas/ 
passeios/ visitas/ encontros/ feiras/ eventos. 

7 3 1 - 

Encaminhamentos (CEJA/ CRAS/ CREAS) 2 - - - 

Supervisão (casas-lar/ escolas) visitas (Fórum) - - 2 - 

QUADRO 18: Distribuição da freqüência de citação das ações desenvolvidas pelos psicólogos junto  
                         à comunidade nas diferentes modalidades de CAPS. Santa Catarina, 2007. 

 

 

Com referência a ações comunitárias desenvolvidas pelos psicólogos (quadro 18), os 

números mostram uma atuação bastante restrita. Ainda assim, quem mais realiza trabalhos 

envolvendo a comunidade são os psicólogos dos CAPS I. Entretanto, nessa mesma 

modalidade, os profissionais de 4 instituições afirmaram não desenvolver ações comunitárias 

e outros 4 abstiveram-se de responder. Nos CAPS II, profissionais de 2 instituições não 

desenvolvem esse tipo de ação e 3 abstiveram-se de responder. Também não responderam 2 

instituições CAPSi e 3 CAPS Ad. 

                                            
142ELSEN, Ingrig; MARCON, Sonia S; SILVA, Mara Regina S. (org.) O viver em família: sua interface com 
a saúde e a doença. Maringá: Eduem, 2002. 
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5.3.3 Os autores que guiam as ações dos psicólogos 

 

O referencial que norteia a ação dos psicólogos, conforme se constata no quadro 19, 

apresenta uma grande diversidade, vindo corroborar a idéia anteriormente manifesta da falta 

de unificação dos currículos de graduação. Mais de 50 autores foram citados como referência 

para a prática da profissão, observando-se a predominância da corrente de psicoterapia breve 

e da psicanálise.  

O interesse em suprir as lacunas da graduação e o exercício da atividade na saúde 

pública leva o profissional a buscar subsídios em literatura voltada para a reforma psiquiátrica 

e a desinstitucionalização. Ainda assim, a diversidade se faz notar de modo que apenas 4 

autores foram referenciados mais de uma vez. 

Nas instituições de modalidade Ad, predominou a literatura voltada às substâncias 

psicoativas, denotando a preocupação com o conhecimento na área em que atuam. 

 

 

FREQÜÊNCIA DE CITAÇÃO REFERENCIAIS TEÓRICOS/ AUTORES 
CAPS I CAPS II  CAPS i CAPS Ad 

Psicoterapia breve/ comportamental/ cognitiva/ 
Gestalt/ Sistêmica):  
 Aristides Cordioli, Aaron Beck, Skinner, Frederich 
Pearls, Salvador Minuchin , Maurício Andolfi 

 
 

10 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

1 

Medicina:  
Kaplan, DSM- IV, CID- 10 

3 4 1 - 

Psicanálise e suas correntes: 
Freud, Winnicott, Jacob Levi Moreno, Osório, 
Wilfred Bion 

9 4 2 3 

Reforma Psiquiátrica: 
Ana Pitta, Delgado, Basaglia, Paulo Amarante, 

7 4 1 5 

Substâncias psicoativas: 
Alan G.Marlatt, Ronaldo Laranjeira, Niliana Figliê, 
Melo, Payá, Marcelo Cruz. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
12 

Psicologia do Desenvolvimento: 
Piaget 

1 0 1 0 

Publicações do Ministério da Saúde: 
Leis, Portarias. 

2 3 1 0 

Outros autores (citados apenas uma vez) 30 15 6 9 
QUADRO 19: Distribuição  da  freqüência  de  citação  de  autores/referenciais  teóricos  que  orientam  os 
                         psicólogos,  segundo as modalidades de CAPS. Santa Catarina, 2007. 
 

 

A modalidade que referenciou maior número de obras foi o CAPS Ad, observando-se 

também coerência nos referenciais e um menor percentual da psicoterapia. 
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5.3.4 Orientação e Supervisão 
 

Ao abordar as questões orientação e supervisão é necessário que se tenha claro a 

distinção entre uma e outra. Com referência à atuação do psicólogo, a orientação pode vir de 

um membro da própria equipe que possua mais experiência na instituição. Orientação, neste 

caso, consiste no repasse de informações gerais sobre o funcionamento e normas da 

instituição.  

Já a supervisão é mais complexa. Segundo Vandenberghe (1997) 143, a supervisão 

pode ser definida em três contextos: o primeiro é o da terapia por mediador, cuja meta e tratar 

o cliente do supervisionado, de modo que o supervisor passa instruções ao supervisionado que 

lhe servem de suporte no atendimento ao paciente. O autor ilustra este contexto comparando-o 

funcionalmente a situações em que os pais de uma criança com problemas comportamentais 

atuam como mediadores sob a orientação de um psicólogo no tratamento do filho. O segundo 

contexto é o da terapia individual, que visa “tratar” o supervisionado. Neste caso, o 

supervisionado aprende tendo por referencial o discurso do supervisor. O terceiro contexto, o 

da terapia relacional, centra-se na análise das contingências responsáveis por comportamentos 

problemáticos dos supervisionados. 

Ao serem questionados sobre orientação e supervisão, as respostas dos psicólogos  

estão representadas na figura 20. Estas foram dadas em grupos, por instituições, de modo que 

o total de 45 corresponde aos 88 psicólogos respondentes. 

0

5

10

15

20

25

30

nº de psicólogos 24 11 5 5

recebem orientação 7 3 4 5

recebem supervisão 5 2 0 1

CAPS I CAPS II CAPSi CAPS Ad

 
   FIGURA 22: Psicólogos que recebem orientação e supervisão nos CAPS, segundo a 
                             modalidade. Santa Catarina, 2007. 

                                            
143 VANDENBERGHE, Luc. Uma abordagem contextual da supervisão clínica. In:BANACO, Roberto Alves 
(org.) Sobre comportamento e cognição. Vol. 1. São Paulo: ARBytes Ed.Ltda, 1997. 
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Quanto à orientação observa-se que nos CAPS de modalidade Ad, 100% dos 

psicólogos recebem orientação. Nos CAPSi, são 80%. Já nas modalidades I e II os percentuais 

caem para 29% e 27% respectivamente. Entre os profissionais que orientam os psicólogos 

citaram-se o psiquiatra da própria equipe, profissionais mais antigos, incluindo-se os 

psicólogos, as coordenações e o psiquiatra, membro da coordenação Estadual de Saúde 

Mental.  

Já em relação à supervisão, os dados, de modo geral, apontam para um “certo” 

abandono dos psicólogos em suas funções nos CAPS. Das 45 instituições, os psicólogos de 8 

delas contam com esse atendimento. Na modalidade I, 5 instituições recebem supervisão, 

constituindo o maior percentual (21%). Nos CAPS II, 2 instituições (18%) e no CAPS Ad, 1 

instituição (20%), enquanto nos CAPSi, não há supervisão em nenhuma instituição. Uma das 

respondentes declarou que paga supervisão por sua própria conta.  

 

5.3.5 Avaliação dos psicólogos quanto ao seu trabalho na prática profissional nos CAPS 

 
 

Como aspectos positivos os psicólogos destacam especialmente a questão da 

realização pessoal no desempenho da profissão, citando, como exemplo, a evolução do 

tratamento e o reconhecimento do seu trabalho por parte do próprio usuário e dos familiares. 

Além disso, citaram-se como positivos a integração no trabalho de equipe e as vantagens para 

o usuário de dispor de uma equipe multiprofissional, e de um espaço de escuta e apoio 

substituindo a internação e reduzindo os medicamentos. 

Outro ponto relevante citado foi a promoção da reinserção do portador de transtorno 

psíquico no contexto familiar e social, através da participação em eventos comunitários e 

encaminhamentos diversos, descobrindo as potencialidades de cada um e diminuindo o 

preconceito contra a doença mental. 

               Entre as principais dificuldades os psicólogos elencaram: 

• Falta de recursos materiais (de consumo) decorrentes de questões burocráticas; 

• Falta de recursos humanos, incluindo-se orientação e supervisão, de modo que a          

formação das equipes, além de não satisfazer as exigências legais em números, 

também não dispõe de suporte técnico;  

• Rotatividade de profissionais não concursados;  

• Falta de incentivo para capacitação e cursos, além dos baixos salários; (Neste sentido, 

sugerem uma melhor adequação na gestão das políticas públicas). 
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• Inadequação dos currículos na graduação; 

• Falta de adesão e compreensão dos familiares no tratamento e freqüentes abandonos e     

recaídas do usuário. 

Apesar das dificuldades registradas, o avanço relacionado à inserção do psicólogo na 

área de saúde pública é crescente, porém é necessário que seja acompanhado por uma maior 

valorização desse profissional por parte do Poder Público, por mudanças nos cursos de 

graduação e por novas metodologias de atenção em saúde.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No desafio da vida cotidiana, uma das tarefas mais árduas é a de enfrentar as 

resistências naturais às novas abordagens metodológicas que surgem e efetivar as mudanças 

que elas impõem. Este estudo ratifica esta idéia, entendendo-se que a Reforma Psiquiátrica, 

em Santa Catarina, apesar dos progressos havidos, não se efetivou automaticamente com a 

criação de leis e queda dos muros das antigas instituições manicomiais. A implantação dos 

serviços substitutivos, por si só, não configura a transformação necessária preconizada pelo 

SUS, mas exige um novo saber fazer, um novo olhar sobre o portador de transtornos 

psíquicos entendendo-o como parte do todo em que está inserido. Isso implica novos métodos 

de atenção envolvendo a família e a comunidade, com vistas a promover a reinserção social e 

o resgate da cidadania das pessoas que sofrem estes transtornos. 

Buscou-se neste estudo conhecer a prática dos psicólogos que atuam nos CAPS de 

Santa Catarina, em relação à reinserção familiar e social do portador de transtornos psíquicos. 

Nesse sentido abordaram-se três aspectos: a instituição, o perfil do psicólogo, e a atuação 

desse profissional na instituição. 

Os dados obtidos referentes aos objetivos das instituições mostraram que promover a 

reinserção familiar e social foi citado com freqüência de 100% só em uma modalidade de 

CAPS, oscilando entre 54% e 70% nas demais, que priorizaram acolher e atender os usuários. 

Por sua vez, ações de cidadania e organização da rede de assistência à SM só foi arrolado por 

4 de 24 CAPS I e por 1 de 5 CAPS Ad, depreendendo-se daí a necessidade de reorientação 

dos objetivos dos CAPS, em consonância com aqueles preconizados pelo SUS para estas 

instituições. Em relação aos recursos materiais, constatou-se, salvo exceções, que satisfazem 

as necessidades dos CAPS aqueles referentes ao espaço físico e mobiliário, porém, quanto ao 

material de consumo, os entraves burocráticos atrasam os repasses de verba para sua 

aquisição. Por sua vez, os recursos financeiros, foram considerados insuficientes e 

parcialmente suficientes pela maioria dos respondentes. Constatou-se também uma defasagem 

em relação aos recursos humanos, de modo que em todas as modalidades dos CAPS deste 
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estudo há falta de profissionais na composição da equipe multidisciplinar mínima, estando em 

desacordo com o que determina a Portaria GM nº. 336/2002.  

Quanto ao desenvolvimento do trabalho em rede, que deve ser a meta de todos os 

CAPS, constatou-se que, na maioria das instituições, o mesmo ainda não se efetivou conforme 

planejado, havendo comunicação com outros órgãos da saúde, mas evidenciando a 

necessidade de estender esta articulação para outras entidades e associações do território do 

CAPS de maneira sistemática e formal. Muitos órgãos foram citados como parceiros, 

destacando-se as ONGs, universidades, entre outras, apontando para a viabilidade de 

desenvolvimento do trabalho em rede. O que falta é uma articulação mais voltada ao objetivo 

da reinserção, do encaminhamento profissional, da participação na vida comunitária, e não 

apenas de doações e disposição de espaço físico.  

O aspecto referente ao perfil do psicólogo revelou que a maioria (82%) graduou-se 

após 1990, entretanto apenas 14% receberam formação adequada para atuar nos CAPS. 

Percebe-se a falta de consenso entre as instituições formadoras em relação à grade curricular e 

à prática de estágio, entendendo-se que o enfoque destes cursos ainda está voltado para o 

atendimento clínico, individualizado, em detrimento de uma formação direcionada ao 

atendimento de  políticas públicas em saúde mental. Por outro lado, evidenciou-se o interesse 

dos profissionais em dirimir essas falhas buscando em cursos de capacitação após a graduação 

o preparo que a instituição formadora não lhes proporcionou. Acerca do referencial que 

norteia a ação dos psicólogos, constatou-se, mais uma vez, a grande diversidade de correntes 

da Psicologia. Mais de 50 autores foram citados, destacando-se os direcionados à Psicoterapia 

breve, à Psicanálise e à Reforma Psiquiátrica.  

Com referência à atuação do psicólogo nos CAPS, constata-se a falta de preparo para 

atuar na rede pública, em serviço de atenção à saúde mental, envolvendo família e 

comunidade. O atendimento predominante (100%) em três modalidades de CAPS é a 

psicoterapia individual, para a qual a Psicologia esteve direcionada por várias décadas. Entre 

as ações desenvolvidas junto às famílias, constatou-se o predomínio de orientações e 

psicoterapia, entendendo-se que ocorrem dentro das instituições, uma vez que apenas 3 das 45 

instituições pesquisadas realizam visitas domiciliares. Da mesma forma, as ações 

desenvolvidas junto à comunidade têm sua freqüência mais alta nos CAPS Ad (60%), com 

palestras e divulgações, reforçando a idéia de que a atuação dos psicólogos raramente 

ultrapassa os limites da instituição. 

Em síntese, pode-se concluir que ainda há um longo caminho a ser percorrido para 

que a Reforma Psiquiátrica se efetive dentro do paradigma idealizado. As ações de atenção ao 
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usuário dos Centros de Atenção Psicossocial desenvolvidas pelos psicólogos necessitam de 

avaliação e redirecionamento. Esses profissionais estão, de certa forma, abandonados nas 

instituições sem o respaldo necessário ao desempenho da função. A este fato acrescenta-se 

que a maioria não dispõe de orientação e de supervisão, chegando ao ponto de pagar por este 

serviço. 

Dos resultados obtidos, emergem algumas sugestões com referência aos cursos de 

Psicologia, aos CAPS e aos gestores. Sugere-se a realização de encontros e seminários entre 

os coordenadores dos cursos de Psicologia das universidades com vistas a adequar os 

currículos às necessidades atuais, deliberando sobre a realização de estágios e estabelecendo 

formas de participação na rede de atenção à saúde mental. Quanto aos CAPS, a sugestão é de 

um relacionamento constante entre as diferentes modalidades de CAPS para intercâmbio de 

experiências, estudos, avaliação e revisão de objetivos, sempre com vistas à reinserção social. 

Finalmente, em relação aos gestores, a proposta é de aprofundar  a questão do fortalecimento 

de redes e dar maior apoio  e incentivo. 

Registra-se ainda que resultados apontam para a possibilidade de novos estudos 

abordando questões específicas que requerem atenção especial como, por exemplo,  a 

reinserção familiar e social, a organização de redes nas políticas de atenção à saúde mental, 

buscando formas de superar o hiato existente entre a teoria e a prática.  

Espera-se que este estudo possa contribuir para uma reflexão sobre a prática dos 

psicólogos nos Centros de Atenção Psicossocial com vistas a avançar no processo da Reforma 

psiquiátrica aproximando cada vez mais a teoria preconizada pelo SUS e a prática vivenciada 

no dia-a-dia destas instituições. 
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APÊNDICES 
 

 

 APÊNDICE A –  Instrumento para coleta de dados 

 

    

QUESTIONÁRIO - 1 

 

(A ser preenchido individualmente pelo psicólogo) 

                                            
1. Dados de identificação 
1.1. Nome  ________________________________________________________________ 
1.2. Sexo _________________________________________________________________ 
1.3. Endereço para contato (e-mail; telefone)_____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. Formação Profissional 
2.1 Nome da instituição em que se formou e ano?_________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2.2 Teve oportunidade, durante o curso de graduação de realizar estagio em programas de 
atenção ao Doente Mental? 
(   ) Sim        (   ) Não 
Em caso positivo: 
2.2.1. Em quais serviços?_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2.2.2 O estágio teve duração de ___________________ horas 
2.2.3. A atuação envolvia o trabalho com famílias?  (   ) Sim;      (   ) Não; (  ) em parte; 
Em que consistia o trabalho com as famílias? ____________________________________  
_________________________________________________________________________ 
2.3 Você avalia sua preparação na graduação para o trabalho com o doente mental e sua 
família como suficiente? 
(   ) Sim        (   ) Não     (   ) Em parte 
Obs.:  ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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2.4 Realizou  cursos de capacitação após a graduação sobre doença mental, família, reinserção 
familiar e social? 
(   ) Sim        (   ) Não 
Cursos de curta duração: cite quais_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Especialização: cite quais ____________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
Outros: ( citar)_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
QUESTIONÁRIO – 2 

(A ser preenchido em grupo pelos psicólogos) 
 
3. Dados da Instituição  
3.1 Tipo de CAPS __________________________________________________________ 
3.2 Município e endereço ____________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
3.3 Quais são os objetivos do CAPS ?__________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3.4 Quais são os profissionais que integram a equipe de saúde do CAPS? ______________ 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3.5 Quais são as atividades desenvolvidas pela equipe de saúde do CAPS? (incluindo os 

psicólogos) ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3.6  Identificação de Recursos, Parcerias e  Rede 
3.6.1 Recursos materiais  
3.6.2 Comente sobre a adequação e suficiência dos seguintes recursos materiais  para o  
desenvolvimento do  trabalho em equipe:  
Espaço físico:  adequado (   )             não adequado (   )              parcialmente (   ) 
Mobiliário:      adequado (   )             não adequado (   )              parcialmente (   )  
Equipamentos: adequado (   )            não adequado (   )              parcialmente (   )  
Material de consumo: Suficiente (   )     insuficiente (   )             parcial/ suficiente (   ) 
Obs.: _____________________________________________________________________ 
3.6.3Recursos financeiros 
3.6.4 Os recursos financeiros são suficientes para o desenvolvimento dos programas?  
Sim (   )        Não (   )  em parte (   ) 
Obs.: _____________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
3.6.5 Recursos Humanos 
3.6.6 Os recursos humanos são em número suficiente (   ) insuficiente (   ) parcialmente 
suficiente (   ) Comente:_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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4. CAPS e o trabalho em rede 
4.1 Cite os serviços de saúde  com os quais o CAPS se articula_______________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4.2Cite os órgãos/ serviços/ongs/ universidades, que apóiam o trabalho desenvolvido pelo 
CAPS, indicando o tipo de ajuda_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

 
 
 

QUESTIONÁRIO – 3 
(A ser preenchido pelos psicólogos em grupo) 

 
5.Dados sobre a atuação dos psicólogos  
5.1 Quais as práticas que os psicólogos realizam no processo de atendimento aos pacientes? 
Individual:     psicoterapia      sim (   )           não (   ) 
                      Outras ( citar) __________________________________________________  
 
Grupal: aconselhamento     sim  (   )   não  (   ) 
             Dinâmicas              sim  (   )   não  (   )    
             Outras ( citar )_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Familiar: Orientações         sim  (   )  não  (   ) 
                 Psicoterapia       sim  (   )  não  (   ) 
                  Outras ( citar )____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Comunitária: quais _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
5.2 Quais as práticas dos psicólogos no CAPS especificamente em relação à reinserção do 
doente mental: na família ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Na comunidade_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________     
5.3 Que outras atividades os psicólogos desempenham na instituição?_________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5.4 Quais os principais autores que vocês utilizam para guiar a prática profissional? ______ 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
5.5 Os psicólogos da instituição recebem orientações144* sobre seu trabalho sim (   )   não (   ) 
5.5.1 Em caso positivo quem são os profissionais que dão orientações aos psicólogos ? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

                                            
144 * Entende-se por orientação as explicações referentes ao trabalho do psicólogo na instituição. Poderá ou não ser psicólogo. 
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5.5.2 Os psicólogos da instituição recebem supervisão145**? 
5.5.3 Em caso positivo quem são os profissionais que dão supervisão aos psicólogos? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5.6 Cite os aspectos positivos /estimuladores relativos ao trabalho do psicólogo no CAPS? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5.7 Cite as dificuldades que os psicólogos enfrentam em seu trabalho na instituição?______ 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

                                            
145** Entende-se por supervisão o acompanhamento ao trabalho do psicólogo na instituição. Neste caso somente por psicólogos. 
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APÊNDICE - B Legislação brasileira sobre a saúde mental. 

 

 

 

 

Legislação Brasileira Sobre A Saúde Mental. 

 

 

A Lei 1132 de 1903 constituiu um momento histórico por tratar da reorganização da 

assistência psiquiátrica brasileira, resultando na reformulação da Assistência dos Alienados e 

do Hospício de Alienados na Praia Vermelha. Por sua vez a Legislação de 1934 refere-se à 

assistência psiquiátrica propondo a hospitalização e o asilamento do doente mental, visando a 

segurança da ordem e da moral pública. 

A constituição da república (1988) – cria o Sistema Único de Saúde (SUS). Prevê a 

descentralização administrativa e do planejamento em saúde pela municipalização das ações. 

A Reforma Sanitária prevê também novos ordenamentos para o tratamento dos transtornos 

mentais. Surge o Movimento Antimanicomial, entendendo-se que a Saúde Mental deve ser 

exercida no município, em regime ambulatorial e de reabilitação psicossocial. 

A portaria SNAS 224 de 29/01/92 – estabelece diretrizes para o atendimento da 

Saúde Municipal, Atendimento Ambulatorial, Centros e Núcleos de Atenção Psicossocial, 

Hospital-Dia e outras providencias similares, visando resgate da cidadania e a reinserção 

social dos portadores de Transtornos Mentais. Enquanto a portaria GM/MS 1077 de 24/08/99 

– implanta a Política Nacional de Medicamentos Essenciais na área da Saúde Mental. 

 Os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental são criados pela Portaria 

GM 106 de 11/02/2000, viabilizando a reinserção social dos Portadores de Transtornos 

Mentais, egressos de internação psiquiátrica, e a portaria MS 799 de 19/07/00 – institui, no 

SUS, Programas Permanentes de Organização e Acompanhamento das Ações Assistenciais 

em Saúde Mental, enquanto a portaria MS 1220 de 07/11/00 – cria Tabelas de Serviços e 

Representações do SUS. 

Lei Federal 10.216 de 06/04/01 (Lei Paulo Delgado) – trata da Proteção, Direitos das 

Pessoas Portadoras de Transtornos Mentais e redireciona o Modelo de Assistência em Saúde 

Mental, sendo que a portaria SAS/MS 341 de 22/08/01 – regulamenta os medicamentos 

excepcionais para a área de saúde mental. 
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 À organização da rede hospitalar voltada à Assistência Psiquiátrica, foi estabelecida 

pela portaria GM 251 de 31/01/2002 e, por sua vez a portaria MS 336 de 19/02/02 – 

estabelece modalidades de serviços CAPS I e CAPS II e a portaria GM 1101/2002 - define 

parâmetros para os leitos psiquiátricos em Hospitais Gerais, sendo que a portaria GM/MS 

1935/04 – destina incentivo financeiro antecipado para a implantação de CAPS. 

Portaria MS 2607 de 10/12/04 – aprova o Plano Nacional de Saúde – PNS para o 

período de 2004/2007, da ampliação da atenção da saúde mental nos seguintes termos: 

Expandir a rede de serviços extra-hospitalares para transtornos mentais e 
transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas em 1700 novos 
serviços (entre os seguintes dispositivos: CAPS, SRTs, unidades 
psiquiátricas em Hospital Geral) 
Conceder auxílio reabilitação psicossocial a 10.000 egressos de longas 
internações psiquiátricas no SUS (“De volta para a casa”) 
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APÊNDICE C – Carta à Coordenadora de Saúde Mental    

 

 

 

 

Lages, 05 de setembro de 2006 

 

 

Exmª Srª Elisia Puell 

M.D. Coordenadora da Saúde Mental do Estado de Santa Catarina 

Florianópolis 

Santa Catarina 

 

 

Senhora Coordenadora, 

 

 

Na condição de psicóloga, mestranda em Saúde da Família, pela UNIVALI, estamos 

desenvolvendo um projeto abordando o “Trabalho do Psicólogo em Centros de Atenção Psicossocial – 

CAPS”, visando analisar suas atividades com pacientes e seus familiares em relação à reinserção do 

doente mental na família e na sociedade, neste programa em Santa Catarina, com fulcro na Lei 

8080/90 e na Portaria 336/02. 

Interessam-nos informações relacionadas à atividade dos psicólogos junto aos doentes mentais 

nos CAPS, à interação com a comunidade, ao atendimento prestado aos familiares do doente mental e, 

ainda, as que dizem respeito à formação profissional e dificuldades e problemas vivenciados pelos 

mesmos. 

Para viabilizar o referido projeto, necessitamos de sua valiosa colaboração autorizando-nos a 

levantar esses dados através de questionário a ser encaminhado aos psicólogos atuantes nos CAPS de 

Santa Catarina. 

Fica claro o nosso compromisso de respeitar os princípios que regem a ética das pesquisas que 

envolvem seres humanos e de utilizar os dados coletados sem qualquer prejuízo às pessoas e/ou 

entidades pesquisadas. 

Salientamos a relevância desse projeto no sentido de obter informações que retratem o 

cotidiano do psicólogo frente à Reforma Psiquiátrica Brasileira. Tais informações constituirão 
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subsídios de grande valia na elaboração da dissertação de mestrado abordando os CAPS de nosso 

Estado, bem como retornando informações relevantes para essa Coordenação 

Ao abrir espaço para uma reflexão acerca desse assunto, acreditamos estar colaborando no 

sentido de dirimir, ou minimizar o sofrimento daqueles que, através dos séculos, foram vítimas de toda 

ordem de discriminação e de maus tratos e com os quais temos uma grande dívida social: os doentes 

mentais. 

Sendo o que se apresentava para o momento, encerramos contando com sua pronta e valiosa 

colaboração pela qual, antecipadamente, agradecemos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________________________ 

Mestranda: Vera Aparecida Córdova Correa 

 

 

__________________________________________ 

Orientadora: Ingrid Elsen 
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 APÊNDICE D –  Carta aos Coordenadores dos CAPS 

 
 

 

 

Lages, 30 de janeiro de 2007. 

 

 

M.D. Coordenador( a) do CAPS 

Município de ______________________________ 

Santa Catarina 

 

 

Senhor(a)  Coordenador(a),  

 

 

            Na condição de psicóloga, mestranda em Saúde da Família, na UNIVALI, estou 

desenvolvendo um projeto de pesquisa que se refere ao “Trabalho do Psicólogo em Centros 

de Atenção Psicossocial – CAPS”. Seu objetivo geral é “Conhecer a prática profissional dos 

psicólogos”, mais especificamente desejamos conhecer as ações de atendimento,  a 

preparação recebida, as práticas disciplinares e interdisciplinares, os desafios, problemas e 

recursos mobilizados. 

Para viabilizar o referido projeto, necessitamos de sua valiosa colaboração nos 

autorizando a levantar os dados através de questionário a ser encaminhado aos psicólogos 

deste CAPS. 

Ressaltamos que o projeto foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa da 

Univali e pela Coordenação de Saúde Mental do Estado, Sra. Elísia Puel. 

Tenho por compromisso respeitar os princípios que regem a ética das pesquisas que 

envolvem seres humanos e utilizar os dados coletados sem qualquer prejuízo às pessoas e/ou 

entidades pesquisadas. 

Saliento a relevância desse projeto no sentido de obter informações que retratem o 

cotidiano do psicólogo frente à Reforma Psiquiátrica Brasileira. Tais informações constituirão 

subsídios de grande valia na elaboração da dissertação de mestrado abordando os CAPS de 
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nosso Estado, bem como retornando informações relevantes para esse programa em seu 

município. 

Sendo o que se apresenta para o momento, contamos com sua pronta e valiosa 

colaboração pela qual, antecipadamente, agradecemos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________ 

Mestranda: Vera Aparecida Córdova Correa 

 

 

_____________________________ 

Orientadora: Dra. Ingrid Elsen 

 

 

 

Se houver dúvidas entrar em contato: telefone 49-32224686 – 99212286. 

E-mail psicoveratc@bol.com.br 
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APÊNDICE E – Carta aos Psicólogos dos CAPS    

 

  

 

 

Lages, 30 de janeiro de 2007. 

 

 

Prezado (a) colega. 

 

 

Meu nome é Vera Aparecida Córdova Correia. Sou psicóloga, atuando na cidade de 

Lages, e mestranda em Saúde da Família, na UNIVALI Itajaí. Nessas condições, estamos 

desenvolvendo um projeto de pesquisa que se refere ao “Trabalho dos Psicólogos em Centros 

de Atenção Psicossocial - CAPS. Seu objetivo geral é  “conhecer a prática profissional dos 

psicólogos”, mais especificamente, desejamos conhecer as ações de atendimento,  a 

preparação recebida, as práticas disciplinares e interdisciplinares, os desafios, problemas e 

recursos mobilizados. 

Gostaríamos assim de contar com sua valiosa colaboração no sentido de preencher os 

questionários de nº. 1, 2, 3. O nº. 1, com questões sobre a formação profissional, deverá ser 

preenchido pelo psicólogo individualmente. O questionário nº 2 será respondido pelos 

psicólogos da instituição em grupo e corresponde a informações sobre a instituição CAPS. E 

o questionário de nº. 3 refere-se especificamente ao trabalho dos psicólogos no CAPS e 

deverá ser respondido pelos mesmos, também em grupo.  

Há questões que incluem o item obs. que se destina à informações que o grupo pensa 

serem relevantes mencionar para esclarecer melhor suas respostas. Sintam-se à vontade para 

acrescentar as informações que julgarem pertinentes no próprio questionário, ou no verso do 

mesmo.  

Ressaltamos que o projeto foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa da 

Univali e pela Coordenação de Saúde Mental do Estado. Ressaltamos, igualmente, que 

assumimos o compromisso de respeitar os princípios que regem a ética das pesquisas 

envolvendo seres humanos, mantendo seu nome no anonimato, bem como de utilizar as 

informações obtidas sem prejuízo às pessoas ou à entidade pesquisada. 
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Salientamos a relevância de sua contribuição nesse projeto, uma vez que os dados, 

não apenas fornecerão subsídios para a elaboração da dissertação de mestrado, mas, 

sobretudo, abrirão espaço para uma reflexão acerca da formação do psicólogo e seu trabalho 

nos CAPS. 

 

 

Sou muito grata pela colaboração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________________________ 

Mestranda; Vera Aparecida Córdova Correia. 

 

 

_______________________________ 

Orientadora: Dra. Ingrid Elsen. 

 

 

Se houver dúvidas entrar em contato: telefone 49-32224686 – 99212286. 

E-mail psicoveratc@bol.com.br 
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APÊNDICE  F –  Termo de Consentimento Esclarecido  

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Aos Psicólogos Atuantes nos CAPS – SC) 

 

 

Eu ____________________________________________, psicólogo(a), atuante no 

CAPS do município de ____________________________________/Santa Catarina, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº. ___________________, declaro que tomei 

conhecimento do projeto de pesquisa sobre “As Práticas da Psicologia nos Centros de 

Atenção Psicossocial – CAPS”, de Santa Catarina, da mestranda em Saúde da Família Vera 

Aparecida Córdova Correa,  já aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVALI, e 

concordo em colaborar com a mesma, fornecendo os dados  necessários,  respondendo a  um 

questionário previamente elaborado pela mestranda. 

Está claro que os princípios éticos serão respeitados, mantendo-se em sigilo os nomes 

das pessoas envolvidas na pesquisa, e que esta colaboração não possui caráter obrigatório, 

reservando-me o direito de cancelar a participação, a qualquer momento, se assim o desejar, 

sem que essa decisão reverta em prejuízo pessoal de qualquer natureza. 

 

Psicóloga Participante:___________________________________________ 

Município: ____________________________________________________ 

Modalidade de CAPS:___________________________________________ 

Assinatura da Participante:________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora:_______________________________________ 

Assinatura da Orientadora:________________________________________ 

 

Local e data:___________________________________________________ 

 

(FAVOR DEVOLVER ESTE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

JUNTAMENTE COM O QUESTIONÁRIO RESPONDIDO. GRATA, VERA) 
 


