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...  “O espelho são muitos, captando-lhe as 

feições; todos refletem-lhe o rosto, e o senhor 

crê-se com aspecto próprio e praticamente 

imudado, do qual lhe dão imagem fiel. Mas -- que 

espelho?  Há os “bons” e “maus”, os que 

favorecem e os que detraem; e os que são 

apenas honestos, pois não. E onde situar o nível 

e ponto dessa honestidade ou fidedignidade? 

Como é que o senhor, eu, os restantes próximos, 

somos, no visível? O senhor dirá: as fotografias o 

comprovam. Respondo: que, além de 

prevalecerem para as lentes das máquinas 

objeções análogas, seus resultados apoiam antes 

que desmentem a minha tese, tanto revelam 

superporem-se aos dados iconográficos os 

índices do misterioso. Ainda que tirados de 

imediato um após outro, os retratos sempre serão 

entre si muito diferentes. Se nunca atentou nisso, 

é porque vivemos, de modo incorrigível, 

distraídos das coisas mais importantes... Não se 

esqueça, é de fenômenos sutis que estamos 

tratando.” 

João Guimarães Rosa 
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Reflexões sobre uma experiência em projetos terapêuticos singulares a partir 

do discurso de usuários  [dissertação]. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo; 2013. 

RESUMO 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um dispositivo de atendimento 

implicado na mudança de paradigma, relacionado ao cuidado e assistência ao 

portador de sofrimento psíquico. Nesse contexto o Projeto Terapêutico Singular 

(PTS) resgata o “cuidado personalizado” expresso como estratégia norteadora da 

organização e cuidado nos serviços de saúde mental. Este estudo foi realizado no 

CAPS I Maria Izilda da Silva (SP) e teve os seguintes objetivos: Identificar as 

repercussões ocorridas aos participantes após inserção do Projeto Terapêutico 

Singular; analisar quais aspectos são percebidos no atendimento como 

potencializadores e dificultadores; oferecer subsídios para intervenções de acordo 

com as necessidades do sujeito portador de sofrimento  mental. Participaram do 

estudo 04 usuários do serviço. A coleta de dados foi realizada pela técnica da 

Entrevista Reflexiva e os discursos foram analisados pela Análise Temática. Os 

resultados revelaram que os PTS contribuem na melhoria de seus usuários, à 

medida que reduzem o número de internações, constroem laços de inserção social, 

porém ainda distantes de promoverem pacientes em agentes de seus próprios 

tratamentos. Os aspectos potencializadores dos PTS estão vinculados às atividades 

de execução e os dificultadores relacionados às atividades de modalidade verbal. 

Neste cenário, enfatizamos a importância de capacitação e supervisão da equipe de 

trabalhadores; reavaliação sistematizada dos PTS; implementação efetiva de uma 

rede de serviços concernentes à realidade do município, bem como a 

implementação intersetorial de vários segmentos quer seja da Educação, Cultura, 

Promoção Social. 

 Palavras Chave: Serviços de Saúde Mental, Política de Saúde, Centro de 

Atendimento Psicossocial, Saúde Mental, Avaliação. 



 

 

ABSTRACT   

The Center for Psychosocial Care (CPC) is an attention device  related at paradigm 

between care and  assistance in patients with psychological distress. In this way, the 

Therapeutic Project Singular ( TPS ) should rescue the "personalized care" that is 

expressed as a main strategy of the organization and care in mental health services. 

This study was conducted at “Izilda Maria da Silva” (CPC I SP ) whose objectives 

were described bellow: Identify the impacts occurring to participants after insertion of 

Therapeutic Project Singular; analyze which aspects are perceived as boosters or 

those it could hinder the attendance; provide support for interventions according to 

the needs of the individual with mental distress.It was used four service users in this 

study. Data collection was performed by the Reflexive Interview and speeches that 

were analyzed using thematic analysis. Our results revealed that TPS contributed in 

the improvement of its users by reduced the number of hospitalizations, as well as 

established greater social integration; however it is still far from promoting the 

patients in their own care agents. The aspects of TPS enhancers were linked to 

application activities and others activities that reduced the verbal modality. In this 

scene, we emphasize the importance of training and supervision of the staff workers; 

the systematic reevaluation of the TPS; the effective implementation of a network of 

services concerning the reality of the city, as well as implementing intersectional or 

multicentre that include the Education, Culture and Social Promotion. 

 

 

Key Words: Therapeutic Projects Single. Service Center.  Psychosocial. Mental 
Health, Evaluation. 
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1. INTRODUÇÃO. 

Como diria Caetano Veloso... ”cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é”. 

Não é possível entender a escolha do meu objeto de estudo sem antes, também 

compreender um pouco de parte da minha trajetória profissional (que também tem a 

ver com meu modo de ser). 

Em 1984, me formei em Psicologia... E por que esta profissão? Um pouco 

porque a ideia de querer entender a “mente humana” era fascinante (continua 

sendo); na época esta compreensão se pautava de modo muito idealizado 

(confundia Psicologia com a supremacia mágica de uma pretensiosa ideia que o 

sujeito ao entrar no meu consultório como que num “passe de mágica” desvendaria  

todos os complexos e emaranhados segredos da mente!). 

Porém, a realidade se impõe e por conta desta máxima, fui logo percebendo 

que tinha muito trabalho pela frente e ainda tenho (cursos, supervisão, análise 

pessoal e muita leitura). Entre 1984 a 1992, transitei pelas áreas de Psicologia 

Organizacional, Psicologia Institucional (creche), Avaliação Psicológica para Trânsito 

(na qual ainda trabalho) e Clínica. Em 1992 a municipalização da Saúde não estava 

solidamente firmada, daí os concursos públicos, eram promovidos diretamente pela 

Secretaria Estadual de Saúde (ainda o Estado abre concurso, mas com menos 

frequência). Prestei concurso e iniciei no serviço público em 1992, no Ambulatório de 

Especialidades (na época no município de São Joaquim da Barra/SP) com área e 

função definida como Psicóloga Clínica (sustentação teórica psicanalítica) e 

consultório particular. Digo definida  porque papel de psicóloga em ambulatório de 

Saúde tem atribuições claras isto é, atendimento individual e/ou em grupo. 

Em 2004, mudei com minha família de São Joaquim da Barra, para São 

Roque e a transferência do cargo de funcionária pública estadual como Psicóloga 

mais próxima, foi em Vargem Grande Paulista, onde estou até hoje. Em 2006 o 

CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) é inaugurado no município graças ao 

esforço de alguns técnicos; faço parte destes técnicos que desejavam estar no 

CAPS, daí fui trabalhar neste novo equipamento de assistência à saúde mental. 

Porém ao me deparar num serviço como o CAPS, que não se caracteriza 

como serviço ambulatorial, nem como Hospital Dia, tampouco como um Centro de 
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Convivência (CECCO) “bateu” uma angústia que me remeteu à questão: Do que se 

trata? Não se pode recuar diante do novo, porém como avançar diante do 

“nonsense”? 

Desde então, a partir dos meus questionamentos busquei no Mestrado 

Profissional ajuda neste entendimento que me impele a avançar. Trata-se de uma 

pós-graduação que tem como foco a prática do profissional; condição que possibilita 

a dialética, reflexão e ação, no meu caso, do atendimento ao usuário que passa por 

um sofrimento psíquico. Desta forma, sendo o CAPS o lócus da minha prática e 

deste estudo, vamos apresentar como desenvolveu-se essa trajetória. 

Iniciamos, no Capítulo 1, apresentação sobre o surgimento dos CAPS dentro 

de uma perspectiva do processo sócio-histórico e político da Reforma Psiquiátrica. 

No capítulo 2, o foco é sobre o CAPS, construção de um novo modelo de cuidado ao 

portador de transtorno mental. O capítulo 3 traz a Atenção Psicossocial, como 

dispositivo operacional de gestão. Uma concepção que muitas vezes se confunde 

como uma prática clínica. No capítulo 4 discorremos sobre os Projetos Terapêuticos 

Singulares e sua aplicação no que se refere à gestão e à clínica. O capítulo 5 traz o 

objetivo geral e específico do estudo, no capítulo 6 a trajetória metodológica, 

mapeamento da Secretaria Municipal de Saúde. Inclui-se neste capítulo o modo 

como se constitui a construção dos projetos terapêuticos do CAPS I Maria Izilda da 

Silva, a descrição dos participantes do estudo; a submissão quanto aos aspectos 

éticos para realização do estudo e os procedimentos de coleta dos dados. O capítulo 

7 inclui os procedimentos de Análise. O capítulo 8 traz a apresentação dos 

resultados e análise, e por último o capítulo 9 encerra com as considerações finais. 

 

1.1 Percurso da Reforma Psiquiátrica no Brasil: surgimento dos CAPS. 

Para apresentar o percurso do surgimento dos CAPS, é preciso retomar um 

breve recorte do Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil, tendo como resultado 

a implementação de tal dispositivo na atenção e cuidado em Saúde Mental. 

Em 1978, Amarante(1) ressalta o Movimento de Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM) em função de denúncias de violência em internos da Divisão de 

Saúde Mental (DINSAM) do Ministério da Saúde e das condições de trabalho dos 

profissionais. 
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No mesmo ano no Rio de Janeiro, o I Simpósio Brasileiro de Psicanálise de 

Grupos e Instituições, possibilitou a vinda ao Brasil de alguns dos principais críticos 

da Psiquiatria, dentre eles Franco Basaglia, Félix Guattari, entre outros. Um dos 

contatos mais importantes do MTSM foi com Basaglia – na época, a Itália acabava 

de aprovar a Lei 180, da Reforma Psiquiátrica Italiana que ficou conhecida como “Lei 

Basaglia”, sendo o primeiro país a por fim nos manicômios. O contato com Basaglia 

e seus colaboradores como Franco Rotelli, colaborou para a abertura de intercâmbio 

do processo de reforma italiano brasileiro. Amarante(1) enfatiza que as influências da 

Psiquiatria democrática italiana contribuíram de maneira expressiva para o 

surgimento desses novos equipamentos – CAPS – no Brasil. 

Em janeiro de 1979, o Instituto Sedes Sapientae em São Paulo, sedia o I 

Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental. Como resultado, é 

realizado um relatório apontando para o fato de que as lutas pela transformação de 

saúde e da saúde mental estão vinculadas entre si e com as demais lutas sociais. A 

morte de Basaglia, em 05 de agosto de 1980, marca um período que não foi tão rico 

como os anteriores. Com a abertura democrática, as propostas políticas dos 

movimentos de reforma sanitária e psiquiátrica iam sendo integradas às diretrizes de 

Estado. 

Amarante(1) avança em seu percurso histórico, dando conta de que em 1983 a 

Campanha pelas eleições diretas, conhecidas como “Diretas Já”, mobilizou milhões 

de pessoas culminando com o  final da ditadura; em 1985 elegeu-se o primeiro 

governo civil, pondo fim à hegemonia militar que durou 21 anos. Em 1987 foi 

convocada a I Conferência Nacional de Saúde Mental – CNSM, surgindo a proposta 

de realizar em Bauru o II Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, 

cujo resultado foi a articulação de um movimento predominantemente social, amplo 

e apartidário sob o lema “Por uma sociedade sem manicômios”. Passava-se a 

vislumbrar a superação do modelo psiquiátrico tradicional expresso no saber médico 

sobre a loucura. A ideia central de inclusão das pessoas na condição de transtorno 

mental começa a ganhar força nestes movimentos. Em 1988 a Constituição 

promulgada, incorpora em seus artigos 196 a 201, os princípios do Sistema Único de 

Saúde – SUS, regulamentado em 1990 por intermédio das Leis Orgânicas de 

8080/90 e 8142/90. 

Em 1989 na cidade de Santos, estado de São Paulo, existia uma clínica 

psiquiátrica com denúncias requentes de maus tratos, violência e até mortes de os 
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internos. O então Secretário Municipal de Saúde, David Capistrano da Costa Filho 

no dia 03 de maio de 1989 decretou intervenção na Clínica Anchieta, que culminou 

com o fechamento, pela primeira vez, de um manicômio. Em seu lugar foi montada 

uma sofisticada estrutura de serviços, baseada na concepção de território, cuidado, 

acolhimento e inclusão. Na esfera política, existiram muitos desdobramentos, um 

deles foi o Projeto de Lei 3659/89 de autoria do Deputado Paulo Delgado propondo 

a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outras modalidades 

assistenciais. 

A Reforma Psiquiátrica foi alvo de várias críticas em função da proposta de 

fechamento dos hospitais psiquiátricos. Segundo Amarante(1) uma das maiores 

resistências à Reforma veio da Federação Brasileira de Hospitais por motivos 

obviamente econômicos. O argumento que se coloca é que não tendo mais os 

hospitais, o destino dos usuários seria o abandono nas ruas. Resta saber se nos 

manicômios seus destinos estariam orientados no cuidado e acolhimento, pois 

evidências históricas nos mostram que os hospitais psiquiátricos não mostravam 

resultados satisfatórios em relação ao tratamento do sujeito portador de transtorno 

mental(2). 

Dentro deste cenário de movimentos sociais e políticos, Sanduvette(3) aponta 

o surgimento do primeiro CAPS “Prof. Luís da Rocha Cerqueira, em 1986 na cidade 

de São Paulo”. Com a aprovação da Lei no. 10.216/01 e a publicação da portaria 

GM no. 336/02, os CAPS posteriormente foram implementados como equipamentos 

substitutivos ao modelo psiquiátrico tradicional, e como regulador da rede de 

assistência em Saúde Mental. 

 

1.2 A Reforma Psiquiátrica: Prevalência de um Constructo Social. 

O CAPS é um serviço, que só pôde ser instaurado, graças à Reforma 

Psiquiátrica. Este movimento foi fundamental para criação dos CAPS, visto que suas 

denúncias ao modelo manicomial, puderam orientar para um modelo substitutivo. 

Este novo modelo marcado pela influência do reformista italiano Franco Basaglia, 

deu destaque à reinserção social dos sujeitos com transtorno mental, cuja 

valorização foi a de resgatar sua cidadania, ou seja, um construto social que 

determina a prática nos modelos substitutivos dos hospitais psiquiátricos. Em nossa 

prática de saúde mental, chegar a lutar pela conquista da cidadania, está muito 
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distante das necessidades emergenciais do indivíduo que sofre de transtorno 

mental. Primeiro é necessário que ele se torne um sujeito que possa protagonizar 

sua própria vida. Essa orientação pautada num construto social afeta diretamente a 

maneira como o serviço é oferecido, especialmente no modo como são construídos 

os PTS. 

Por outro lado, há que se ressaltar que os usuários melhoram sua qualidade 

de vida, diminuem suas internações, estabelecem laços com atividades e pessoas, 

no entanto é preciso indagar: Há mudança subjetiva do sujeito(4)? 

A loucura é pensada, segundo nosso entendimento, a partir de uma dimensão 

biopsicossocial e não como resultado de processos político-sociais de exclusão. 

Porém o que parece acontecer no momento é que em nome da 

desinstitucionalização o que se coloca como cuidado psicossocial são ações 

promotoras de inclusão social, sendo menos relevante o lugar subjetivo do sujeito, 

isto é, o modo como se constituiu através de sua história de vida. 

O novo modelo de cuidado ao portador de transtorno mental – CAPS – vem 

com a responsabilidade de substituir o modelo asilar, e seu principal desafio é a 

desconstrução da representação da loucura. É o que veremos no capítulo a seguir, 

com a descrição de suas funções e sua organização. 
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2 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 

Segundo Pitta (5) o nome CAPS foi inspirado pelo seu conhecimento destes 

serviços que existiram em Manágua (Nicarágua). A novidade do atendimento 

centrava-se num conjunto de profissionais diversificados que promoviam a 

reabilitação de pessoas excluídas socialmente, que apresentavam algum tipo de 

transtorno psíquico. Segundo a definição do Ministério da Saúde(6): 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de saúde aberto e 
comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é lugar de referência e 
tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, 
neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência 
justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, 
comunitário, personalizado e promotor de vida.  

 

Nesse sentido, os CAPS são serviços de Saúde Mental que concentram a 

responsabilidade de substituir os hospitais psiquiátricos pelo modelo aberto, 

comunitário, de produção de saúde mental. A IV Conferência Nacional de Saúde 

Mental (2010) reafirma a consolidação dos CAPS enquanto dispositivos que rompem 

com os pressupostos do modelo asilar, com a concepção centrada no sintoma e não 

no sujeito portador de transtorno mental, reconstruindo o lugar da loucura para os 

próprios usuários dos serviços. 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

da área técnica de saúde mental (DAPES/SAS/MS)(7) há 1742 CAPS (incluindo 

I,II,III,CAPSad  CAPSi) no Brasil. Os dados mostram que há 822 CAPS I em todo 

país. O Estado de São Paulo tem 280 unidades,sendo (64) CAPSI;(79) CAPSII; (27) 

CAPS III; (43) CAPSi, cujo atendimento destina-se à população infanto-juvenil e (67) 

CAPSad, atendimento álcool/droga. O serviço que mais cresce em relação aos 

outros tipos é o CAPS I. Desse modo há que se investigar e concentrar estudos de 

relevância para o entendimento da organização e planejamento das ações que 

sustentam o serviço, sobretudo na operacionalização dos Projetos Terapêuticos 

Singulares (PTS). 

Os CAPS são diferenciados em I, II, III, CAPSad e CAPSi considerando o 

tamanho do Equipamento, estrutura física, profissionais e diversidade nas atividades 

terapêuticas, quanto à especificidade da demanda (Quadro 1)  e ainda quanto ao 

modo de atendimento (Quadro 2)(8). 

Quadro 1 - Tamanho do Equipamento, estrutura física, profissionais e diversidade 
nas atividades terapêuticas e quanto a especificidade da demanda. 
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 CAPS l CAPS l CAPS lll CAPS ad CAPS i 

A  quem se 
destina 

Transtorno 
mental severo 
e persistente 

Transtorno 
mental severo 
e persistente 

Transtorno 
mental severo 
e persistente 

Usuários de 
álcool/drogas 
com 
transtornos 
decorrentes 
destas 
substâncias 

Infância e 
adolescente 
com 
transtornos 
mentais 

População da 
área 

20.000 a 
70.000 hab. 

70.000 a 
200.000 hab. 

Acima de 
200.000 hab. 

Acima 
100.000 hab. 

Acima 
200.000 
hab. 

Horário de 
Funcionament
o 

Segunda a 
Sexta-feira 
8:00 às 
18:00hs 

Segunda a 
Sexta-feira 
8:00 às 
18:00hs.  
Pode ter 3º 
turno. 

24hs por dia. 
Segunda a 
Domingo. 
Inclui 
Feriados. 

Segunda a 
Sexta-feira   
8:00hs ás 
18:00hs.  
Pode ter 3º 
turno (21h). 

Segunda a 
Sexta-feira.  
8:00 às 
18:00hs. Pode 
ter 3º turno 
(21hs). 

Equipe 
Mínima dos 
Profissionais 
 
 
 

1 Médico 
Saúde 
Mental1.             
1  Enfermeiro.   
3 Profissionais 
de Nível 
superior.            
4 Profissionais 
de Nível 
médio. 

1 Psiquiatra       
1 Enfermeiro 
de saúde 
mental.              
4 Profissionais 
de Nível 
superior.            
6 Profissionais 
de Nível 
Médio. 

2 Psiquiatras.    
1 Enfermeiro 
de Saúde 
Mental.              
5 Profissionais 
de Nível 
Superior.           
8 Profissionais 
de Nível 
Médio. 

1- Medico          
1-Psiquiatra.      
1-Enfermeiro 
de Saúde 
Mental.              
1-Medico 
Clinico               
4-Profissionais 
de nível 
superior.            
6- 
Profissionais 
de Nível 
Médio. 

1-Medico 
Psiquiatra ou 
Neurologista 
ou Pediatra 
com formação 
em saúde 
mental.              
1 – 
Enfermeiro.       
4 Profissionais 
de Nível 
Superior. 

 Fonte: Brasil Ministério da Saúde – Coordenação Geral de Saúde Mental no SUS – Os Centros de 
Atenção Psicossocial, 2000. 

                                                            
1 O medico de saúde mental caracteriza-se por ser generalista. 
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Quadro 2 - Modos de Atendimento dos CAPS 

Intensivo Semi- Intensivo Não Intensivo 

Atendimento diário 

oferecido na condição de grave 

sofrimento psíquico, em crise 

ou dificuldade intensa na família 

ou convívio familiar. Pode ser 

domiciliar. 

O atendimento pode ser 

três dias na semana.         É 

oferecido quando o sofrimento e 

a desestruturação psíquica da 

pessoa diminuem, mais ainda 

necessita de atenção direta da 

equipe para se estruturar e 

recuperar sua autonomia. 

Oferecido quando a 

pessoa não precisa de suporte 

contínuo da equipe para viver 

em seu território. Não o 

incapacita para realizar suas 

atividades no trabalho e/ou 

família o atendimento pode ser 

1 vez por semana. 

  

Fonte: Brasil Ministério da Saúde – Coordenação Geral de Saúde Mental no SUS – Os Centros de   
Atenção Psicossocial, 2000.  

 

Os CAPS funcionaram nesse modelo desde a sua criação e passaram em 

2013 por uma reestruturação de procedimentos, através de Portaria Ministerial que 

descrevemos a seguir. 

 

2.1 Reestruturação dos Procedimentos para os CAPS a partir de 2013. 

O Ministério da Saúde, através da área Técnica de Saúde Mental, Álcool e 

outras Drogas publicou em 24 de agosto de 2012, a Portaria nº. 854/SAS dando 

conta de novos procedimentos sobre as ações desenvolvidas pelos CAPS e que 

começarão a ser executadas a partir de janeiro de 2013(9). 

O objetivo desta reestruturação é dar mais visibilidade e ofertar uma base de 

dados que ofereçam informações para melhor organização dos serviços. Para tanto 

será orientado instrumentos de informações, através de formulários. A seguir alguns 

quesitos importantes da Portaria: 

A) Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde da Atenção Psicossocial (RAAS) 

A1) Cada usuário terá um RAAS único, que poderá conter diversos 

procedimentos relativos ao cuidado direto  dentro ou fora da unidade, após o 

ingresso no serviço; 

A2) Os procedimentos relativos ao atendimento de familiares e visitas 

domiciliares também devem ser informados no RAAS do usuário em 

atendimento; 
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A3) Os instrumentos de registro RAAS da atenção psicossocial substituirão as 

APAC’s (Autorização de Procedimento de Alto Custo/Complexidade). A 

periodicidade para apresentação dos procedimentos deve ser mensal; 

A4) Será obrigatório em todos os instrumentos informar o número do cartão SUS 

do usuário. 

A5) O RAAS da atenção psicossocial oferece campos de informação relativos 

aos atendimentos como: 

 Origem do paciente; 

 Informações sobre Encaminhamentos; 

 Informações em relação às ações terem sido realizadas no CAPS ou 

no Território. 

 

B) Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado - (BPA/I) 

O único procedimento a ser informado através do BPA/I é o procedimento 

03.01.08.0232: Acolhimento inicial por CAPS. Através desta estratégia (ou triagem 

como era antes falado) haverá possibilidade de colher dados principalmente sobre 

como a constituição da Rede está organizada no município. 

 

C) Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado - (BPA/C) 

Cada CAPS terá apenas um BPA/C que poderá conter diversos 

procedimentos tais como: matriciamento2, ações de Redução de Danos; ações intra 

e intersetoriais, etc. 

 

D) Visando fomentar discussões através da Gestão compartilhada (gestores, 

trabalhadores, usuários e familiares) sobre o papel do CAPS na rede de atenção 

psicossocial e sobre a “Clínica” realizada neste serviço, destaca-se a criação dos 

procedimentos de: 

- Acolhimento Inicial; 

- Atendimento familiar; 

- Atendimento domiciliar; 

- Ações de articulação em rede intra e intersetorial; 

                                                            
2 Matriciamento: constitui um arranjo organizacional que visa dar suporte técnico entre um profissional 
de saúde mental e a equipe da Unidade Básica. 
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- Matriciamento de equipes da Atenção Básica; 

- Matriciamento da Rede de Urgência Emergência e Hospitais de Referência; 

- Atenção às situações de Crise; 

- Ações de Redução de Danos; 

- Promoção de Contratualidade; 

- Fortalecimento do Protagonismo de usuários. 

 

E) Todos os CAPS poderão realizar procedimento de acolhimento noturno; porém 

obrigatório para o CAPS III e CAPS ad III. 

 

F) Para todos os procedimentos foi estabelecida a faixa etária de 0 a 110 anos. 

F1) Especificamente para os CAPSi; CAPSad e CAPSad lll, o Ministério da Saúde 

orienta: 

 CAPS i: 0 a 25 anos; 

 CAPSad e CAPS ad III: 6 a 110 a.  

 

G) Os novos procedimentos possibilitam atendimento a um número maior de CIDs 

(Classificação Internacional de Doenças) do que os procedimentos anteriores. O 

objetivo é destacar que a lógica do CAPS, independente de sua tipologia, é a 

atenção psicossocial, voltada prioritariamente pela atenção dos “casos mais graves”, 

não reduzida à questão diagnóstica. O que determina o ingresso de uma pessoa na 

unidade é avaliação psicossocial do caso. 

 

H) Haverá uma ficha cadastral complementar nº 35 que disponibilizará informações 

atualizadas sobre a estrutura do serviço e sobre a rede de atenção municipal e/ou 

regional. É importante informar que a qualificação das informações subsidiará o 

financiamento variável para o CAPS. 
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2.2 Mudanças na prática 

Como se observa a reestruturação dada por esta Portaria, põe abaixo os 

critérios de inclusão aos CAPS anteriormente estabelecidos. Os CAPS I tinham 

como população para atendimento: psicóticos e neuróticos graves. Agora o critério é 

a avaliação psicossocial tendo em conta os “casos mais graves”. Pergunto: Será que 

as psicoses e neuroses graves não continuam sendo estruturas psiquicamente mais 

graves? 

Outra prática antes implementada dizia respeito quanto ao modo de 

atendimento: Intensivo, Semi Intensivo e Não Intensivo. Esta Portaria parece que 

deixa de considerar tais aspectos. Porém na prática: Os casos mais graves não 

merecerão maior cobertura de tratamento dos casos com menor intensidade de 

sofrimento psíquico? 

É possível pensar que o que se preconiza nesta reestruturação, muito mais 

orientada na conceituação que na operacionalização propriamente dita, é a 

valorização dos procedimentos. Neste aspecto parece haver algumas questões que 

merecem ser problematizadas. Vejamos: 

Os protocolos de informação trazem em sua concepção “produção 

ambulatorial”. Os CAPS são serviços ambulatoriais? 

A assistência ambulatorial traz em sua concepção um manejo muito diferente 

de um serviço aberto, comunitário que se articula com o território chamado CAPS. 

Um serviço em construção como o CAPS suscita questões de toda ordem, 

inclusive as que aparentemente já estão sedimentadas no campo da Ciência. Neste 

contexto a Clínica mencionada por esta Portaria menciona a “criação de 

procedimentos relacionados à Clínica(9).. Como ainda não dispomos de tal 

esclarecimento, pois a Portaria deverá ser implementada, e no momento não há 

documentos oficiais que esclareçam  estas questões, indagarmos: Quais os critérios 

pensados para criação de procedimentos clínicos? O que é Clínica para o Ministério 

da Saúde? Parece haver uma pista quanto a esta questão, quando a portaria cita 

que “ampliou o número de CIDs”, para atendimento no CAPS ao mesmo tempo em 

que afirma que a lógica do serviço não pode ser reduzida ao diagnóstico(9). 

Por outro lado, a substituição dos APACs pelos Boletins de Informação, se 

apresentarem dados que possam converter-se em indicadores para a organização 
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da Rede do Município e/ou Regional, poderá contribuir para qualificação da Gestão 

de processos de trabalho, sendo importantes no aprimoramento do serviço. 

O CAPS dentro da atual política de saúde mental do Ministério da Saúde 

marca um avanço significativo dentro das Diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Nesta direção o capítulo a seguir compreende esse novo dispositivo CAPS 

inserido num novo paradigma de gestão em relação ao cuidado. Uma concepção 

que ainda traz modos de compreensão, às vezes relacionados à clínica, às vezes à 

Gestão. A este novo paradigma de cuidado damos o nome de Atenção Psicossocial. 

É o que veremos a seguir.  
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3. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

Há uma discussão quanto à questão da concepção de Atenção Psicossocial 

ser entendida enquanto dispositivo de Gestão ou de Clínica. Muito parecido com a 

questão dos PTS que circulam nos dois campos. Porém há uma diferença 

importante: os PTS não têm a pretensão de se engajarem como Clínica instituída, e 

sim como um recurso que pode ser manejado pela Clínica. A atenção psicossocial é 

tratada por muitos autores (10,-13) muito mais como um dispositivo operacional de 

gestão que uma articulação da Clínica. Outros autores como Delgado(14); Lavrador(15) 

e o próprio Amarante(10) que rediscutem o conceito em outro trabalho que considera 

a atenção psicossocial como um dispositivo clínico institucional. A própria Portaria 

Ministerial descrita anteriormente concebe “avaliação psicossocial” sugerindo uma 

direção clínica. Há, entretanto outros documentos pesquisados do Ministério da 

Saúde em que prevalece a concepção dirigida à gestão. 

Como se vê uma discussão que está muito longe de ser esgotada, pois 

observamos que a partir das próprias concepções que definem uma práxis, há 

equívocos no seu entendimento.  Por ora, neste trabalho, a concepção de “atenção 

psicossocial” está inserida num campo cuja implementação propicia a Prática 

Clínica, mas não é sustentada como clínica propriamente dita.  O termo “Atenção 

Psicossocial” seguirá neste estudo como instrumento que gerencia as ações 

praticadas no “CAPS Maria Izilda”. 

Segundo Costa-Rosa et al.(13) a atenção psicossocial entra em cena com este 

novo paradigma de dispositivo institucional cujo termo sugere um cuidado integral. 

Portanto há que se elucidarem as características que melhor imprimem tal 

concepção lançando mão de quatro parâmetros básicos: 

1) Concepção do processo saúde-doença e dos meios teóricos técnicos sustentados 

para lidar com tal processo: a atenção psicossocial está em função do olhar em 

relação ao sujeito e não ao sintoma. A desinstitucionalização do paradigma 

doença cura e sua substituição pelo termo existência-sofrimento; 

2) Concepções da organização das relações do trabalho interprofissional. A 

exigência no modo psicossocial é a horizontalidade e não a verticalidade das 

relações intra institucionais; participação e não exclusão, livre trânsito do usuário 

e população e não interdição e clausura; cogestão e não gestão por delegação; 
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3) Concepção da forma das relações da instituição e seus agentes com a clientela e 

com a população em geral. A exigência seria a interlocução e não relação entre 

loucos e sãos; atenção integral e territorializada e não dividida por níveis, 

desinstitucionalizar no sentido de desospitalizar com instâncias totalmente 

substitutivas do  modelo asilar; 

4) Concepção efetivada dos efeitos de suas ações em termos terapêuticos e éticos. 

Neste sentido os autores enfatizam a ética da singularidade, enquanto o lugar do 

sujeito, passando pela capacidade de contratualidade (ou autonomia) até a 

implicação subjetiva, isto é, a capacidade de situar-se de modo ativo frente os 

conflitos. 

 

Essas quatro concepções que caracterizam o modo psicossocial, elucidam as 

transformações medidas em relação ao modelo asilar e possibilitam a entrada da 

construção dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS). 

Nesse contexto, consideramos importante destacar que quando nos referimos 

aos processos de cuidado, ou Atenção Psicossocial, nos reportamos às relações de 

acolhimento, dispositivo importante para promoção de saúde. 

O acolhimento inserido na atenção psicossocial, permeia a construção desta 

nova prática nos processos de trabalho, compreendido como um processo de 

escuta, respeito e valorização do saber do outro. Também implica na construção de 

vínculo, condição imprescindível para o tratamento. O acolhimento perpassa todo o 

processo de cuidado, desde a recepção ou triagem do sujeito até o encaminhamento 

para outros serviços que não o CAPS. Desse modo o dispositivo acolhimento 

inserido nos processos de cuidado intensifica os efeitos terapêuticos, articulando as 

ações que dizem respeito à clínica e a gestão.   
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4. PROJETOS TERAPÊUTICOS SINGULARES – PTS. 

O planejamento e a organização das ações em saúde mental dão lugar 

central aos Projetos Terapêuticos Singulares, amparados nos princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde (SUS), propõem estratégias que visam romper com o 

tratamento voltado exclusivamente para a doença e dão força à construção da 

autonomia, ressignificando a concepção de loucura, enquanto representação de 

perigo e incapacidade presumida do sujeito com transtorno mental. Dessa forma o 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) resgata o “cuidado personalizado” expresso 

como estratégia norteadora da organização e cuidado nos serviços de saúde mental, 

definido segundo a concepção do Ministério da Saúde(16) como: 

 

Um conjunto de atendimento que respeita a sua particularidade, que 
personalize o atendimento de cada pessoa na unidade e fora dela e 
proponha atividades durante a permanência diária no serviço segundo suas 
necessidades. 

 

4.1. Projetos Terapêuticos Singulares na perspectiva da Gestão dos Processos 

de Trabalho e da Clínica. 

A produção de saúde passa necessariamente pela organização das práticas 

dos serviços aqui entendidos como Gestão de trabalho e também pela Clínica. 

Essas duas instâncias caminham juntas e tecem um comprometimento em relação à 

defesa pela vida se qualificados adequadamente. 

No entanto há um movimento paradoxal em relação ao modo pelo qual se 

manejam tais operações, através de estratégias absolutamente opostas de um lado, 

mas que, por outro, visam gerar mudanças que atendam à assistência ao usuário. 

Os modos de atingir tal objetivo requer uma articulação da organização e 

planejamento das práticas dos serviços (Gestão) com a Clínica, no sentido de 

produzirem uma consistência interna entre os elementos constitutivos do CAPS. 

Neste contexto o desenvolvimento dos PTS do ponto de vista da Gestão dos 

processos torna-se um grande desafio à medida que promovem mudanças na 

organização dos serviços de saúde rompendo com o modelo assistencial biomédico 

hegemônico, transformando as práticas de saúde através da visibilidade de alguns 

fatores (identificados mais adiante no texto) que operam favoravelmente ou não aos 

objetivos que se deseja para o serviço. Na perspectiva da Clínica, coloca-se em foco 
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o sujeito com transtorno psíquico no campo da subjetivação e responsabilização 

pela própria vida através dos PTS. 

Para tanto vamos analisar num primeiro momento os PTS no contexto da 

gestão dos processos de trabalho e depois como se articulam com o manejo da 

Clínica. 

 

4.1.1 Projetos Terapêuticos Singulares e Gestão dos Processos de Trabalho. 

Os planos de ação, através dos PTS se desenvolvem no conjunto de 

estratégias estabelecidas e executadas pela equipe multiprofissional e 

compartilhada com o usuário, tendo por objetivo promover qualidade de vida, 

ampliação dos laços sociais, maior autonomia através da construção de ações 

relacionadas ao cuidado. Os CAPS são organizações de trabalho, portanto há que 

se compreender como o trabalho é conduzido, se através de tarefas ou de projetos. 

Segundo Sanduvette3 tarefas podem ser mais ou menos padronizadas, portanto 

tem-se a repetição: do apertar o parafuso até a confecção do mesmo cinzeiro 

através de oficinas de artesanato, do assistir ao mesmo programa da TV, na mesma 

cadeira, enfim “tarefas” que se repetem por semanas ou até mesmo anos. Segue em 

sua análise a palavra “projeto” que no  latim “projicere”, significa lançar para adiante, 

torna-se substantivada significa plano. Portanto os PTS significam planejamento e 

organização de planos que implicam em reflexão sobre a ação desejada, tanto do 

trabalhador quanto do usuário, uma vez que são ações compartilhadas. 

A qualidade nessa prestação de serviços supõe autonomia de ambas as 

partes (trabalhador/usuário). Há uma negociação de acordo com as pistas que o 

usuário vai dando de acordo com as preferências em questão. Desta forma a 

assistência prestada é construída a partir de demandas individuais; segundo os PTS 

que podem ser atendimento psicoterápico individual e/ou grupo, atividades 

comunitárias, oficinas entre outros. 

Estudos mostram que a organização do trabalho no CAPS, acontece mais por 

acordos internos da equipe do que por um modelo padrão a ser seguido. Esse 

caráter subjetivo tem implicações para a Gestão do CAPS, pois a dificuldade de 

medir indicadores, não obedece a parâmetros objetivos de assistência(17). 

Nos CAPS os PTS, são negociados no início do tratamento e renegociados 

de tempo em tempo, resultando em Projetos diferentes para o mesmo usuário ou 
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para outro, mesmo que o diagnóstico seja igual, pois as pessoas com suas histórias 

de vida, seus contextos sociais são singulares. A busca de uniformidade de padrão 

de comportamento não se aplica à gestão no que se refere aos PTS, pois a 

subjetividade é inerente a esse serviço. Como exemplo podemos citar o significado 

de autonomia que para um determinado usuário certa estratégia pode ser 

desencadeador  de uma atitude protagonista e para outro pode não ser. Assim os 

resultados finais do tratamento não são quantificados por instrumentos objetivos de 

avaliação e a percepção da família não faz parte desta proposta, o que deveria ser 

considerado na prática. 

Entretanto do ponto de vista de Gestão dos processos de trabalho os 

instrumentos de avaliação são necessários para conhecer falhas no processo e 

aprimorar o serviço. Entende-se que a avaliação é a base para qualquer projeto 

(inclusive os terapêuticos) e que para gerenciar é necessário avaliar (18). 

Observa-se que as ações produzidas através dos PTS resultam em redução 

de internações, na melhora do convívio familiar, maior expressão de autonomia, 

construção de laços sociais, entre outros aspectos, porém por ser carregado de 

subjetividade, há uma dificuldade em transformar estas observações em indicadores 

objetivos(17). 

Por outro lado a avaliação não se obtém somente com instrumentos de 

medida mensuráveis. O modo de avaliação também revela o modo de Gestão que 

se opera. A Gestão dos processos de trabalho, como estrutura organizacional, 

confere condutas compartilhadas, seja pela constituição de equipes 

multiprofissionais horizontalizadas, seja pela construção dos PTS entre trabalhador e 

usuário, seja  pela participação coletiva de familiares, técnicos e usuários através 

das Assembleias (espaço definido mensalmente no CAPS para discutir 

funcionamento, rotina do CAPS entre outros). Portanto admitem-se modos de gestão 

participativa, destacando a importância das avaliações compartilhadas, através de 

instrumentos qualitativos de investigação. 

O contexto organizacional dos PTS que se apresenta demonstra um processo 

de trabalho pouco explicitado, porque envolve uma diversidade de estratégias, 

muitas não rotineiras nem previstas; portanto não há evidências qualitativas da 

produção dos mesmos. Há uma falta de conhecimento do esforço realizado pelos 

trabalhadores, como também o modo pelo qual o tratamento está refletindo para o 

usuário. 
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4.1.2  Projetos Terapêuticos Singulares e Clinica. 

A ideia de Clínica Ampliada(16), como o próprio termo indica tem como diretriz 

não desvalorizar nenhum conhecimento técnico, ao contrário busca integrar vários 

saberes a fim de compor um manejo eficaz para compreensão do tratamento. O 

atendimento no CAPS é conduzido através dos PTS, pelos quais são construídas 

propostas para o atendimento através da equipe multiprofissional e o usuário. 

Segundo o Ministério da Saúde (16) os PTS têm quatro momentos: 

(1º) O DIAGNÓSTICO: Que deverá ter a história do sujeito, levando em conta a 

demanda que se apresenta; deve-se tentar apreender através da escuta o que há de 

singular, ou o que o sujeito faz de tudo que fizeram dele. 

É importante ressaltar que o diagnóstico tem características diferentes 

dependendo da Clínica que se deseja operar. É possível pensar numa interface 

entre a Psiquiatria e a Psicanálise na medida em que a estrutura psíquica pode ser 

apreendida pela Psicanálise e os fenômenos pela Psiquiatria. 

(2º) DEFINIÇÃO DE METAS: A construção dos PTS é orientada pelas indicações 

dadas pelo usuário junto com o técnico do CAPS. A partir daí haverá uma 

negociação dentro do conjunto de atividades que o serviço vai oferecer. 

(3º) DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES: Como colocado acima um PTS é 

compartilhado entre o técnico do CAPS e o usuário. Portanto neste processo é 

preciso que o sujeito se corresponsabilize nas escolhas que vai fazer. A autonomia 

do sujeito é valorizada no sentido  da condução no tratamento. 

(4º) REAVALIAÇÃO DOS PTS: O Projeto é flexível podendo mudar dependendo 

das condições avaliadas pelo técnico ou do próprio sujeito. Neste processo o que 

conta é a escuta daquilo que se apresenta. As intervenções tanto podem ser dentro 

como fora do CAPS(16). 

Embora esta apresentação esteja esquemática para fins de entendimento, o 

imprevisível está posto; o caminho do usuário é somente dele e é ele que assumirá 

um lugar ativo no seu tratamento. Por ser um trabalho compartilhado é preciso 

considerar o lugar do técnico no sentido de que não predomine nem a postura 

radicalmente neutra nem aquela típica biomédica que pressupõe um sujeito passivo 

diante do seu tratamento. 
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4.2 A Clínica Medicalizante. 

Não se pode deixar de considerar a importância que a Clínica Medicamentosa 

assume para os usuários e familiares e porque não para alguns trabalhadores do 

CAPS, na configuração desse serviço. A força da tradição asilar confere ao médico 

um poder desmedido que, muitas vezes, não compartilha com a equipe 

multiprofissional sua participação, burocratizando o atendimento e transformando-o 

em uma prática repetitiva que se reduz à prescrição de receitas. 

Na clínica ampliada o atendimento médico deveria estar integrado à equipe, 

na prática nem sempre isto ocorre, pelo contrário há uma forte tendência  à 

medicalização, a fim de que a “camisa de força química” silencie o sujeito que fala. 

Não se trata, contudo de entender o saber médico como sem importância ou 

com valor prejudicial ao tratamento, ao contrário é imprescindível a presença do 

médico na clínica; a questão não é dispensar saberes, mas compreender de que 

forma tal saber se sustenta(19). 
 

4.3 A Clinica com Referencial na Atenção Psicossocial e os Projetos 

Terapêuticos Singulares. 

A equipe multiprofissional no CAPS pressupõe o suporte das ações clínicas 

para construção dos PTS. Acrescenta-se a complexidade da Clínica neste novo 

modelo de cuidado, a constituição em rede dos serviços no território. Significa outros 

equipamentos em saúde mental que cada município dispõe sejam eles Centro de 

Convivência (CECCO), Ambulatório, Atenção Básica, Residências Terapêuticas, 

Geração de Renda entre outros. 

Figueiredo19 analisa a composição das equipes que dependendo do modo 

como se articulam podem ser equipes hierárquicas numa distribuição mais 

verticalizadas, ou, no outro polo, equipes igualitárias cujas especialidades sofrem 

uma “implosão”, devendo todos os trabalhadores ter a palavra, seja em que 

momento for. A saída, segundo a autora, é poder compreender que não se pode 

trabalhar sozinho, pode-se produzir um saber a partir do que deve ser partilhado, e o 

que se partilha é o que se recolhe de cada caso, a cada intervenção das várias 

modalidades de atividades estabelecidas no CAPS, a fim de construir os PTS. 

A direção do tratamento no CAPS é produzida coletivamente, que é uma 

característica deste serviço, por meio das diversas propostas de tratamento como 
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oficinas de artesanato, grupos de medicação, de terapia ocupacional, atividades de 

lazer e esporte, atendimento médico, psicoterápico. Portanto a Clínica constituída 

em equipe visa preservar a singularidade do sujeito(19) e a especificidade de saberes. 

 

4.4 Supervisão na Clinica. 

As supervisões em CAPS são marcadas por diferentes sustentações teóricas: 

há as que privilegiam a dimensão sociopolítica, pondo de lado a Clínica priorizando 

a cidadania, assim como há supervisões que consideram a Clínica não no sentido 

tradicional de consultório, mas a que visa o sujeito do inconsciente; refiro-me à 

Psicanálise na atenção psicossocial cujo objetivo não é só dar conta dos múltiplos 

conflitos institucionais, pois isso a conduziria ao reducionismo, mas sim 

compreender os fenômenos plurais da instituição(20). 

É imprescindível a Supervisão Institucional para dar conta do complexo 

trabalho que envolve vários saberes que compõem a clínica no CAPS; o trabalho em 

equipe é inerente aos processos institucionais de trabalho. Figueiredo(19) para 

esclarecer a função da Supervisão, lança mão de um termo usado por Lacan 

(psicanalista francês) chamado êxtimo. Significa um lugar para o inconsciente como 

o que há de mais externo e íntimo ao sujeito. Isto ocorre em razão do (a) supervisor 

(a) ao mesmo tempo em que não é membro da equipe, interagir no trabalho por 

meio de suas intervenções. Apropriando-se mais uma vez de uma concepção 

lacaniana, a função do supervisor (a) se aproxima “do mais um” que opera no cartel 

proposto por Lacan, isto é, o diferencial que permite que o trabalho tenha 

desdobramentos e seu produto tenha um registro(18). Os desdobramentos podem ser 

pensados quando espaços de reflexão entre equipe e supervisor (a) permitem 

discussões, cujos efeitos capturam o saber/fazer de cada participante da equipe e  

como estão sustentados na prática, assim como a compreensão das relações 

transferênciais que circulam em equipe. Tal manejo, ao que nos parece, também 

elucidam a questão apontada como “fenômenos plurais”,  acima citado. 

Para finalizar a supervisão clínica-institucional não determina a priori o que se 

deve fazer pelo usuário, mas ao contrário junto com ele, o que pode ser feito na 

direção de um tratamento. 

Isso posto, buscamos na literatura o modo como os PTS estão sustentados 

em relação a diversos temas, a partir das questões de gestão e clínica. Segundo os 
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dados encontrados, é possível observar articulações deste assunto com dimensões 

relacionadas à equipe de trabalhadores, quanto à formação, família, modelo 

assistencial, gestão, cuidados e avaliação do serviço. 

Destacam-se estudos como de Mângia, Castilho e Duarte(21) que tratam da  

construção de projetos terapêuticos, na visão de profissionais que atuam em dois 

CAPS de bairros diferentes na cidade de São Paulo, e conclui diferenças na 

estrutura de atendimento e na execução do PT nas duas instituições, bem como 

dificuldades e limites semelhantes para execução destas estratégias (PT). 

A mesma autora discute em outro artigo, junto com Muramoto(22), a 

importância de redes sociais na construção de projetos terapêuticos, destacando a 

definição de novos desenhos assistenciais, que incorporem em suas estratégias o 

manejo de proteção que garanta aos sujeitos com transtorno mental a possibilidade 

de viver a vida fora do campo institucional. 

Campos et al.(23) em seu estudo, relacionado à avaliação da rede dos CAPS 

em Campinas, com o objetivo de avaliar os modelos assistenciais de gestão e da 

formação de trabalhadores, conclui que a implantação de seis CAPS III, na 

perspectiva dos usuários, familiares, gestores municipais e gestores locais 

apresenta eficácia na continência dos usuários em situação de crise. Aponta como 

principal problema a redução das equipes noturnas e a insuficiência da formação 

dos profissionais nestes serviços. 

Rosa(24) discute a inclusão da família nos serviços de saúde mental, desta 

forma supõe que as mudanças no modelo assistencial impõem a construção de 

novas relações entre a família os serviços de saúde e seus profissionais. Indica a 

necessidade de construção de novas práticas, para fortalecer a condição do sujeito 

que participa dos projetos terapêuticos. 

Silva, Lancman e Alonso(17) faz uma interessante análise da organização do 

trabalho em CAPS a partir da lógica da área de gestão em serviços de saúde 

mental, tendo os projetos terapêuticos como foco desta análise. Investiga neste 

estudo o processo de avaliação, tendo a mudança almejada para o usuário como a 

“pessoa vivendo melhor”. Uma condição de difícil definição e compreensão acerca 

do que se propõe provocar nesta mudança. Os resultados permitiram compreender 

melhor um campo de trabalho em que a subjetividade de trabalhadores e usuários é 

inerente ao processo de gestão de serviços.  
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Galvanese(25) apresenta em sua Dissertação de Mestrado, a produção de 

cuidado através de atividades de arte e cultura nos CAPS, conclui que na 

perspectiva da reabilitação social os sujeitos com transtorno mental, parece 

dependerem do acesso dos profissionais a recursos de avaliação, visibilidade para 

gestores e equipes. 

Mororó, Colvero e Machado(26) enfocam o projeto terapêutico enquanto 

desafio na Integralidade, um dos princípios do SUS, na produção dos projetos 

terapêuticos.  Destaca a falta de integralidade na formação e entendimento entre as 

equipes do noturno e diurno. A falta de espaços sistemáticos de conversa para 

elaboração dos projetos terapêuticos entre estas equipes, parece causar prejuízos, à 

medida que se observa cisões no atendimento. 

Santos(27) contribui através de sua tese de doutorado sobre o projeto 

terapêutico individual em um CAPS cuja análise é identificar o conhecimento do 

usuário frente ao tratamento proposto e contribuições na assistência. Em sua análise 

conclui que sob a perspectiva da reabilitação psicossocial, os projetos terapêuticos 

estão apresentando resultados positivos, porém aponta a necessidade de 

supervisão, capacitação, revisão contínua de sua práxis técnica profissional. 

Miranda e Campos(28) faz uma análise do trabalho de referência nos CAPS, 

com a finalidade de investigar como os usuários, familiares e trabalhadores avaliam 

o trabalho de equipe e dos profissionais de referência nestes serviços. Revela que o 

trabalho de referência avaliado produz efeitos terapêuticos e contribui para a eficácia 

da organização do trabalho. Entretanto informa relatos de riscos de centralização de 

poder praticados pelos profissionais de referência, junto ao sofrimento do 

trabalhador que poderia sentir-se excessivamente responsabilizado. 

Precisa-se verificar estudos sobre os benefícios esperados com a adoção dos 

PTS, isto é, se o atendimento aos usuários, considerando a capacidade de 

autonomia e a promoção de protagonismos, preconizada pelas diretrizes das 

políticas públicas de saúde mental estão presentes no tratamento. Segundo o 

dicionário Silveira Bueno(29) a palavra autonomia significa a faculdade de se governar 

por si mesmo; direito ou faculdade de se reger por leis próprias. Autonomia significa 

então independência, emancipação. Porém no campo da saúde mental o conceito 

de autonomia, merece uma cuidadosa reflexão à medida que se trata de sujeitos 

destituídos de todo e qualquer valor ao receber um diagnóstico relativo à doença 

mental. De acordo com Leal(30) a produção de autonomia pode ser caracterizada em 
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duas dimensões: Uma é a partir da eficácia comparada ao nosso desempenho (tidos 

normais) e a outra seria a criação de outras possibilidades a partir de outro padrão 

de subjetivação. Este outro padrão está inserido na redefinição do lugar do “sujeito 

da diferença” na sociedade, isto é, o protagonismo do sujeito alienado com 

conquistas significativas em termos de representação subjetiva, política e social(31). 

Essa redefinição é realizada através da desmontagem político-social da construção 

do lugar da diferença como um lugar inferior e do papel social destinado ao alienado. 

O protagonismo começa com a crítica dos lugares que se quer produzir, 

fundamentalmente orientados sob dois aspectos: o de paciente, demente, alienado, 

tutelado e dependente, ou o sujeito que é também agente de seu tratamento e a 

participação nas ações instituídas no equipamento do qual faz tratamento. A 

construção do protagonismo requer a saída da condição de usuário objeto e a 

criação de formas concretas que produzam um usuário ator. O protagonismo tem 

sido o vetor que orienta o processo de desconstrução das práticas de 

institucionalização da loucura, e que tem transformado o lugar subjetivo e social da 

mesma. Do sujeito alienado incapaz, a um protagonista, construtor de projetos de 

subjetividade(31). 

Dessa maneira, há que se provocarem questionamentos como: quais 

contribuições efetivas dos Projetos Terapêuticos Singulares na melhoria da 

assistência estão sendo construídos? Como essa assistência é percebida pelos 

usuários? O processo de trabalho e resultados está de acordo com as suas 

necessidades ? Os PTS estão contribuindo para a construção de um protagonismo 

“possível” aos usuários?  

Frente a estes questionamentos que suscitam o saber/fazer quanto a 

operacionalização satisfatória dos Projetos Terapêuticos Singulares, há dúvidas pois 

o cotidiano nos remete a reflexões que muitas vezes nos fazem pensar se não 

estamos distantes do cuidado expresso por esta nova prática assistencial. Como 

psicóloga do CAPS I, de Vargem Grande Paulista, me proponho a avaliar a 

assistência prestada pela via do PTS, que significa, para mim, contribuir para a 

organização deste serviço e qualificar o atendimento oferecido aos usuários que 

passam por uma experiência de sofrimento psíquico. As críticas ao modelo asilar, no 

sentido de submeter o sujeito com transtorno mental ao poder da instituição, não 

poderá tomar lugar com novas roupagens. Desse modo acreditamos que seja de 

fundamental importância compreender a assistência prestada sob a perspectiva do 
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usuário, através dos PTS de acordo com as reais necessidades destes, contribuindo 

para repercussões de seus tratamentos. 

  



37 
 

 

5. OBJETIVOS. 

5.1 Objetivo Geral: 

Compreender as repercussões dos Projetos Terapêuticos Singulares do 

CAPS I a partir do discurso de seus usuários. 

 

5.2 Objetivos específicos: 

 Identificar as repercussões ocorridas nos participantes após inserção do Projeto 

Terapêutico Singular; 

 Analisar quais aspectos são percebidos no atendimento como potencializadores3 

e dificultadores;4 

 Oferecer subsídios para intervenções de acordo com as necessidades do sujeito 

portador de sofrimento  mental.   

 

   

                                                            
3 Potencializadores: aquilo que os participantes declaram gostar em relação as atividades e que os 
torna mais ativos. 
4 Dificultadores: aquilo que os participantes declaram não gostar nas atividades e que os impede de 
se tornarem mais ativos. 
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6 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

6.1 Tipo de Estudo.  

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva. A modalidade 

de abordagem foi pela via da investigação-ação, orientada para a resolução de um 

problema coletivo, no qual se envolvem a pesquisadora e os participantes neste 

processo em ação(32) . 

A pesquisa foi desenvolvida no primeiro semestre de 2012 e concluída no 

segundo semestre de 2013. (Apêndice A) 

 

6.2 Local de Estudo.  

O estudo foi realizado no CAPS, do município de Vargem Grande Paulista, 

denominado CAPS I – Maria Izilda da Silva. Vargem Grande localiza-se a mais ou 

menos, 45 km de São Paulo e está inserida na região de saúde dos Mananciais 

composta também pelos municípios de: Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da 

Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra. 

O CAPS I – Maria Izilda da Silva nasceu em 19/10/2006, portanto ainda na 

primeira infância; com sete anos de vida muito intensos. Surgiu pela vontade de 

alguns técnicos acreditarem que o tratamento com portadores de transtorno mental 

poderia ir além do atendimento ambulatorial; na época o serviço de Saúde Mental 

concentrava-se no Ambulatório de Especialidades. Resumia-se em tratamento 

medicamentoso para os psicóticos (função do Psiquiatra) e psicoterápico (função do 

Psicólogo, porém somente com os neuróticos). Desse modo o Psiquiatra “medicava” 

e o Psicólogo “conversava”. 

Até que surgiu o CAPS com um grupo de profissionais “bem intencionados” 

(descobri a duras penas que minha avó tinha razão... ”de boa intenção o inferno está 

cheio”). 

Óbvio que não deu certo; os que tinham experiência em Saúde Mental 

apegavam-se à prática que tinham (eu me incluo) anteriores ao CAPS; e os que não 

tinham experiência seguiam a intuição, o senso comum... e quem sabe muita “reza”. 

Tempos conturbados. Em função da urgência em querer saber/fazer iniciamos com 

a Supervisão Institucional; espaço privilegiado onde pudemos refletir: O que é um 

CAPS? Que lugar ocupamos enquanto técnicos? Como resolver conflitos da equipe? 
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Junto com a Supervisão muita leitura que também (pelo menos para mim) contribuiu 

para o entendimento deste serviço especializado e que ainda estamos entendendo o 

serviço, é muito dinâmico e complexo, a demanda exige transformação, 

conhecimento, humanização e criatividade.  

O CAPS Maria Izilda da Silva localiza-se dentro da Secretaria Municipal de 

Saúde como um serviço especializado. Esta Secretaria é responsável pela 

administração dos seguintes setores: Unidades da Saúde, Ouvidoria da Saúde, 

serviços que incluem consultas e exames de várias especialidades, Vigilância da 

Saúde dividida em Vigilância Sanitária (VISA) e Vigilância Epidemiológica (VE), 

Zoonose, Centro de Referência da Mulher, Fonoaudiologia, Fisioterapia e 

Odontologia33. 

Em relação às Unidades Básicas de Saúde, o município conta com oito 

serviços, sendo uma unidade Básica Central onde funciona o Pronto Atendimento 

(PA) e sete Unidades de Saúde da Família (USF) instaladas nos bairros periféricos. 

A Saúde Mental no município disponibiliza, no Posto Central : 2 Psiquiatras e 

3 Psicólogas para atenderem  no município, adultos, crianças e adolescentes. 

Portanto o Serviço de Saúde Mental do município, constitui-se no  momento 

em Ambulatório e no CAPS I. De acordo com as políticas públicas, o CAPS deveria 

estar inserido em uma rede de serviços, tais como: Centros de Convivência, 

Residências Terapêuticas, Programas de Geração de Renda, vaga em hospital 

geral, transporte para visitas domiciliares, capacitação para os trabalhadores e apoio 

político. Na ausência deste suporte corremos o risco de ficarmos distantes de uma 

prática representativa de uma desconstrução do modelo asilar, e que podem trazer 

no cotidiano elementos institucionais autoritários, desqualificados de cuidado. Vale 

ressaltar que esta rede de serviços deverá ser concernente à realidade do 

município. A ideia de mapeamento da população com transtorno mental, de acordo 

com a reestruturação dos procedimentos, orientados pelos novos instrumentos de 

informações descritos no Capítulo 2, poderá ser uma importante ferramenta de 

gestão na implementação de novos equipamentos de saúde mental . 

O CAPS dentro da atual política de saúde mental do Ministério da Saúde é 

considerado um dispositivo estratégico para a organização da rede de atenção. 

Inclui-se a Atenção Básica, na rede,  que tem por finalidade construir ações através 

de estratégias constituídas pelo apoio matricial(34). Significa um arranjo 

organizacional que visa um espaço de compartilhamento de alguns casos entre 
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técnicos da saúde mental do CAPS e integrantes da atenção básica. A 

responsabilização compartilhada dos casos visa excluir a lógica do 

encaminhamento, pois as ações construídas incluem o usuário e tem como base o 

território. Entretanto para que as ações de saúde mental sejam desenvolvidas 

através de apoio matricial, na atenção básica é imprescindível a capacitação das 

equipes tanto dos CAPS como da atenção básica. 

Até porque o sofrimento psíquico é um tema interdisciplinar e complexo pela 

sua abrangência. Somente o esforço de segmentos conjuntos poderá na prática, 

assumir o compromisso responsável de sustentação de um tratamento possível para 

o sujeito portador de sofrimento psíquico.  

Atualmente a equipe que trabalha no CAPS I – Maria Izilda da Silva é 

composta por: 1 Psiquiatra; 1 Enfermeiro; 1 Assistente social; 1 Psicóloga; 1 

Terapeuta Ocupacional; 1 Técnica de Enfermagem; 1 Artesã; 2 Auxiliares de  

Limpeza. A Artesã também assume a função de auxiliar administrativo. 

Em relação ao espaço físico, o CAPS Maria Izilda compreende a entrada 

principal: sala de espera; três banheiros com chuveiro (um masculino, um feminino e 

um de funcionários); sala para atendimento individual ou pequenos grupos, sala para 

atividades grupais; sala para reunião de equipe (a mesma do coordenador do 

serviço), refeitório, horta, área livre. A área livre inclui dois espaços: Um coberto com 

bancos onde se realizam as atividades com música ou momentos de conversa entre 

os usuários. E outro aberto ornamentado por um pé de limão. Em dias quentes 

também se realizam grupos sob a sombra desta árvore. Há também uma sala para 

atividade de artesanato e terapia ocupacional, uma cozinha para os funcionários, e 

para o café da manhã dos usuários. O café é servido até as 09 h da manhã. Por 

volta das 10 h, são oferecidas frutas. No almoço são oferecidos “marmitex” 

acompanhados de salada e suco provenientes de um restaurante conveniado com a 

Prefeitura. Os medicamentos ficam a cargo da Farmácia localizada na UBS Central, 

próximo  do serviço. 

Uma outra  ferramenta para melhor compreensão  dentro do arsenal dos 

processos de trabalho, é a disposição do diagrama do CAPS Maria Izilda da Silva. 

Ressaltamos que cada equipamento tem um modo particular de operacionalização. 

O que demonstramos abaixo trata do CAPS de Vargem Grande Paulista.  

 

Figura 1 - Diagrama do CAPS, Vargem Grande Paulista, 2012. 
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Fonte: figura elaborada pela autora da pesquisa. 

A entrada no CAPS demonstrado pelo diagrama se faz através de 

encaminhamentos feitos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), pelo 

ambulatório, demanda espontânea, ou qualquer outro serviço que queira 

encaminhar para possível inserção. Inicia-se com a triagem ou Entrevista de 

Acolhimento, quando se escuta a demanda e os possíveis caminhos a partir dessa 

escuta. Se não é um caso para inclusão no CAPS, encaminha-se para outros 

serviços dentro das alternativas que se apresentam. Se, ao contrário, for atendido no 

serviço, as possibilidades registradas no diagrama mostram as etapas 

compreendidas para atendimento. O critério para entrada não é mais o diagnóstico, 

e sim, uma avaliação psicossocial.  

 

6.2.1 A construção dos PTS do CAPS Maria Izilda da Silva. 

A maioria das propostas contidas nos PTS do CAPS de Vargem Grande não 

foram inseridas de modo planejado. Houve uma implementação de atividades 
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através da experiência de outros CAPS e da literatura. O quadro 3 abaixo demonstra 

o conjunto de atividades oferecidas de segunda a sexta feira. 

 

Quadro 3 - Projeto Terapêutico do CAPS 1 - Maria Izilda da Silva- Vargem 

Grande-SP, 2012. 

Fonte: Quadro elaborado pelos técnicos do CAPS l – Maria Izilda da Silva 

 

A programação de atividades é fixa, quem muda são os usuários de acordo 

com o projeto definido para cada um. O PTS se inicia a partir do momento em que 

se faz a triagem, que pode ser realizada por um técnico de nível superior 

(enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional). O processo consta de 

entrevista inicial com o portador de transtorno mental e um familiar. Num segundo 

momento, há uma discussão do caso em reunião de equipe, que culmina numa 

terceira etapa, convida-se o usuário a frequentar o CAPS. O que se combina com 

ele (a) é a frequência ao serviço, quer dizer, ou vem diariamente ou alguns dias 

conforme a disponibilidade do sujeito. Não há uma reavaliação periódica dos PTS. 

Os critérios para mudanças de seu projeto terapêutico são de acordo com a 

percepção do técnico em relação à sua melhora ou de acordo com a solicitação do 

usuário.  

Por outro lado, há uma flexibilidade nos modos de inserção no CAPS Maria 

Izilda, pois o usuário faz escolhas espontâneas sem que estejam incluídas na 
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programação (dança,  música, desenho, TV, etc.). Há também a possibilidade de 

encaminhamentos para outros serviços como cursos que a Promoção Social realiza: 

corte e costura, natação, entre outros. Infelizmente são muito tímidos esses 

encaminhamentos por não haver uma articulação sistematizada entre os setores.  

Atualmente o período de tratamento se dá até às 13 h. Em função de outras 

atribuições dadas ao serviço como: visitas domiciliares, organização de passeios, 

articulação com outros setores: Fórum, Conselho Tutelar, UBSs, Supervisão 

Institucional entre outros ocorrerem no período da tarde. A equipe é reduzida e não 

dá conta de cumprir com todas as atribuições no mesmo horário de atendimento aos 

usuários. 

Estão em atendimento 45 usuários, o quadro a seguir mostra a distribuição de 

acordo com o tipo de atendimento e sexo, setembro 2012. 

Quadro 4  - Distribuição dos usuários por tipo de atendimento e sexo do  

CAPS1 - Maria Izilda da Silva Vargem Grande-SP, 2012 

Tipo de Atendimento Nº de Usuários Masculino. Feminino.

Regime Integral 6 4 2 

Semi- Intensivo 21 13 8 

Não Intensivo 18 7 11 
Total 45 24 21 

Fonte: Ficha de Cadastro feita no momento que inicia no CAPS 

 

O tipo de atendimento do regime semi-intensivo (46.6%) e não intensivo 

(40%),demonstra um predomínio na frequência de três dias na semana, sendo que  

há um número maior do sexo masculino no regime semi-intensivo e do sexo 

feminino no regime não intensivo. No regime Integral (13%) a distribuição em 

relação ao gênero, prevalece o sexo masculino. É importante ressaltar que esses 

dados foram atualizados. Na ocasião da coleta de dados haviam oito usuários no 

regime integral. Dois participantes da pesquisa migraram para a frequência de três 

dias na semana. 
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Tabela 1 - Caracterização Sócio-Demográfica da População atendida no CAPS I – 
Maria Izilda da Silva, Vargem Grande-SP, 2012 

Gênero  Masculino. 23 51%
  Feminino. 22 49%
    45 100%
Idade 20a 40a 18 40%
  40a 60a. 24 53%
  Acima de 60a. 3 7%
    45  
Estado Civil Solteiro  24 53%
  Casado 12 27%
  Separado  3 7%
  Divorciado 4 9%
  Viúva 2 4%
    45 100%
Escolaridade 1º Grau Inc. 38 84%
  2ºGrau compl. 5 11%
  2º Grau inc. 1 2%
  1º Ano Sup. 1 2%
    45 100%
Situação Ocupacional Aposentados 18 40%
  Afastados INSS. 13 29%
  Sem Renda 6 13%
  Trab. Eventual 3 7%
  LOAS5  4 9%
  Ativo 1 2%
    45 100%
Diagnóstico CID  
  F20- 29 29 64%
  F40- 48 11 24%
  F30-33 4 9%
  F06 1 2%

                    Fonte: Ficha de Cadastro feita no momento que o paciente inicia o tratamento . 

 

A faixa etária concentra-se mais entre 40 a 60 anos (53%), a maioria é 

solteira(o) (53%). Quanto à escolaridade 36 (80%) tem o 1º. Grau incompleto; os 

aposentados somam 17 (38%) e o diagnóstico prevalente é o grupo que 

compreende de acordo com a Classificação Internacional de Doenças – CID 20-29 - 

esquizofrenia, esquizotímico e transtorno delirante 29 (64%). 24% dos usuários 

apresentam os diagnósticos F40-48 - Transtornos Neuróticos, Transtornos 

relacionados com “stress” e Transtornos Somatoformes (presença repetida de 

sintomas físicos associados à busca persistente de assistência médica. Ex: 

arrancarem os cabelos, roer unhas, sucção do polegar entre outros).  O CID F30-33 

(8%) – Transtornos de Humor é representado por 4 usuários; Transtorno Afetivo 

Bipolar; Episódios Depressivos Recorrentes e por fim F06 (2%) – Outros transtornos 

                                                            
 
5 Benefício de prestação Continuada, (BPC) através da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 
integrante do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), pago pelo governo federal, no valor de um 
salário mínimo. 
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mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, diagnosticado por 1 

usuário.  

 

6.2.2 Participantes do estudo. 

Foram convidados a participar quatro (4) usuários que frequentavam 

diariamente o serviço. A escolha se deu em razão do usuário ficar mais tempo, pois 

frequentavam de segunda a sexta feira, das 08h00min às 13 horas. Tal condição 

pode contribuir mais ao objetivo do estudo, isto é, a frequência diária submete o 

sujeito a maior cobertura do Projeto Terapêutico Singular.  

Atualmente são seis usuários com frequência diária. Isso ocorre em função da 

própria pessoa solicitar redução de dias, ou o técnico observar remissão de sintoma. 

Foi o que aconteceu com os dois participantes da pesquisa, justificado no quadro 

anterior. Portanto o maior número de pacientes hoje se encontra em regime semi-

intensivo, lembrando que não se usa mais os termos intensivo; semi e não intensivo. 

permanece apenas para facilitar o entendimento da frequência. 

 

Critérios de Inclusão: 

 Usuários do modo Intensivo e Semi Intensivo com início do tratamento entre 

2007 e 2012; 

 Frequentando o serviço há, pelo menos, quatro meses; 

 Capacidade mínima de entendimento (sujeitos estabilizados em relação à 

doença mental); 

 usuários que manifestaram o aceite expresso no Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. 

 

Critérios de Exclusão: 

 Usuários atendidos do modo não intensivo, com início do tratamento antes 2007 

e depois de 2013; 

 Frequentando o serviço há menos de  quatro meses; 

 Não tenham capacidade mínima de entendimento (sujeitos não estabilizados em 

relação à doença mental); 
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 Usuários que não manifestaram o aceite expresso no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

6.3 Aspectos Éticos. 

A pesquisa foi autorizada, dia 05 de julho de 2012, pelo Secretário Municipal 

de Saúde, Sr. Eduardo da Silva Prado Prado ( Anexo 1). 

Para a realização desta pesquisa, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia 

Universidade Católica, campus de Sorocaba - São Paulo, e aprovado em 11 de 

setembro de 2012. (Anexo 2). Para tanto, todas as exigências da Resolução 196/96, 

que versa sobre os aspectos éticos em pesquisas com seres humanos (Conselho 

Nacional em Saúde), foram atendidas, com a apresentação do modelo do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e outros documentos solicitados pelo CEP 

(Apêndice B). Cada participante recebeu uma cópia do citado termo, após sua 

assinatura.   

 

   



47 
 

 

6.4 Procedimentos de coleta de dados. 

Foi realizada pela pesquisadora, no próprio local, dia e horário de 

atendimento, no CAPS I Maria Izilda, sem prejudicar as atividades do usuário e a 

rotina do serviço.  

O instrumento de coleta de dados está elaborado em duas partes: a primeira 

os dados de caracterização sócio demográfico-clínicos dos participantes do estudo. 

Na segunda parte utilizamos um roteiro com perguntas abertas, elaborado com base 

na concepção de entrevista reflexiva, segundo Szymanski(35) (Apêndice C). 

A entrevista reflexiva possibilita, como o próprio nome sugere, a reflexão, por 

parte dos entrevistados (as) e se constitui em uma forma de intervenção. 

A autora propõe um encontro interpessoal, cujo processo permite emergir a 

subjetividade de cada um dos atores, quer seja entrevistador e/ou entrevistado, 

resultando numa construção de um novo conhecimento(35). O modo como se opera 

tal processo se dá na expressão e compreensão de seus mundos sociais e culturais 

numa dimensão equilibrada das forças de poder. Significa dizer que há uma ênfase 

na força do diálogo que vai em direção do respeito pelo “saber da experiência”, 

resultado de uma compreensão de mundo. A Entrevista Reflexiva(36) tem como 

objetivo, levar o entrevistado a refletir, através da fala, sobre o modo como 

compreende o universo no qual se localiza seu discurso. O entrevistador por sua vez 

também se submete ao processo de reflexão, uma vez que expressa a 

compreensão obtida pelas informações dadas pelo entrevistado, resultando em 

maior fidedignidade.  

Esse instrumento tem sido empregado em pesquisas qualitativas como 

solução para o estudo de significados subjetivos e de tópicos complexos que num 

desenho metodológico fechado e padronizado, o alcance de resultados pode ser 

insuficiente.  Incluem como conteúdos a serem investigados: fatos, opiniões sobre 

fatos, sentimentos, planos de ação, condutas atuais ou do passado, motivos 

conscientes para opiniões e sentimentos(36). 
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6.4.1 A condução da entrevista(36): 

 Aquecimento (ou questões preparatórias): 

A fase inicial da entrevista, depois da apresentação formal da pesquisa, 

poderá ter um pequeno período de aquecimento para uma apresentação mais 

pessoal e o estabelecimento de um clima de descontração. A preparação de uma 

entrevista é um processo cuidadoso, e esses períodos iniciais não devem ser 

considerados como “perda de tempo”, pois eles permitem informações importantes 

para o pesquisador.  

 

 A questão desencadeadora: 

Na entrevista reflexiva, os objetivos da pesquisa serão a base para a 

elaboração da questão desencadeadora, que deverá ser cuidadosamente formulada. 

Há vários critérios a serem levados em conta, tais como: 

a) A consideração dos objetivos da pesquisa; 

b) A amplitude da questão de maneira a permitir fluir as informações pertinentes ao 

tema a ser estudado; 

c) O cuidado de evitar indução de respostas; 

d) Os termos da pergunta deverão fazer parte do universo linguístico do participante. 

e) A escolha do termo interrogativo: Evitar o “Porque”: respostas indicadoras de 

causalidade. – Preferir “Como”: de alguma experiência induzem a uma narrativa, 

a uma descrição. – “Para que” indaga pelo sentido que orientou uma escolha. 

 

 A expressão da compreensão: 

A compreensão tem um caráter descritivo e de síntese da informação 

recebida e pode ser definida como... ”uma relação dialogal que nada reduz a objeto 

e exige do intérprete empatia, capacidade de se colocar no lugar” ( 35,36).  
 

 Síntese: 

A finalidade de se oferecer sínteses, de tempos em tempos, é a de se 

apresentar qual o percurso que está se delineando para o entrevistador (a), quer 

dizer, a fala do entrevistado. Em outras palavras como a fala do entrevistado foi 

compreendida pelo pesquisador. 
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 Questões de Esclarecimento: 

Trata-se de questões que buscam esclarecimentos quando o discurso parece 

confuso ou quando a relação entre as ideias ou fatos narrados não está muito clara 

para o entrevistador. 

 

 Focalizadoras:  

São aquelas que trazem o discurso para o foco desejado na pesquisa, 

quando a digressão se prolonga demasiadamente. 

 

 De Aprofundamento: 

São aquelas que podem ser feitas quando o discurso do entrevistado toca nos 

focos de modo superficial, mas trazem a sugestão de que uma investigação mais 

aprofundada seria desejável.  

 

 A Devolução: 

Trata-se da exposição posterior à compreensão do entrevistador sobre a 

experiência relatada pelo entrevistado e tal procedimento pode ser considerado 

como um cuidado em equilibrar as relações de poder na situação de pesquisa. A 

síntese do que foi dito anteriormente torna-se um estímulo para novas 

considerações e é um momento de solução de dúvidas para o pesquisador (a)(35). 

O motivo pelo qual optei por esta abordagem deveu-se a uma aproximação 

do campo clínico. Importante enfatizar que a proposta da autora não é Clínica, 

porém sua operacionalização tem um efeito terapêutico.  
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7 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES 

O material obtido nas entrevistas foi transcrito na íntegra e analisado segundo 

a "análise de conteúdo", na perspectiva da análise temática. 

Bardin define a análise de conteúdo como: 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos à condições de produção/recepção destas 
mensagens(37). 

 

Na busca de atingir os significados manifestos e latentes no material 

qualitativo, têm se desenvolvido várias técnicas como análise de expressão, análise 

das relações, análise temática e análise da enunciação(37).  

Neste estudo foi usado o método de análise por categorias temáticas. É o tipo 

de análise que funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, 

e tenta encontrar uma série de significações que o codificador detecta por meio de 

indicadores que estão ligados. Codificar ou caracterizar um segmento é colocá-lo em 

uma das classes de equivalências definidas a partir das significações em função do 

julgamento do codificador; é preciso identificar o que eles têm em comum, 

permitindo seu agrupamento. A compreensão do material textual visa revelar o que 

está escondido latente ou subentendido na mensagem.  

A entrevista, entendida como texto, é um meio de expressão do sujeito em 

que o analista busca categorizar as unidades das palavras ou frases, inferindo uma 

expressão que as represente. Significa que nessa abordagem se considera a 

presença ou ausência de uma dada característica, num determinado fragmento da 

mensagem.  

Após a transcrição das entrevistas foram realizadas leituras exaustivas e 

repetidas dos relatos e de acordo com Minayo(32) a análise temática tem três fases 

distintas: 1ª) Pré-análise: ordenamento dos dados obtidos no trabalho de campo, 

através das entrevistas e suas transcrições. 2ª) Exploração do material: 

Classificação dos dados através de  minuciosa leitura dos textos transcritos, 

construídos com base nos registros das entrevistas. 3ª) Fase de tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação: discussão e análise das atribuições de 

significados, estabelecendo uma articulação com o objetivo da pesquisa. 
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A análise temática levou em consideração os seguintes temas: as 

repercussões das atividades realizadas no PTS; atividades mencionadas 

espontaneamente pelos participantes da pesquisa; atividades selecionadas pela 

frequência com que foram mencionadas; atividades potencializadoras, isto é, as que 

declaram gostar e as dificultadoras, que não gostam e sugestões para compor as 

atividades dos PTS. 

As entrevistas e os quadros de categorização de análise encontram-se 

descritas na íntegra em um CD no apêndice D. 

 

 

  



52 
 

 

8 APRESENTAÇAO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

8.1 CARACTERIZAÇÕES DOS PARTICIPANTES. 

Ao iniciar esse capítulo veio-me a mente este fragmento de poema: 

“[...]Imperfeito? Incógnito? Divino?[...] Eu sou eu, Eu fico eu, Eu...”. 

Fragmentos do poema “Eu, Eu Mesmo” de Álvaro de Campos (Fernando 

Pessoa)(38), insistem em minha mente, enquanto busco palavras para apresentação 

dos participantes da pesquisa, pessoas que, como a arte em forma de poesia, 

iluminaram minha trajetória de vida. 

Para a caracterização dos participantes além dos dados sócio demográficos e 

clínicos quantificados e apresentados em tabela, para uma melhor compreensão, 

optamos por apresentar um breve relato da história de vida de cada um que foi 

sendo revelado durante as entrevistas considerando que: “Como pressuposto, a 

história de vida implica em percepções do passado como algo que tem continuidade 

hoje e cujo processo histórico não está acabado” (39). Informamos que todos os 

nomes apresentados são fictícios. 
 

8.1.1 Retratos da vida.  

Nome: João 

Idade: 39 anos. 

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.   

Estado civil: solteiro. 

Ocupação: Aposentado (aux. doença) 

Condição de moradia: mora com a mãe e o padrasto. 

Diagnóstico: F 20 

Início no CAPS: 06.02.2007 

João foi criado pelos avós maternos. Sua mãe não se casou com seu  pai, 

sobre quem ele nada sabe. Quando os avós maternos faleceram, sua mãe estava 

casada com quem vive até hoje, e o levou para morar com ela. Estava com mais ou 

menos 6 anos. As relações com o padrasto e a mãe são muito conflitantes. São 

cinco irmãos, uma irmã morreu recentemente do coração. Seu padrasto trabalha 

como auxiliar de produção numa fábrica, sua mãe tem um bar próximo à sua 

moradia. Antes de se aposentar em  2000 trabalhava como ajudante de obra 

(construção civil), também foi DJ. Segundo seu entendimento chama-se 



53 
 

 

“esquizofrenia psicológica” (sic) que significa: crises com vozes, desespero e intensa 

emoção (chora muito) (sic). Faz tratamento desde 1993 e teve seis internações. 

Relata que sua doença inclui pensamentos que não saem de sua cabeça como a 

morte de seus familiares e compreende como um “traumatismo craniano”. Quando 

jovem (+-) 20 anos teve uma passagem policial. Segundo sua mãe assumiu sozinho 

o crime e foi para a cadeia. Fez o primeiro surto na prisão, a partir daí foi 

encaminhado para Casa de Custódia. Sua mãe o tirou contraindicando a Instituição 

Prisional. Ela afirma, com muito orgulho, que é “mãe, pai, juíza, psiquiatra, 

psicóloga, enfermeira” de João, que nega toda e qualquer ideia sobre o assunto, 

nunca falou a respeito de forma direta. Apresenta um delírio persistente dizendo que 

é “testemunha da polícia”. 

Seu cotidiano em casa: 

De modo geral escuta música (break), em CD e ouve rádio; arruma seu 

quarto, dobra suas roupas, assiste TV: desenho e programas policiais. Fica a maior 

parte do tempo em seu quarto, inclusive às refeições. Sai pouco e conversa, às 

vezes, com os frequentadores do bar de sua mãe. Está isolado em sua própria casa. 

Às vezes, vai sozinho e de ônibus  comprar cigarro para o bar em Cotia, município 

próximo. Também se refere a  poucas visitas a uma tia materna. Nos finais de 

semana costuma ir à feira comer pastel e tomar caldo de cana. Compra muito CD. É 

vaidoso, vem sempre limpo e arrumado. Costuma dar cigarro aos outros, compra 

balas, chocolates e distribui aos usuários do serviço e aos técnicos. Conversa com 

os colegas sobre futebol. Acompanha os campeonatos pela televisão. É um dos 

melhores jogadores do time no CAPS.    

 
Nome: Pedro  

Idade: 51 anos  

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto 

Estado civil: solteiro  

Ocupação: Aposentado por invalidez. 

Condição de Moradia: Mora com irmão casado, no mesmo quintal, mas não na 

mesma casa.  

Diagnóstico: F-20. 5 (Esquizofrenia Residual) 

Inicio no CAPS: 14.06.2007. 
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Pedro mora sozinho, nos fundos da casa de um irmão. São seis, quatro são 

do primeiro casamento e dois do segundo.Pedro presenciou a morte por 

atropelamento de um dos irmãos. É natural de PE, veio com, mais ou menos seis 

anos, morar na cidade de Osasco (SP). Segundo o paciente, os pais se separaram, 

em razão do pai ser violento, batia na mãe não nos filhos, sic. Em PE, trabalhou na 

roça desde criança diz que nasceu triste, chegou a passar fome. Relata que “sentia-

se estranho”, atrapalhado desde criança, tinha dificuldade para falar (não deixa 

claro). Quando tinha 9 anos sua mãe passou a viver maritalmente com seu padrasto 

em Osasco. Seus pais faleceram há alguns anos, não sabe precisar o tempo. A mãe 

devido a complicações relacionadas à diabete. O pai do coração. Quanto ao 

padrasto disse apenas que era “ruim” (sic) e o  fazia trabalhar mesmo doente (sic). É 

vivo, mas não tem contato. 

Pedro antes de se aposentar  trabalhou em Metalúrgica (soldador), serviços 

gerais, atendente de bar. Os sintomas da doença se manifestaram mais ou menos 

aos 20 anos (sic). Foi internado, em torno de quatro vezes. Segundo Pedro devido à 

doença e falta de condição financeira foi morar com seu irmão em Vargem Grande 

Paulista, há  uns dez anos. Descreve a doença como uma “atrapalhação na cabeça”, 

provoca esquecimentos; a chama de “esquizofremia” (sic). Acredita que só Deus 

poderá ajudá-lo a “curar” a doença. Conta um episódio de agressividade com os 

irmãos, por sentir-se revoltado, isto é, trabalhava muito doente (sic). Isola-se, acha 

que estão falando mal dele, não acredita nas pessoas (sic). Toma o medicamento 

sozinho e com regularidade. 

Um pouco do seu cotidiano... 

Sua cunhada cuida das refeições, arrumação do quarto e lava suas roupas. 

Pedro com o salário que ganha (mínimo) paga pelos serviços. Ajuda na casa indo ao 

Supermercado quando precisa. Vai ao banco sozinho pagar conta no caixa e 

receber sua aposentadoria. Quando tem algum conserto na casa também ajuda. 

Não gosta de TV; assiste um pouco quando a casa está “muito quieta” (sic). 

Geralmente fica num banquinho na calçada de sua casa. Conversa pouco e com 

alguns conhecidos do bairro  e, com seu irmão só quando tem alguma necessidade 

do tipo “providenciar documentos” (sic). Sai sozinho, quando vai à Osasco costuma 

visitar um dos irmãos e sua sobrinha de 13 anos. Quando tem dinheiro costuma 

comprar alguma coisa para ela. Não gosta de Igreja porque afirma não curar 
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ninguém. Ás vezes vai a um barzinho próximo à sua casa jogar dominó. De vez em 

quando vai à padaria tomar refrigerante. 

Pedro é agitado, não dá conta de ficar sentado por muito tempo. É muito 

magro, fuma demasiadamente. É inteligente, geralmente calado, quando fala em 

grupo é coerente e adequado. Queixa-se muito dos mesmos sintomas: não dorme 

nem se alimenta muito bem. É muito bom no dominó e gosta da horta. 

 
Nome: Maria 

Idade: 50 anos. 

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.   

Estado civil: solteira. 

Ocupação: Atualmente trabalhando (ficou afastada pelo INSS mais ou menos 

2anos). 

Condição de moradia: mora com a mãe e oito  irmãos. 

Diagnóstico: F 23.8 (Transtornos psicóticos agudos e transitórios). 

Início no CAPS: 02/04/2012. 

A paciente tem 10 irmãos. A mais velha e a caçula são casadas e não moram 

na mesma casa. Ela e os demais são solteiros e moram com a mãe. O pai faleceu 

há menos de um ano (complicação renal). Mora na cidade desde que nasceu. Foi 

encaminhada ao serviço pelo psiquiatra. Apresentou como queixa um “barulho” na 

cabeça. Dizia que os pais, especialmente a mãe “mandava os passarinhos fazerem 

barulho em sua janela”. Com a morte de seu pai interrompeu o tratamento no CAPS; 

parou de tomar medicamento, não dormia nem se alimentava. A família a levou ao 

P.A (Pronto Atendimento); ficou alguns dias e foi avaliada pelo serviço de 

Psiquiatria. Maria fala em relação a esse episódio como uma internação psiquiátrica. 

Recebeu alta e depois de algum tempo, uma semana mais ou menos retornou ao 

atendimento. Refere que sua doença é “depressão”. Tomava regularmente o 

medicamento e frequentava o serviço diariamente. Estava muito melhor quando 

retornou ao CAPS, sem ideias persecutórias, com projetos futuros, referindo-se  à 

retomada da construção de sua casa. 

Do cotidiano... 

Antes de ter ficado no P.A preparava café da manhã; depois dessa 

“internação” seus familiares a ajudam. Em casa lava sua roupa para facilitar à sua 

mãe (sic). Faz comida, limpa o fogão (sic). Acredita que sua mãe não lhe dá atenção 



56 
 

 

devida. Só dá atenção para irmãos (sic). Para ela fica a parte mais pesada (sic). 

Conta que antes, mesmo com muita gente, queria a casa em ordem; agora dá “mais 

liberdade” aos irmãos (sic.). Quando saem é que começa a organizar a casa. Tem 

diabetes e acredita que o medicamento traz efeitos como “cansaço na mente”. 

Quanto à retomada da construção de sua casa (no mesmo quintal da casa de sua 

mãe) falta cobrir o telhado (sic). Voltou a frequentar a missa o que não fazia antes. 

Define agora sua rotina do seguinte modo: faz o que dá, não está mais estressando, 

já fez muito na casa. Paga somente uma das contas da casa (sic). 

Maria voltou a trabalhar quando o INSS lhe deu alta, há mais ou menos um 

mês. Poderia recorrer da decisão, mas escolheu o retorno ao trabalho. Está apenas 

em acompanhamento psicoterápico individual. Voltou à trabalhar na escola como 

agente de manutenção. Maria é uma pessoa muito reservada. Tem um tom de voz 

baixo ao falar. É vaidosa: pinta o cabelo, sempre vem de batom, usa bijuterias com 

frequência. Suas queixas de auto desqualificação e as ideias persecutórias 

continuam, mas aparentemente mais fortalecida para compreendê-las e enfrentá-las.  

 

Nome: Rosa 

Idade: 27 anos. 

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.   

Estado civil: solteira. 

Ocupação: Aposentada. 

Condição de moradia: mora com os pais e irmã caçula. 

Diagnóstico: F 20 (esquizofrenia). 

Início no CAPS: 07.03.2008. 

Rosa mora com a família há dez anos em Vargem Grande Paulista. É a mais 

velha das irmãs.. Seu pai é pintor e sua mãe tem um brechó de roupas usadas. 

Rosa trabalhou como recepcionista e na entrega de jornal na rua. 

Na escola relata que os colegas a chamavam de “lesa”  por ter dificuldade de 

aprendizagem. Aos 16 anos iniciaram os sintomas com comportamentos bizarros: 

ficava olhando para cima de boca aberta, visões de pessoas, saía pela rua sem 

destino. Também relata agressividade com pessoas da família e estranhos na rua, 

no ônibus. Foi internada duas vezes em hospital psiquiátrico. Relata que sua mãe 

tinha medo de ficar sozinha com ela. 
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Refere-se doença como esquizofrenia, “uma doença do cérebro”. Vem ao 

CAPS sozinha de ônibus (antes do tratamento a família não permitia). Foi 

encaminhada ao CAPS pelo serviço de Psiquiatria.  Atualmente a mãe está mais 

próxima, assistem TV, saem juntas. Mas seu quarto é separado da casa. Sabe o 

nome dos medicamentos e como tem que tomá-los.  

O cotidiano em sua casa... 

Ajuda sua mãe nos afazeres domésticos. No brechó toma conta enquanto sua 

mãe está ausente, chamando-a se alguém aparece. Assiste à TV e seu programa 

favorito parece ser novela (fala das novelas de duas emissoras que passam à tarde 

e à noite). Gosta de escrever “letras e palavras”. Faz caminhada porque seu pai lhe 

diz que está precisando perder peso, dá volta no quarteirão. Tem cuidado pessoal: 

toma banho, escova os dentes, vem com roupa limpa e trocada ao CAPS. 

Rosa gosta de ouvir e dançar as músicas do grupo “É o Tchan” no CAPS. 

Está um pouco acima do peso. Tem expressão característica da doença, olhar 

distante. Outra característica é falar o que lhe vem à mente, não tem crítica. Certo 

dia me contou o que seu pai disse a respeito dos técnicos do CAPS, conversarem 

com Rosa sobre não vir às segundas feiras, porque ela não gosta  dos grupos: 

“... meu pai disse que vocês são “tudo vagabundo”, não querem trabalhar “... 

 

8.2 Análise do Contexto Sócio Histórico dos Participantes. 

De maneira geral, os espaços definem-se como lugares por meio da 

perspectiva singular da experiência do ambiente físico. Além disso, os lugares são 

espaços que têm capacidade de simbolização e possuem algo na direção identitária. 

Desse modo eles são definidos por uma história social, cultural e política, como 

também atravessada pela história do homem que nela vive. São sentidos fora do 

registro da palavra (40). Os participantes da pesquisa são moradores de Vargem 

Grande Paulista; uma cidade que também tem história. 

A cidade de Vargem Grande Paulista, de acordo com o último Censo (7) 

(2010) conta com uma população de 42.997 habitantes, sem especificação entre a 

zona urbana e rural. A representação de zona urbana é caracterizada por ter água e 

esgoto tratados, asfalto, transportes coletivos, rede de bancos, trabalho, recreação, 

circulação e assim por diante. 

A representação da zona rural se dá “fora” da cidade: as casas são 

construídas longe uma das outras, não há asfalto e os equipamentos sociais como 
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trabalho, recreação, comércios são caracterizados de modo diferente da zona 

urbana. O Censo, contudo não reconhece essa diversidade na cidade, ou seja, não 

há dados sobre o predomínio de uma das zonas. 

Do ponto de vista topográfico Vargem Grande Paulista é um lugar plano, 

planície extensa; o manancial hídrico que abastece o município faz parte da bacia 

hidrográfica do Rio Sorocaba e é constituído pelo Ribeirão Vargem Grande, Córrego 

dos Pereiras e os lagos particulares no bairro do Tijuco Preto (41). 

Um aspecto peculiar da cidade pode ser estudado a partir do nome “Vargem;” 

consultando o dicionário Silveira Bueno (29), vemos o seguinte: 

 Vargem, s.f: várzea, terreno pantanoso. Várzea, s.f: campina cultivada: terreno 

baixo e plano que margeia os rios e ribeirões. [fig.] subúrbio, periferia. 

 

Neste contexto, a partir da construção da concepção do nome da cidade, 

podemos inferir que aquilo que pertence ao “subúrbio” está presente no urbano 

deste município. Será possível pensar que Vargem é uma Grande periferia? 

 Avançando em nossa análise, pode-se inferir que os moradores desta 

cidade, sobretudo os representantes desta pesquisa, estão à margem, sub- urbanos, 

visto que a cidade está numa região do cinturão da capital paulista. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) contempla Vargem Grande 

Paulista como um município situado na faixa de Desenvolvimento Humano alto 

(entre 0,700 e 0,799 considerando 1,00 o índice teto)(42). Este estudo não tem o 

objetivo de aprofundar os dados metodológicos inscritos neste mapeamento, apenas 

inserir um olhar mais abrangente.  O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um 

contraponto a outro indicador o Produto Interno Bruto (PIB) que considera apenas a 

dimensão econômica do desenvolvimento. O Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) que realiza o mapeamento do IDH pretende ser uma 

medida geral sintética sustentado por três pilares: saúde, educação e renda (41).  

No ranking do IDH, Vargem Grande ocupa 227º posição em relação aos 5.565 

municípios do Brasil, sendo que (4.06%) dos municípios estão em situação melhor e 

5.339 (95,94%) em situação igual ou pior (dados obtidos em 2010). Parece que os 

indicadores do IDH ficam um pouco distantes da realidade do município. À procura 

da compreensão destes dados, verificamos outros indicadores não menos 

importantes, como os da Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados, o 

SEADE(43) que parece dar maior clareza a este cenário. O SEADE é uma fundação 



59 
 

 

vinculada a Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional do 

Estado de SP, considerado hoje como um Centro de Referência Nacional na 

produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e 

demográficas. Nesta análise realizada em 2011, achamos o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social, o (IPRS) que também sintetiza a situação de cada 

município no que diz respeito à riqueza, escolaridade e longevidade. Esse índice 

classifica os municípios do Estado de São Paulo em cinco grupos, Vargem Grande 

Paulista, se insere  no “Grupo 2”que significa: “Municípios que, embora com níveis 

de riqueza elevados, não exibem bons indicadores sociais”. 

A partir desta leitura podemos perceber que estes dois índices de referência 

são complementares um do outro. Outro aspecto que parece revelar-se e que pode 

ou não ter relação com os índices sociais não muito satisfatórios é que há uma  

dependência da população em relação aos serviços públicos, tanto na área da 

saúde, como na social. Os dados do Censo apontam que os estabelecimentos de 

saúde são 90% públicos (municipais) e 10% privados. Outro dado significativo é que 

1918 famílias dependem do Programa Bolsa Família(44). 

Desse modo, a questão da dependência não no que diz respeito às políticas 

implementadas pelo Estado, até porque não é esse o foco deste estudo, mas como 

se sustentam as ações do governo e os possíveis efeitos numa população sub-

urbana, nos direciona a um campo da dependência também presente na análise dos 

participantes da pesquisa.  

O termo ‘Cidadania’ é hoje muito presente na esfera social, política, e até 

mesmo nos serviços de saúde mental. A reinserção social é vista como o resgate do 

“sujeito cidadão” com transtorno mental. Mas de que cidadania  estamos falando? 

Um estudo sobre cidadania demonstra que na esfera social, apresenta-se 

uma divisão. O segmento sócio economicamente mais elevado tem uma “cidadania 

protagonista”, isto é, eles distribuem bens aos pobres e apresentam o discurso da 

Participação Solidária. Na população economicamente desfavorecida existe uma 

“cidadania passiva”; significa que recebem como dádiva, e não como um direito. 

Essa cisão da cidadania na esfera social resulta de dois fatores: Um desses fatores 

é que se mantém na atualidade a ideia de uma suposta passividade dos pobres, isto 

é, uma concepção segundo a qual estes se caracterizam no limite, como não 

sujeitos, sendo feito referências a sua alegada incapacidade de impedir a própria 

entrada ou permanência na condição de pobreza. O segundo fator diz respeito a 
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contraposição à universalização dos direitos sociais e não afeta os determinantes 

estruturais da pobreza e das desigualdades, contribuindo ao contrário para sua 

reprodução(45). 

Desse modo desencadeiam-se formas desiguais do exercício da cidadania. É 

muito comum ouvir o usuário do sistema de saúde dizer que “recebe de graça” o 

medicamento. A desresponsabilização do Estado na área social aparece de modo 

equivocado dando a impressão que está “presente” quando na verdade está 

“ausente”. Falta o engajamento em políticas públicas que promovam a garantia de 

direitos universais do cidadão e não de forma mitigada através de ações 

assistencialistas. 

Como produto desse engodo, instala-se uma atitude passiva da população 

que depende dos serviços e programas sociais do governo, como se fossem 

benesses. Parafraseando Chico Buarque... ”comendo arroz feijão como se fosse 

príncipe...”.  

Para além das relações de dependência, há outra não menos prejudicial que 

se refere ao individualismo sugerido na ideia acima, do próprio sujeito ser 

responsável pela entrada ou permanência na condição de pobreza. Esta dimensão 

vai além das relações sociais e marcam o modo de vida inscrita na 

contemporaneidade. A individualidade aparece como uma marca que atravessa a 

subjetividade e circunscreve todo o valor do indivíduo, diferentemente do mundo 

holístico da antiguidade, no qual o homem se via como parte integrante de um todo 

maior que lhe era superior. Nessa direção o homem passa a ser a medida de todas 

as coisas, havendo um investimento em si próprio(46).  O sujeito neste momento não 

se vê mais como parte de um todo social, mas como um proprietário de si mesmo. 

O homem contemporâneo, independentemente de ser suburbano ou das 

grandes metrópoles, traz o registro da competitividade; o valor de cada um é dado 

da mesma forma que são os preços de mercadorias, sendo cada indivíduo um 

potencial vendedor de seu poder ou comprador do poder dos outros. O valor de um 

homem é dado pela estimativa que os outros lhe dão, suas qualidades dependem do 

julgamento alheio. Se cada indivíduo deve sozinho lutar pela sua sobrevivência, se 

não há mais órgãos coletivos encarregados da ordem geral da sociedade, é como se 

todos pudessem ganhar a vida por si próprios e se não o fazem, são considerados 

fracos e sentem-se culpados. Tratando-se de sujeitos com comprometimentos 

psíquicos graves, o sentimento de impotência pode ser ainda maior.  
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Desse modo, partindo da dimensão sócio histórica, constatamos o desafio 

que os novos modelos de atendimento ao portador de sofrimento psíquico 

enfrentam. No caso do CAPS I Maria Izilda, desde o registro espacial, uma 

população (sub-urbana),  passando pela condição de pobreza, culminando  num 

período de pós modernidade, cuja expressão se dá entre outros elementos pela 

individualidade, percebe-se que os participantes da pesquisa condensam esse 

conjunto de desvantagens. 

A complexidade desse contexto não caminha sozinho, mas articulada com 

outros aspectos não menos importantes que fazem parte dessa emaranhada 

dimensão de “vida louca”. A seguir serão apontadas através de uma análise, as 

caracterizações sócio econômicas dos participantes, e o conjunto de elementos que 

estão presentes em torno da representação da loucura. É o que mostra o quadro 5. 

 

Quadro 5 - Caracterização socioeconômica e clínica dos participantes - CAPSI Maria 
Izilda da Silva, 2013. 

Usuário/ 
Características 

JOÃO PEDRO MARIA ROSA 

Início no CAPS 06/02/2007 14/06/2007 02/04/2012 07/03/2008 

Idade/sexo 39/M 51/M 50/F 27/F 

Escolaridade 
Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

Ensino 
Fundamental 
completo 

Estado Civil solteiro solteiro Solteiro solteiro 

Ocupação 
Aposentado 
Aux.doença 

Aposentado 
Aux.doença 

Afastada 
Agente de 
manutenção(escola) 

Aposentado 
Aux.doença 

Condições de 
Moradia 

Mora com a mãe e 
padrasto 

Mora no fundos 
na casa do irmão 

Mora com a mãe e 
com os irmãos 

Mora com os 
pais 

Diagnóstico 
F 06.2 Tipo 
Esquizofrenia 

F 20.5 
Esquizofrenia 
Residual 

F 23.8 Outros 
transtornos psicóticos 
agudos e transitórios 

F 20 
Esquizofrenia 

Medicamentos 
em uso 
Obs:  As 
informações 
entre 
parênteses 
significam o 
período  
manhã, tarde e 
noite, bem 
como o no. de 
comprimidos. 

Haldol Decanoato 
Injetável 1x/mês 
Ziprex 25 mg (2- 
0- 2) 
Longocetil 25mg  
(3- 0 -3) 
Fenergan 10 mg  
(1- 0- 0) 
Clopromazina 10 
mg  
(1- 0- 0) 

Clopromazina 
100 mg (0- 0- 2) 
Diazepan (0-0-1) 
Risperidona  
(0-0-2) 
 
 

Haldol 5mg (0-0-1) 
Prometazina 25 mg  
(0-0-1) 
Diazepan s/n 

Epilenil (2-0-
0) 
Clozapina 
(0-0-3) 
Ácido 
Volpróico  
(2-0-0) 

Nº Internações 
antes do CAPS 

05 03 0 02 

Nº de 
internações 
depois do 
CAPS 

01 01 0 0 
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No que se refere às características socioeconômicas dos participantes, 

identificamos uma população de excluídos: no trabalho, na vida afetiva, na escola, 

na família. São pessoas despojadas do papel social de trabalhadores, estudantes, 

pai e/ou mãe, cidadãos. Constituem-se como sujeitos submetidos à representação 

da loucura, cujos mecanismos implicam na dependência do outro. Seja esse outro o 

INSS, seja esse outro o medicamento, ou a família. 

A doença mental é construída por representações sócio históricas que se 

configuram pela repercussão em todas as esferas da vida social. Como vimos há 

pouco, inclui-se a condição não menos discriminatória da pobreza. Isso quer dizer 

elementos socialmente rechaçados: “louco e pobre”. Nesse contexto intensifica-se a 

dimensão da dependência, subalternidade e de exclusão social. 

A loucura conduz à sensação desesperadora de que não se considera sua 

existência. É a coisificação, a transformação da pessoa em “coisa”, em “objeto”(47). 

Quando se nega a esta pessoa o direito à sua subjetividade, se escancara 

socialmente o quanto a diferença não é suportada na nossa cultura. Além disso, não 

se pode deixar de ressaltar que a nossa sociedade é marcada pelo Capitalismo, que 

vincula o ser humano à produção de capital e que o sujeito que não está produzindo, 

torna-se dispensável ao sistema (47). 

A exclusão do diferente tem data antiga. Há registro de que, no século XIV, 

existiu a prática de colocarem os ditos loucos em navios e enviá-los ao mar, a “Nau 

dos Loucos”, como se a loucura de todos pudesse submergir longe dos olhos. Na 

história ocidental de interpretação das “pessoas estranhas” em relação àquilo que 

socialmente estava estabelecido, identificava-se à alusão de que seriam bruxos os 

estranhos, e que faziam pactos com o demônio, em razão da desobediência ao 

poder centralizador  (47). 

Ao longo do tempo, “os estranhos” foram assumidos (ou submetidos?) pelo 

conhecimento científico e passaram ao estatuto de doentes mentais. Desse modo 

houve a passagem de bruxos para loucos. O saber científico isolou o doente mental 

da família e da sociedade em nome da sua proteção e segurança. Foi preciso situar 

o doente em um espaço coletivo e homogêneo. A falta do espaço privado ocorria 

mais em função do controle rígido do que de condutas terapêuticas, como também 

facilitava programar as condutas adequadas à demanda institucional  (47). 

O louco precisou ser confinado em um local delimitado para ser estudado, a 

fim de que os ditos “normais” soubessem quais os males que os ameaçavam e 
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buscassem maneiras de evitar tal sofrimento. Desse modo foi se delineando a 

loucura na direção da anormalidade e/ ou doença. Pensar a loucura a partir da 

anormalidade tem que necessariamente refletir sobre o que é ser normal. 

A palavra “normalis(48) quer dizer “aquilo que não se inclina nem para direita, 

nem para esquerda, que se mantém num justo meio termo”. Portanto “uma norma”, 

uma regra. Em outras palavras, seria impor uma exigência a uma existência que 

possui um caráter diversificado, irregular. Um modo também possível de eliminar 

uma diferença. A doença é legitimada no interior de uma cultura que a reconhece 

como tal; a sociedade por sua vez, sendo promotora da cultura, também é capturada 

por uma força invisível, cujo insumo são as representações, crenças e valores. 

Referimo-nos à Ideologia, cuja disseminação se veicula através de práticas 

sociais(49). 

A exclusão social, alimentada por forças ideológicas gera um processo 

aparente de naturalização, vivenciada pela aceitação do próprio excluído e da 

sociedade. Produz uma atmosfera social de conformismo, compreendendo a 

condição de exclusão como natural. É “natural” que se exclua o louco, afinal a 

representação marcada por ser “estranho”, além de presumida capacidade de 

perigo, não oferece outra possibilidade que não seja a exclusão. A ideologia 

dominante vende uma determinada imagem da realidade como verdadeira para 

conseguir a manutenção dos privilégios de classe. Essa imagem deve ser 

internalizada por todos como universal e inquestionável para garantir sua eficácia(49). 

A ideia da loucura, quando compreendida apenas do ponto de vista orgânico 

carrega outra dimensão ideológica, ainda presente, ou seja, o tratamento do louco 

pela única via do medicamento.  A nova prática no cuidado ao portador de transtorno 

mental coloca em xeque todas as intervenções tradicionais que antes se 

disponibilizava no modelo asilar. O medicamento entrou nessa discussão como um 

grande contribuinte da falência do tratamento antes desenvolvido, por não 

apresentar resultados promotores de melhor qualidade de vida. A valorização do 

orgânico e adoção do binômio “para cada transtorno um remédio” é um dos 

determinantes das críticas apontadas ao medicamento. 

Outro fator não menos criticado são os manuais de classificação das doenças 

que formatam o sujeito de acordo com um quadro de sintomas objetivos, e que 

balizam o uso do medicamento. Um dos manuais, o “CID” (Classificação 

Internacional das Doenças) como o próprio nome sugere tem a pretensão de ser 
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universal, como se o contexto sócio histórico, cultural, e singular não fossem 

imprescindíveis para construção de um diagnóstico. Desse modo a via do tratamento 

possível, baseado nos manuais se reduz a comparações dos sintomas dos sujeitos 

com aqueles descritos no compêndio. 

É preciso ressaltar um equívoco nas discussões atuais quanto às novas 

possibilidades de tratamento de doença mental que está na ordem entre 

medicalização e medicamento. A prescrição abusiva de psicofármacos aparece 

como o substituto da camisa de força, agora, “camisa de força química” que silencia 

o sintoma, impedindo que através deste possa expressar a lógica da sua dor. A isso 

chamamos de medicalização. 

Por outro lado, o uso adequado do medicamento, se torna um grande aliado 

no conjunto de ações que promovem qualidade de vida aos usuários. Essa ideia se 

confirma quando evidenciamos um estudo(50) que indica que a permanência dos 

sintomas frente à baixa adesão ao tratamento psicofármaco, aparece como a 

principal razão da recaída em pacientes com transtorno mental. Além da 

permanência dos sintomas, a baixa adesão dificulta abordagens terapêuticas, 

psicossociais, além de prejudicar a reinserção social. 

Os dados obtidos no quadro sócio econômico demonstram que todos os 

participantes fazem uso, em média, de três medicamentos anti-psicóticos. Percebe-

se através das entrevistas que eles se apropriam da dosagem e administração dos 

mesmos. Esse dado nos faz pensar se a redução no número de internações, entre 

outros fatores, não está também vinculada à responsabilização pelo uso regular dos 

psicofármacos. 

Outro aspecto evidenciado pelo quadro sócio econômico, diz respeito à 

ocupação profissional. Dos quatro participantes, três são aposentados (na faixa 

entre 25 a 45 anos) e uma participante estava afastada há mais de um ano e 

atualmente retornou ao trabalho de agente de manutenção. 

O trabalho é fundamental para o homem não só porque traz um salário que 

permite sua sobrevivência ou porque essa remuneração lhe possibilita estabelecer 

projetos futuros, mas principalmente, pelo valor que tem numa sociedade capitalista. 

Ficar sem trabalho, é ficar alienado da realidade concreta e simbólica que ele cria. 

Estar afastado ou aposentado precocemente significa muito mais que estar impedido 

de exercer seus compromissos profissionais, pois invade as esferas social e 

privada(51). 
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Na esfera social, fica evidenciada a postura de alguns profissionais da saúde 

que tratam com indiferença e desrespeito o sofrimento trazido por esses pacientes. 

Em relação à empresa, a queixa é de desatenção no acompanhamento da evolução 

de seus casos, permitindo um jogo perverso entre empresa e sistema previdenciário. 

Funciona muitas vezes assim: o sujeito recebe alta da Previdência Social, ao 

retornar à empresa é rejeitado por não ter condição para trabalhar; daí recorre da 

decisão da Previdência para continuar afastado e assim vai se dando um ciclo, em 

que o sujeito se sente impotente desencadeando mais doença. Nesse sentido se 

produz uma relação patológica de dependência ao Sistema Previdenciário, à medida 

que o sujeito para sustentar o lugar de doente (com receio de perder o benefício) se 

agarra de todas as formas aos sintomas constituídos pela doença, prevalecendo 

desse modo um retorno muito difícil ao trabalho. 

O sujeito sente-se imobilizado, fragilizado e em muitos momentos se auto 

desqualifica. Um estudo aponta que no Brasil os transtornos mentais são a terceira 

causa de longos afastamentos do trabalho por doença e levaram ao pagamento de 

mais de R$ 211 milhões de novos benefícios previdenciários em 2011(52). Torna-se 

uma preocupação socioeconômica, uma vez que os afastamentos permanecem por 

períodos de longa duração, compreendidos numa faixa etária produtiva. 

Neste contexto, seria proveitoso refletir sobre o engajamento da Previdência 

Social, numa articulação intersetorial que pudesse desenvolver programas com 

vistas a novas possibilidades de ressignificar o lugar de incapacidade para o 

trabalho. Seriam as cooperativas de geração de renda o caminho possível?  

O afastamento ou aposentadoria precoce tem como efeito o isolamento social 

e a exclusão de trocas afetivas e sociais no seu território e na relação familiar. Essa 

última nos parece a mais danosa, pois o preconceito também presente nessa 

relação vai repercutir no sujeito de modo a intensificar os sentimentos de 

incapacidade e muitas vezes, de incompreensão familiar. Sentem-se como 

“vagabundos” (trazido como queixa no serviço). Há toda uma reestruturação de 

papéis na família que desloca o sujeito no significado que a representação do 

trabalho lhe confere (provedor, atuante na organização financeira da família, daí 

respeitado (a), etc.) para o lugar de “coisa” acima mencionado(53). Ficam 

“encostados”, expressão muito frequente usada pelos usuários do serviço quando se 

referem ao sistema previdenciário. Parece que com a família também. Essa 

dependência não acontece somente na erupção dos sintomas. Como este não é o 
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foco do trabalho, ficaremos apenas com a ideia de que tal relação é construída ao 

longo do tempo numa aliança familiar que não permite a saída do sujeito. Daí a 

dependência ser alimentada pelos dois lados, família e sujeito portador de transtorno 

mental. Nesse sentido, Melman(54) considera a família e a Psiquiatria como forças 

controladoras construídas de forma articulada, isto é, cada uma fornecendo 

subsídios para consolidação da função social dos indivíduos na sociedade. Desse 

modo a família produz vetores definidores de maior ou menor grau de dependência 

na relação com o psicótico. Instala-se um movimento psíquico na relação familiar de 

algoz e vítima, quer dizer, essas alianças amarram lugares fixos que não permitem 

outro modo de papéis constituídos entre seus membros. Como consequência o 

desgaste é muito grande, não só pelos sintomas inquietantes, como também pelas 

resultantes incapacidades de participar em atividades de trabalho e lazer. 

O quadro sócio econômico demonstra esse cenário: todos os participantes 

moram com seus pais e/ou parentes de primeiro grau; demonstram dificuldade em 

constituir família, em ter uma vida que sustente trocas afetivas. São todos solteiros. 

Veremos a partir de agora como esse conjunto de fatores sócio históricos, 

econômicos e as forças representativas da loucura engendram a subjetividade dos 

participantes, na perspectiva da psicanálise. 

Os quatro participantes da pesquisa, frequentam o CAPS diariamente com 

exceção de João que passou a vir, há seis meses mais ou menos, três vezes por 

semana e Rosa que em razão de suas queixas na participação dos grupos de 

segunda feira reduziu um dia em sua frequência. São incluídos em todas as 

atividades oferecidas durante a semana. Teoricamente poderia se esperar que todos 

comentassem as mesmas atividades, uma vez que frequentam a mesma 

programação de propostas. No entanto, observam-se dois elementos que merecem 

destaque: 
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Quadro 6 - Atividades mencionadas espontaneamente pelos participantes. -PTS. 
CAPS 1 Maria Izilda da Silva, 2013. 

JOÃO PEDRO MARIA ROSA 

Assistir TV/Desenho Biscuit Biscuit 
Desenho no 
quadro 

Grupo de final de 
semana 

Jornalzinho 
Grupo de final de 
semana 

Biscuit 

Jornal do CAPS Futebol Caminhada Fazer colar 
Passo com... 
Aconselha tomar 
medicamentos 

Horta 
Grupo de 
medicamento 

Pintar potinho 

Música 
Reunião do... 
(Grupo de 
medicamento) 

Psicoterapia 
Fazer máscara de 
carnaval 

Futebol Dominó  Árvore de Natal 
Grupo de 
medicamento 

  
Oficina histórias 
de vida 

   Jornal do CAPS 

   
Grupo de final de 
semana 

  

(1º.) Alguns participantes nomeiam algumas atividades enquanto outros sequer as 

mencionam (como se nem existissem). 

(2º.) Observa-se a partir do modo como participam das atividades, que em alguns 

momentos ocorrem mudanças da postura passiva para a ativa, enquanto em outros 

há uma imobilidade que impossibilita novas saídas para seus sofrimentos. É o que 

evidenciamos  no Quadro 6. 

Iniciamos a análise pelas atividades evocadas de modo espontâneo, sem 

considerar as preferências. Percebe-se que algumas atividades são mencionadas 

por alguns participantes e outras não.  

Constatamos que a atividade do plantio em horta tem maior participação do 

sexo masculino do CAPS I Maria Izilda, João, no entanto, não a menciona. Pedro 

por sua vez se envolve muito nessa proposta. É o que vai dizer: 

“... é que nas atividades a gente fica preocupado ali... Não gosta que ninguém perturbe a gente 
porque fica concentrado no serviço... na horta”. 

 

O futebol também demonstra diferenças de interesse entre os dois 

participantes. Pedro só a menciona quando faz queixa de dor na perna 

impossibilitando-o de jogar futebol.  João, entretanto, refere-se à atividade como 
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algo que leva a sério, está comprometido com o objetivo de ganhar, embora nem 

sempre seja possível. Ele diz: 

“... Eu jogo sério... às vezes eu faço bastante gol... às vezes a gente perde”. 
 

Ambos expressam noções semelhantes de comprometimento naquilo que 

investem verdadeiramente. Parece que essas atividades fazem sentido para eles. 

O fato de algumas atividades serem lembradas por alguns, enquanto outros 

sequer mencionaram, parece deixar pistas de suas preferências. Rosa participa do 

Grupo de Medicamento e nem o mencionou. Maria, no entanto foi a única dos quatro 

participantes que mencionou a atividade Caminhada: 

“...Ficava mais isolada e essa atividade me ajudou a sair mais... ficar no meio do povo. A Caminhada 

ajuda a gente... Faz bem pra mente... Ficar fechado a gente fica deprimido”. 

 

Para uma lembrança ser evocada é indispensável a compreensão do objeto e 

a carga afetiva que o envolve(55). Maria ao fazer referência à Caminhada parece nos 

dizer que essa atividade a ajuda em seu estado afetivo. A atividade física, sobretudo 

quando praticada em grupo, contribui para a minimização do sofrimento psíquico, 

além de oferecer oportunidade de envolvimento interacional, elevação da 

autoestima, com possibilidades de saída do quadro depressivo, com menores taxas 

de recaída. Admite-se que a atividade física regular contribua para a minimização do 

sofrimento psíquico causado pelo quadro depressivo(56). Portanto, para Maria, a 

prática de exercício físico como a Caminhada, é citada como algo positivo. 

As propostas dos PTS do CAPS I Maria Izilda parecem revelar certos 

impasses, pois os usuários de um lado sequer tomam conhecimento de algumas 

atividades da programação, por outro mencionam atividades de acordo com suas 

preferências. Isso nos remete a questões como: Qual a representação das 

atividades propostas pelos PTS para os usuários do serviço? O que de fato é 

essencial na construção dos PTS? 

A fim de obtermos mais subsídios para estas complexas questões levantadas 

a partir do que a análise está nos demonstrando, passaremos aos Quadro 7 (a;b;c;d) 

que aborda o tema referente às atividades mais mencionadas individualmente  pelos 

participantes da pesquisa. 
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Quadro 7 a - Atividades selecionadas pelos relatos  dos participantes da pesquisa, 
PTS, CAPS 1 Maria Izilda Silva, 2013. 

JOÃO 

Grupo de final de 
semana 

“...falo como passei o final de semana em casa: se passei bem o não. Ajuda 
para contar que assistiu... É uma alegria ter alguém para conversar... Que nem 
mãe como o pai não faz pra mim vocês fazem”. 

Gazetinha do 
CAPS 

“...entrevista com as pessoas. Assisto à senhora falar... a gente aprende. 
Gosto de Entretenimento (uma das partes do jornal). Eu aprendo coisas novas. 
A gente aprende com o jornalzinho... A gente entrega na Câmara na 
prefeitura”. 

Biscuit “...Às vezes eu faço biscuit, às vezes não... Às vezes eu não quero mesmo 
fazer”. 

Grupo de 
medicamento 

“...É legal...” 

Tratamento 
medicamentoso 

(referindo-se ao que lhe ajuda no CAPS) 
“Ajuda... Dr. F. tomar medicação”. 

 

Quadro 7 b - Atividades selecionadas pelos relatos dos participantes da pesquisa, 
PTS,CAPSI Maria Izilda da Silva, 2013. 

PEDRO 

Grupo de final de 
semana 

“Não participa”.  
Afirma não gostar 

Gazetinha do 
CAPS 

“...Participo do jornalzinho, só que eu não falo muito não... Porque alguma 
coisa atrapalha na cabeça... Não sei se eu gosto”. 

Biscuit  “biscuit”. 

Grupo de 
medicamento 

 

“...Eu não gosto não. Ele chama para participar. Conversa de qual assunto 
quer falar... É o assunto que a pessoa escolhe para falar. Tem gente que quer 
pegar no pé da gente... Tem gente que alguma coisa fala e todo mundo ri...” 

Tratamento 
medicamentoso 

(referindo-se à razão de vir ao CAPS): 
“...Passar no médico e cuidar da horta.” 

 
Quadro 7 c - Atividades selecionadas pelos relatos dos participantes da pesquisa, 
PTS,CAPSI Maria Izilda da Silva ,2013.  

MARIA 

Grupo de final de 
semana 

“...o que fez no final de semana, como passou... Pra ver como a gente 
passou... Se a gente saiu... Se tem contato... Se a gente (silêncio) porque a 
gente precisa sair...ter contato ajuda...me perdi agora...incentivar o que a 
gente faz”. 

Gazetinha do 
CAPS 

“...É a comunicação com o povo, ter contato com as pessoas sobre fazer o 
jornal e distribuir. É bom a gente que é tímida, a gente se solta mais. A gente 
sempre foi criado fechado... Só obedecendo pai e mãe. Aqui a gente se sai 
mais”. 

      Biscuit  “biscuit”. 

Grupo de 
medicamento 

“...Na quinta é com. fala de remédio... Se está fazendo efeito... É bom”. 

Tratamento 
medicamentoso 

(Atividade que mais lhe ajuda lá fora): 
Medicamento, caminhada, entregar jornal. 
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Quadro 7 d - Atividades selecionadas pelosos relatos dos participantes da pesquisa, 
PTS, CAPS I Maria Izilda da Silva, 2013. 

ROSA 

Grupo de final de 
semana 

“...ela fica perguntando como foi o final de semana. Eu não gosto do grupo de 
segunda-feira... É ruim porque tem que falar do final de semana... Eu não 
gosto de falar do final de semana”. 

Gazetinha do 
CAPS 

“...Não gosto do grupo (refere-se à construção do jornal) é chato, é ruim, 
enche o saco. Eu gosto de entregar o jornalzinho do CAPS na Secretaria, eu 
entrego para as pessoas na rua, na calçada”. 

      Biscuit : “biscuit”. 

Grupo de 
medicamento 

Embora participe do grupo, não faz qualquer menção a respeito (como 
estivesse ausente) 

Tratamento 
medicamentoso 

(referindo-se ao modo como o tratamento ajuda): 
“...Tomando remédio me ajuda”. 

OBS.: O medicamento não se insere como atividade, mas está incluído pela frequência com que é 
mencionado. 

 

Considerando as atividades mais mencionadas pelos quatro participantes 

percebem-se algumas peculiaridades no planejamento dos PTS do CAPS I Maria 

Izilda. De um lado observamos atividades que não oferecem objetivos claros, que 

possibilitem para o técnico e para o usuário entender qual a proposta que se quer 

alcançar. A formação de um grupo, com qualquer finalidade, pressupõe que as 

pessoas envolvidas possam conhecer os objetivos, pois vão se sentir mais 

orientadas. Tratando-se de uma população com transtornos mentais graves, a 

exigência é ainda maior. Se não está claro para o técnico que conduz o grupo, o que 

se quer e como chegar ao que se pretende, há repercussões para os usuários. É 

verdade também que a definição dos objetivos de um grupo por si só, não garante 

mudanças significativas, mas contribui para um melhor manejo. 

Na entrevista realizada com Maria, as repercussões da falta de objetivos 

claros no grupo “Final de Semana”, revelam-se quando responde como compreende 

a atividade: 

“.. o que fez no final de semana... Como passou... Pra ver como a gente passou... Se a gente saiu... 
Se tem contato... Se a gente (silêncio)... Porque a gente precisa sair... Ter contato ajuda a gente sair 
um pouco... “perdi-me agora”... Incentivar o que a gente faz... Pra ver o que fez... (silêncio). 

 

Quando se trabalha com sujeitos psicóticos ou neuróticos graves, a falta de 

objetivos claros, concretos dificulta ainda mais a condução do grupo, pois não há 

uma interação efetiva entre os participantes, isto é, sentem-se soltos, desatados de 

uma efetiva proposta. 
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Mais um exemplo da dificuldade no planejamento da realização dos PTS, 

pode ser destacado quando foi perguntado a Pedro sobre as atividades que gosta: 

“... a reunião do... eu não gosto não. Ele chama (para participar). “Fico” na reunião para não ficar 
sozinho. Tem gente que quer pegar no pé da gente... Tem gente que alguma coisa fala e todo mundo 
ri. 

 

Parece que Pedro sente-se angustiado em falar no Grupo de Medicamento 

em que está inserido. Pode ser decorrente da própria patologia (delírio 

persecutório?) ou quem sabe um momento inadequado de expô-lo a um grupo de 

modalidade verbal.  

Outros fragmentos colhidos nas entrevistas revelam que o planejamento das 

atividades merece uma reflexão crítica em relação ao modo como estão sendo 

manejadas. Vejamos: 

Pedro: 

“a reunião do (técnico”...) ele chama”; “fico” na reunião...” 
Maria: 

(ele)”... Fala do remédio... Se está fazendo efeito...” 
 

Esses fragmentos sugerem uma distância nas interações sociais. Essa 

atividade parece ser mais relacionada ao técnico do que uma proposta que dá 

ênfase ao coletivo. “Ele” fala do remédio, “Ele” que chama, A reunião é do... 

(técnico). Só resta ao usuário “ficar”. No dicionário Silveira Bueno(29) o verbo ficar 

significa: permanecer, durar, parar, quedar-se. Nesse sentido parece não haver 

possibilidade de contatos intersubjetivos. Os participantes da pesquisa, ao que 

parece, permanecem onde estão. 

É muito comum ouvir a urgência em se dar voz aos loucos em razão de 

muitos anos terem sido calados num modelo tradicional de tratamento. Também 

neste trabalho coloca-se a importância que os ditos loucos assumem ao ter voz, 

enquanto protagonistas desta pesquisa. É preciso, porém marcar qual “voz” está 

sendo analisada no conjunto das entrevistas dos participantes deste estudo. 

Os participantes revelam que nos grupos de modalidade verbal se mantêm 

um espaço para que falem, mas parece que não se acompanha a escuta de cada 

uma dessas falas que trazem as problemáticas singulares de cada usuário. Mira(57) 

lembra que esse termo “escuta”, tornou-se uma das principais ferramentas para 

superação do modelo psiquiátrico, o qual é caracterizado pela indiferença com a fala 

do doente mental. A autora afirma que em geral há um “não saber fazer” com o que 
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se escuta e uma indistinção entre escutar o sujeito e simplesmente dar voz aos 

usuários. Identificamos através da fala de Pedro a confirmação desta ideia, pois a 

angústia de sentir-se perseguido pelo outro apareceu na entrevista, mas e no grupo, 

que pistas foram dadas? Vejamos o que ele fala: 

“... eu fui falar que tomava remédio para dormir... perdi a hora... todo mundo fica olhando pra gente... 
a gente fica chateado... parece que está pensando mal da gente, falando mal da gente...”( referindo-
se ao grupo de Medicamento). 

 

Há uma voz sem escuta. Neste trabalho, a escuta está pautada em algo além 

do simples significado das palavras que estão sendo pronunciadas. Quando se 

escuta, identifica-se as diferenças. 

Na prática, o exercício do protagonismo, muitas vezes é confundido entre ser 

cidadão e sujeito. Nesse sentido, o primeiro tem como objetivo principal inserir o 

sujeito no resgate da cidadania de modo uniforme, cujo valor é a reivindicação de 

seus direitos de cidadão. Muitas vezes os grupos com modalidade verbal 

direcionam-se para a orientação igualitária de estimular os direitos à medicação, 

aposentadoria, etc. Embora não tenha sido apontado na entrevista, presenciei 

muitas vezes, esse grupo ser orientado, em reivindicar junto ao Fórum seu direito à 

aquisição de medicamento. Não que tal intento tenha que ser desprezado, mas não 

podemos esquecer que há também uma cidadania submissa que reproduz 

mecanismos que não promovem protagonismos, ao contrário, sustentam posições 

de passividade. Além disso, não podemos esquecer que anterior a reinserção social, 

há que se construir  pontos de ancoragem que faça sentido à eles.  Os grupos de 

modalidade verbal como estão funcionando hoje, reproduzem posições 

concernentes ao modelo asilar. Significa dizer que o modo de atendimento tem se 

reafirmado como um conjunto de saberes e normas “ideais” que definem o que é 

melhor para o sujeito. Talvez a intenção na formação desses grupos verbais seja de 

resgatar a competência social do usuário, ou seja, a de estimular o exercício de seus 

direitos legítimos de cidadãos. Tenório(58) nesse sentido aponta uma importante 

diferença entre atenção psicossocial e a Psicanálise, no sentido de entendê-la não 

como oposição, mas como uma tensão necessária em se manter, já que permite um 

espaço de interrogação, que viabiliza um dinamismo necessário ao trabalho em 

saúde mental. 

A atenção psicossocial privilegia o tratamento a partir da relação com o outro, 

dando ênfase ao cuidado, substituindo a ideia de doença por existência sofrimento, 
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além de operar na importância da inclusão social como diretriz para o tratamento da 

loucura. Para a Psicanálise o tratamento também estaria privilegiando o outro, mas 

não a partir da inclusão social, garantindo seus direitos à cidadania e sim a partir da 

construção de laço social, à medida do possível em cada caso(59). Desse modo 

quando os participantes da pesquisa se submetem a grupos que não fazem sentido 

para eles, impõem-se ideais de funcionamento que são dos técnicos e aos quais o 

usuário, muitas vezes não pode corresponder. Movidos pela crença de que é 

possível ao psicótico exercer-se com suficiência no laço social, caso isso não ocorra, 

vem a irritação, frustração, desistências, projetando no “usuário” suas próprias 

dificuldades. Desse modo o imperativo de “formar cidadãos” para o exercício de 

seus direitos, nega muitas vezes, a necessidade de uma ação tutelar.  

Outro aspecto que nos chamou atenção nas atividades mencionadas, é que 

todos os participantes referiram-se ao Biscuit. No entanto nenhum deles, com 

exceção de João teceu algum comentário. Fez-nos pensar no modo como é 

realizada a oficina: trata-se de uma atividade de execução realizada quase sempre 

em silêncio. Embora não tenha tido comentários, e tenha sido uma das primeiras 

atividades a ser lembrada, falta a palavra como promotora da relação interacional.  

Em relação aos medicamentos observamos a relevância que este exerce 

sobre os participantes da pesquisa. Todos mencionam o medicamento como um 

fator preponderante, senão o representante de seu tratamento. É como se as 

demais atividades não fizessem parte do conjunto de propostas que orientam o 

tratamento. Para muitos, tratar-se significa tomar remédio, porém, Maria amplia a 

ideia de que o medicamento não é o único determinante para ajudá-la no 

tratamento. 

Quando se pergunta a João em que o CAPS o ajuda: 

“...Na medicação”. 
 

Pedro ao se perguntar para que vem ao CAPS: 

“...Para passar no médico e cuidar da horta”. 
 

Maria dá sua opinião quanto à atividade que mais a  ajuda lá fora: 

...”O medicamento... Caminhada,  Dança e Entregar Jornal.” 
 

À Rosa se pergunta de que modo o tratamento a ajuda: 

“...Me ajuda...(silêncio) tomando remédio...Me ajuda.” 
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O sujeito portador de transtorno psíquico grave e incluem-se também os não 

graves, sobretudo a maioria dos participantes da pesquisa ainda aparecem arredios 

frente à possibilidade da ampliação de atividades serem compreendidas como 

tratamento. Um dos traços desses gestos de resistência ou tensão institucional é 

sua redução a uma figura médica, tanto porque tal transtorno é tido como uma causa 

médica por excelência – um feixe de disfunções orgânicas enraizadas 

incuravelmente no cérebro – quanto porque os demais trabalhadores não são 

autorizados a abordá-lo nesse aspecto “orgânico”(59). As entrevistas desse estudo 

reafirmam quando todos os participantes significam sua “doença” como algo ligado 

ao corpo.  Associado a esse significado temos que considerar que o modelo 

hegemônico de assistência à saúde por muito tempo foi e ainda é caracterizado pelo 

modelo biomédico, atrelado à mercantilização do uso de medicamentos alopáticos. 

A medicalização, considerada e empregada muitas vezes como a solução 

mais rápida, reduz o delírio, a alucinação ou qualquer outro indicativo de quadro 

psicótico a um simples desequilíbrio biológico, como se os eventos da vida do sujeito 

não tivessem influência em seu adoecimento. A objetivação do sintoma como algo 

que ele tem que acomete e sobre o qual tem pouco a fazer, senão seguir as 

prescrições médicas minimiza o valor de seu saber pessoal sobre a origem e as 

consequências do que sente (59). 

Por isto é importante a produção transformadora no campo da subjetividade, 

através dos PTS, operar como uma força contrária ao poder dominante da 

medicalização. Para tanto atividades que promovam sentido e inclusão através de 

laços sociais serão sempre importantes na valorização daquilo que lhe é singular. 

Pela análise das entrevistas, observamos que a atividade “Gazetinha do CAPS” 

(nome dado por eles) demonstra que embora seja mencionada por todos os 

participantes, ainda falta a valorização da escuta singular para construção desta 

atividade, inserida no projeto terapêutico. Vejamos o que os participantes dizem: 

João: 

“... a gente aprende com o jornalzinho. A gente aprende com os pacientes... aquele joguinho lá do 
jornal... 7 erros...nunca ouvi falar, não sabia. A gente entrega na Câmara, na Prefeitura...” 

 

Maria:(refere-se ao Jornal como palestra e explica): 

 “é a comunicação com o povo, ter contato com as pessoas sobre fazer e distribuir o jornal. É bom a 
gente que é tímida, a gente se solta mais. Porque quando eu era mais nova ficava só serviço em 
casa...A gente não tinha assim de sair, né. A gente sempre foi criado fechado, só obedecendo pai e 
mãe. Aqui a gente se sai mais”. 
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Rosa:(quando se refere a “fazer” o jornal):  

“... é chato... é ruim... enche o saco”. 
 

Rosa:(quando se refere a “entregar” o jornal na cidade):  

“Eu gosto de entregar o jornalzinho do CAPS na Secretaria, eu entrego para as pessoas, na rua, na 
calçada”. 

 

A construção do Jornal parece ter representações antagônicas entre os 

participantes da pesquisa. João se refere ao jornal vinculado à ideia de 

aprendizagem ao novo e também ao lúdico (é divertido). A ideia de aprender com 

seus pares parece demonstrar uma possibilidade de comunicação com o grupo. 

Partindo dessa premissa o jornal atende ao seu objetivo, ou seja, promover a 

comunicação entre seus pares e o território. Para Rosa, no entanto, está muito 

distante de cumprir tal intento, embora tenha sido protagonista em relação à sua 

preferência, sobretudo respeitada em não participar mais desse grupo, participará 

somente na entrega do jornal. Porém, isso só foi possível quando se ofereceu 

escuta à sua participação nas atividades. É possível que se não tivesse tido 

oportunidade de falar, estaria inserida nesses grupos sem que fizesse sentido.  

Uma compreensão possível do “sem sentido para Rosa” seria que sua 

vinculação a esta atividade estaria mais em um contexto de “linha de produção”, 

quer dizer, as sugestões da coordenadora deste grupo sempre seriam privilegiadas, 

não havendo muito seu envolvimento. Atividades que exigem habilidades cognitivas 

mais abstratas acabam oferecendo maior dificuldade. Além disso, a dimensão 

psíquica do psicótico está vinculada à submissão ao outro. O sugerido é facilmente 

acatado por eles. Quanto a Pedro, a dificuldade em sua participação no jornal, 

parece ser de outra ordem, isto é, novamente o grupo dispara sentimentos de 

persecutoriedade. Não se sente a vontade para falar. 

Com Maria, porém parece que a representação do jornal indica sentido. 

Quando diz... ”a gente se sai mais”, é possível inferir que sai do lugar da loucura, 

pois há um investimento psíquico no território e não em si própria. De maneira geral, 

com exceção de Pedro, a entrega do jornal parece ser para os representantes da 

pesquisa algo positivo, pois se constitui na construção de laço social. Um importante 

pressuposto teórico no estudo da psicose que trata o conceito de laço social na 

perspectiva psicanalítica. 
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Retomando a história da loucura, vê-se a exclusão social, nas relações entre 

o sujeito com transtorno mental e a sociedade. Isto significa que os laços com a 

sociedade são frouxos e às vezes se quer existem. Como toda relação é permeada 

pela linguagem, os laços sociais se estabelecem a partir de discursos. O discurso da 

sociedade tem fundamentação na razão; para ser aceito é preciso fazer sentido, ou 

seja, a palavra tem a função de nomear as coisas, dando propósito a cada uma(60). 

O que acontece então com os psicóticos? Eles estão fora do discurso. Em 

razão da prevalência de um maior contato com seu mundo interno, o psicótico tem 

dificuldade em estabelecer relações no campo social. Deste modo a partir de 

propostas que possibilitem o (re) estabelecimento de contato com outros, seja na 

entrega do jornal, seja fazendo caminhada ou jogando futebol, constroem-se 

possibilidades de laço social.  

Essa ordem, porém vem como advertência segundo Antonio Quinet(61) 

psicanalista, pois aponta que a inclusão do psicótico pela inserção social, indica ao 

trabalhador em saúde mental especialmente dos CAPS, que deve estar atento não 

só ao seu “furor sanandi”, mas ao seu “furor includenti”, isto é, deve-se precaver 

contra seu desejo de inclusão do louco nos jardins da polis no intuito de retirá-lo do 

jardim das espécies da nosografia. Isto significa não exigir dele a todo custo aquilo 

que é valor em nossa ordem social, ou seja, trabalho, dinheiro, sucesso, competição, 

competência, etc., mas respeitá-lo no seu possível no campo da inserção social.  

Nesse cenário, nos parece de fundamental importância dar luz à 

compreensão da constituição subjetiva do psicótico, primeiro para que se 

compreenda neste estudo, como se sustenta a ideia de submissão ao outro e 

segundo porque a prática da equipe também é atravessada pela representação que 

se tem em relação à psicose.  

Segundo Lacan(62), psicanalista francês, a constituição do sujeito tem em sua 

origem um estado de alienação no outro. O autor aponta a ideia de estádio do 

espelho, isto é, o momento de inauguração da relação do sujeito com seu próprio 

corpo; momento de alienação e reconhecimento no qual o encontro entre o 

observador e seu reflexo só pode adquirir sentido, se houver um outro que confirme 

a ele a importância do que aconteceu. Portanto é o olhar do outro e sua nomeação 

acerca do sujeito que faz a vez do espelho. O que acontece com o psicótico neste 

momento fundamental de constituição da subjetividade? A mãe do psicótico (como 

representante da função psíquica de quem  cuida) o colocará em um lugar que o 
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submeterá ao seu desejo. A maneira como ele será nomeado o impedirá de existir 

como sujeito. Em outras palavras, a condição para que o sujeito se organize estará 

dada pelo lugar que ocupará no discurso da “mãe” que nesse caso passa a ser 

como uma extensão de seu corpo, submetido ao seu desejo. Mais adiante 

demonstramos que o pensamento concreto do psicótico acontece em razão dessa 

relação mãe/filho não oferecer alteridade, não o reconhecer como sujeito em sua 

singularidade. Portanto a submissão do psicótico é uma condição “familiar” desde 

sua constituição. Nesse contexto a valorização daquilo que é singular àquele sujeito 

é imprescindível para saídas possíveis de seu sofrimento psíquico. Escutar a 

singularidade do sujeito portador de transtorno mental grave é fundamental para 

construção dos PTS. Vale lembrar o que Jean Oury(63) disse a respeito da ética 

psicanalítica no tratamento das psicoses, referindo-se a valorização do que há de 

mais específico em cada sujeito, quer seja imbecil, encefalopata, gênio, etc. O 

tratamento no CAPS Maria Izilda poderá ter mudanças a partir desse pressuposto.  

Nessa perspectiva, parece que um dos nós no planejamento dos PTS passa 

pela questão do modo como a equipe compreende a psicose e consequentemente o 

tratamento para as pessoas com transtornos psíquicos graves. Por essa razão nos 

detivemos mais profundamente na constituição da psicose, pois é imprescindível a 

reflexão acerca de em quais pressupostos baseiam-se a sustentação do cuidado ao 

portador de transtorno mental. Não se pode perder a dimensão de tratamento 

singularizado, definido na própria concepção de CAPS. Nesse cenário, uma questão 

nos convoca a refletir: Os usuários submissos em atividades desprovidas de sentido, 

sem qualquer conexão com um projeto singular, não estaria reproduzindo a 

manutenção de uma condição alienante, na qual a psicose foi constituída? 

Dentro da realidade analisada neste estudo percebemos até o momento que 

há uma indicação de que aquilo que é essencial à construção dos PTS, isto é, a 

escuta singular do sujeito, como promotora de protagonismo, através da construção 

de propostas que façam sentido àquele sujeito, nem sempre estão presentes na 

prática do serviço. No entanto, esta indicação coexiste ao mesmo tempo com 

elementos importantes baseados na direção do tratamento. Referimo-nos às 

atividades como Caminhada, Jornal do CAPS Gazetinha e Futebol, que se 

constituem como construção de inserção e laço social. O que parece que não está 

sendo levado em consideração é: Para quem estas atividades fazem sentido? A 

análise demonstra que os efeitos dessas propostas não tem igual repercussão para 
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todos os participantes da pesquisa.  No quadro a seguir veremos se este paradoxo 

traz  efeitos nas repercussões dos participantes da pesquisa.  

 

Quadro 8 - Repercussões dos PTS para os participantes da pesquisa,PTS, CAPSI, 
Maria Izilda da Silva,2013 

 

A mudança do paradigma de atenção ao portador de transtorno mental 

permite a criação de novas maneiras de lidar com a loucura, partindo de um 

pressuposto ético de que o louco é um indivíduo com voz, capaz de dizer sobre si 

mesmo. Os dados analisados a partir das perspectivas dos próprios participantes 

confirmam essa ideia. 

João relata que as crises diminuíram e consequentemente as internações. 

Rosa também faz referência à melhora do quadro à medida que revela uma 

importante menção ao modo de lidar com seus sentimentos. Antes quando “sentia 

raiva atacava as pessoas” (sic). Trata-se da passagem ao ato. Significa um ato não 

simbolizável pelo qual o sujeito descamba para uma ruptura integral de alienação 

radical. Ao invés de atacar Rosa “fala”. Faz laço social, condição imprescindível para 

estabilização. Maria também relata melhora significativa; fala que seus medos agora 

não a impedem de sair. Aos “50” anos dá conta em não obedecer a mãe, ampliando 

sua entrada no campo social(64). 

Quanto a Pedro parece que no momento, só um “milagre de Deus”, o faria 

pensar diferente quanto à expectativa de cura de uma “psicose”. Parece que um 

tratamento não é suficiente. Lançamos mão da teoria psicanalítica, que inferimos ser 

um caminho possível para a compreensão ao que Pedro menciona. Trata-se da 

JOÃO a não internar. 
As crises pararam um pouco... Antes era muito.

PEDRO 

...“Eu faço atividade... Mas pelo problema na cabeça não ajuda”. 

...”Ajuda passar o dia... Passar as horas.” 

...”Mas na mente”... Na mente não ajuda... Porque o problema não some... A doença não 
some... É doença (desconfiança).” 
...”Quem pode fazer é Deus (referindo-se a doença) um trabalho na mente da gente.” 

MARIA 

...”Antes do tratamento no CAPS me sentia amarrada para sair, agora não.” 

...”Antes tinha pânico de sair, agora não. Antes do tratamento tinha mais medo de sair. 
Estou querendo ir agora com a família viajar.” 
...”O CAPS ajuda a distrair a mente”... “Vou à casa das minhas primas. Antes era serviço 
para casa. Não obedeço mais ‘minha mãe’.” 

ROSA 

...”O tratamento me ajudou... Antes eu não falava, eu batia agora eu falo. Eu não bato 
mais, agora eu pergunto... É melhor perguntar do que bater. A raiva que eu tinha atacava 
as pessoas... Puxei o cabelo da minha mãe... Saí quando estava com raiva, atacava 
todo mundo, agora estou melhor, não estou atacando ninguém.” 
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reação terapêutica negativa (64). Como o próprio nome diz a reação negativa, não 

vislumbra melhora. Está vinculada diretamente à pulsão, isto é, um grande conceito 

da psicanálise, definido como a carga energética que se encontra na origem da 

atividade orgânica e do funcionamento psíquico inconsciente do homem. A pulsão 

tem formas diferentes de funcionamento que pode ser pulsão de vida (Eros) e 

pulsão de morte (Thanatos). Por não se tratar do objetivo do trabalho, ficaremos 

apenas com a ideia de que ambas as forças orientam as manifestações de vida. Há 

momentos de uma prevalência maior do movimento pulsional destrutivo; o sujeito se 

coloca repetitivamente em situações dolorosas. Freud vincula a reação terapêutica 

negativa à pulsão de morte(64). Ao mesmo tempo em que Pedro menciona 

negativamente os efeitos do tratamento, dificilmente falta. Isso nos faz pensar numa 

transferência positiva do serviço e na equipe. Embora não faça parte desse quadro, 

ele fala que gosta do CAPS e o que o faz gostar são as pessoas que lá trabalham. 

Desse modo, a análise das entrevistas revela que as repercussões que os PTS 

promovem nos participantes da pesquisa, são positivas e há efeitos significativos na 

direção de um tratamento. Também verificamos pelos dados analisados 

anteriormente, que o medicamento seria o principal  responsável pela melhora. As 

demais propostas que compõem o Projeto Terapêutico teria  pouca relevância para 

eles.  Entendemos que essa representação tem dimensão histórica, social e cultural. 

Porém nos perguntamos: Qual o problema de não sermos, segundo a percepção 

dos participantes da pesquisa, os protagonistas de sua melhora? Afinal o 

medicamento não tem mesmo um papel fundamental no tratamento? Sabemos que 

o medicamento como única via para estabilização, muitas vezes não é suficiente, 

mas  o contrário também não é verdadeiro?  Oferecer propostas em oficinas como 

única via de tratamento, por si só sustenta a estabilização? Como nos diz E. 

Laurent(65), o trabalho em rede envolve lançar mão de um conjunto de dispositivos 

que possam empreender uma melhora, no registro do imaginário os mais diversos: 

teatro, horta, jornal, medicamento, biscuit, grupos psicoterapêuticos, entre outros. 

O trabalho, no entanto indica a necessidade de uma reflexão crítica à prática 

dos trabalhadores de saúde mental. Não podemos aceitar de modo ingênuo, a forma 

como muitos dos participantes se revelam, submissos frente à vinculação com 

algumas atividades. Significa dizer que embora a Reforma Psiquiátrica tenha como 

paradigma a desinstitucionalização como força propulsora, não garante a 

desconstrução das práticas há anos reforçada pela normatização, agenciando 
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subjetividades padronizadas e homogêneas em nome de um discurso dominante. Ao 

contrário, a fala deles nos convoca a questionar: Será que essa melhora dos sujeitos 

da pesquisa não ficará restrita àquilo que o CAPS lhes proporciona?  

Para dar maior amplitude a essa discussão, veremos a seguir os quadros 

referentes às atividades potencializadoras e dificultadoras mencionadas pelos 

participantes da pesquisa, como também as sugestões colocadas por eles. A partir 

daí teremos subsídios para discussão dos dados analisados. 

 

Quadro 9- Aspectos potencializadores dos PTS, CAPSI, Maria Izilda da Silva, 2013. 

JOÃO 

“Música, grupo de final de semana, futebol”... É legal. 
“Jornalzinho a gente aprende com os pacientes... Aquele joguinho lá do jornal... dos 7 
erros... Nunca ouvi falar, não sabia.” 
...”conhecer os técnicos é muito legal.” 

PEDRO 

“... passar no médico e horta.” 
“... dominó... Trabalha com a mente... Eu também conheço o tipo de jogo.” 
“Conversar também ajuda... Eu gosto de conversar fora das atividades.” 
(referindo-se à equipe)... Eu gosto das pessoas que trabalham aqui. 

MARIA 

“O medicamento... Caminhada dança e entregar jornal. Ficava mais isolada e essas 
atividades me ajudaram a sair mais... Ficar no meio do povo. A gente fica mais em 
contato com as pessoas.”...”tratamento de conversa...é bom a gente conversar, 
desabafar,  sente aliviada... a refletir um pouco”.(refere-se à psicoterapia). 

ROSA “Biscuit, entregar o jornal, fazer colar... Porque é fácil de fazer... Mais difícil não me 
ajuda.” 

 

Quadro 10 - Aspectos dificultadores do PTS, CAPSI, Maria Izilda da Silva, 2013. 

JOÃO “...Biscuit... porque não gosto... não “gosto não”.” 

PEDRO 
“...’a reunião do Z. “Eu não gosto não”. .. Jornalzinho, mas não falo muito não... Não sei 
se gosto”. (Não participa do grupo de final de semana,há muito tempo, porque declara 
não gostar). 

MARIA Não menciona 

ROSA 
“... é ruim porque ela fica perguntando sobre o final de semana... aí eu acho ruim... Eu 
não gosto de falar do final de semana.” (fazer o jornal): é chato, é ruim... Gosto não...” 

 

O quadro 9 diz respeito aos aspectos potencializadores, quer dizer às 

atividades que os participantes da pesquisa declaram gostar, assim como os 

dificultadores, quadro 10,  isto é, aquelas atividades de que não gostam de 

participar. Estes relatos trazem uma contribuição importante para análise dos dados. 

Isto posto, inferimos que o conjunto de atividades mencionadas com valor de 

os tornar mais ativos (contrário de “passivo”) que os fortalece na direção de um 

tratamento, com exceção da Psicoterapia, estão vinculadas à ideia de fazer algo 

concreto. As atividades dificultadoras, que impedem a ação, parecem relacionar-se a 

atividades de modalidade verbal; como interpretar esses dados?  
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Discutimos há pouco a necessidade de planejamento em algumas atividades, 

e vamos agora destacar a importância de considerar o estilo de pensamento do 

psicótico para elaboração de um projeto terapêutico, lembrando apenas que a teoria 

psicanalítica aplicada neste estudo é concernente à população desta pesquisa, 

embora muitos conceitos têm valor de abrangência sustentável. Salientamos apenas 

a ética psicanalítica no sentido de se ter cautela em sua aplicação em cada caso. Os 

participantes desta pesquisa apresentam prejuízos cognitivos importantes. Há, no 

entanto todos aqueles casos que não são da alçada desse recorte. Schreber(66) por 

exemplo, foi um jurista de alto escalão na hierarquia do sistema judiciário, no entanto 

psicótico.  

Bion(67), psicanalista inglês, aponta em seu estudo, que as crianças que 

apresentam mais tarde problemas psicóticos teriam tido em sua infância mães 

desprovidas da capacidade de devaneio, isto é, não podiam capturar através da 

palavra, a angústia do bebê e dar-lhe um sentido, essa angústia fica sem nome. 

Quando a mãe não captura os sinais de comunicação que o bebê dá na relação ou 

quando não se nomeia o objeto na sua ausência, não se instaura o pensamento 

simbólico, pois este se produz a partir da ausência do objeto. Portanto o 

pensamento ficando aquém da simbolização, institui-se o pensamento concreto(67). 

Rosa menciona o que gosta de fazer: 

“...fazer colar... porque é fácil de fazer... mais difícil não me ajuda”. 
 

Os grupos que exigem verbalização, são mencionados pelos participantes da 

pesquisa como dificultadores, não gostam de participar. Há uma indicação 

importante de mudança no modo como são atualmente construídos esses grupos.  

A compreensão da Esquizofrenia no campo da Psiquiatria também nos auxilia 

ao apontar prejuízos da cognição relativos ao pensamento concreto do psicótico 

para abstrair e compreender figuras de linguagem. A falta de atenção, concentração 

e prejuízo da memória são alterações presentes no quadro desse sofrimento 

psíquico(68). Esse conjunto de informações não pode ser desconsiderado sob o 

pretexto de ser leal a essa ou aquela sustentação teórica. Ao contrário a clínica 

ampliada se constrói a partir de vários saberes profissionais. 

No entanto, se de um lado há atividades que são dificultadoras, há por outro, 

ganhos como aos relacionados ao acolhimento dos profissionais da equipe. Ainda 

em relação ao quadro que diz respeito aos aspectos potencializadores, dois 
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participantes da pesquisa mencionam os trabalhadores da equipe como elementos 

positivos nos seus planos de tratamento. Isso reafirma a importância da valorização 

das relações que se constroem no atendimento às necessidades desses usuários, 

não limitando as intervenções apenas na aplicação das técnicas. 

“...conhecer os técnicos é muito legal” .(João) 
 

Pedro referindo-se ao que gosta no CAPS: 

“...as pessoas que trabalham aqui”. 
 

Nesse sentido os vínculos entre técnico e usuário são valorizados e vão ao 

encontro da atenção psicossocial, que diz respeito à organização dos processos de 

trabalho. Um dos princípios desse modo operacional são as relações compartilhadas 

entre trabalhador e usuário, em contraponto às relações hierarquizadas, assim é 

importante lembrar que se não há vínculo, não há tratamento. 

Seguindo ainda no quadro que sinaliza aspectos Potencializadores, Maria 

menciona a Psicoterapia e Pedro fala da conversa fora das atividades. 

Quanto à Psicoterapia Maria fala de sentir-se acolhida em seu sofrimento: 

“eu me sinto aliviada... é bom a gente conversar... desabafar... a refletir um pouco”... 
 

Maria parece falar que através da palavra diminuem as tensões que sente 

frente aos conflitos e tensões vivenciadas. E vai além da redução das tensões. A 

psicoterapia a faz refletir... Condição fundamental para transformações significativas 

na vida. 

Pedro, faz uma importante menção em relação à conversa fora das 

atividades, considerando-a como um aspecto que o torna mais ativo. Faz-nos pensar 

no funcionamento de um serviço que flexibilize oportunidades para que ocorram 

conversas entre os usuários. Além de uma programação de atividades propostas a 

serem seguidas, também deve se oportunizar a condição de laço social entre os 

pares. Essa flexibilização deve estar inserida no tratamento, pois espaços 

interacionais promovem também protagonismo. Por outro lado, não podemos 

desprezar o fato de que Pedro fala que “dentro” das atividades já não ocorre o 

mesmo, isto é, não gosta de falar. Será que Pedro deveria estar participando de 

atividades formais que visem a alguma produção? Parece que a conversa informal é 

benéfica para ele.  
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Passemos agora ao último quadro que diz respeito às Sugestões que os 

participantes mencionaram (Quadro 11). Observa-se que a maioria menciona 

atividades com teor de maior concretude. 

Quadro 11 - Sugestões mencionadas pelos participantes da pesquisa, do PTS, 
CAPS I, Maria Izilda da Silva, 2013. 

 

Tanto no quadro referente aos aspectos potencializadores (quadro 9) quanto 

no quadro de Sugestões (quadro 11) são mencionadas atividades físicas, como 

elementos benéficos ao tratamento. A atribuição positiva mencionada pela maioria 

dos participantes da pesquisa, à prática de exercício físico, é coerente com um 

estudo que verificou que a atividade física regular, numa unidade de hospital 

psiquiátrico de Ribeirão Preto, possibilitou a integração entre os usuários e a equipe, 

ampliou as possibilidades de comunicação não verbal, melhorou a autoestima, a 

percepção corporal e, sobretudo ofereceu a possibilidade de relaxar e descontrair 

àqueles que estavam com uma terapêutica medicamentosa instituída(69) São dados 

que merecem atenção na elaboração dos projetos de tratamento do CAPS Maria 

Izilda, pois atividades corporais, (para alguns dos participantes da pesquisa), parece 

ser um importante instrumento facilitador na busca da superação acometidos por 

sofrimento psíquico.  

A sugestão que João traz como a presença de estagiários para conversar, 

entrevistar e dar bala, está relacionada à necessidade de ser acolhido, é o que nos 

faz pensar na importância da relação profissional e usuário, já mencionada 

anteriormente e que aparece agora com novas roupagens. Um alerta que João nos 

convida a refletir para que o acolhimento seja um princípio norteador na construção 

e condução dos PTS.  

Esses discursos reafirmam elementos identificados anteriormente, 

relacionados ao manejo dos grupos com modalidade verbal, isto é, as Sugestões  

mostram mais uma vez a prevalência de propostas vinculadas à execução como 

jogos e atividades físicas. 

JOÃO 
“...Computador. 
Estagiário... Fazer visita para nós... Conversar, dar bala... Entrevistar a gente. 
...”Ter aula... Trabalho.” 

PEDRO “... Filme não... Corta isso... Porque tem que prestar atenção.” 

MARIA “....Fazer exercício é bom...Eu não sei se é de trabalhar lá em casa. Eus estava 
com dor aqui (mostra a região do quadril), depois que eu fiz exercício melhorou.” 

ROSA ...”Gosto do jogo da velha, caça-palavras, dominó... Jogaria com meus amigos.” 
“...Voltar a ter aula com o professor... Que ele parou”. 
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Pedro com a intenção de sugerir “o que não pode ser feito” diz: 

... “Filme não... Tem que prestar atenção”. 
 

O filme não é indicado como sugestão de atividade, pois exige além de ficar 

muito tempo concentrado (condição difícil para o psicótico) uma elaboração abstrata 

de um alcance muito distante.  

Segundo Winnicott(70), psicanalista inglês, se a palavra, na formação de 

grupos, não for acompanhada de estratégias concretas como colagem, 

representações gráficas, desenhos, pintura ou qualquer materialidade que seja, o 

trabalho será inócuo. O autor utiliza o conceito de transicionalidade, quer dizer, o 

uso de objetos concretos, como facilitadores da comunicação emocional. O mundo 

subjetivo, criado pelo psicótico, em contato com os objetos externos, também 

criados por eles de modo concreto, vão adquirindo sentidos e dessa forma permite a 

gradual construção da fronteira entre o “eu” e o ambiente. Os grupos com a 

especificidade verbal mencionada pelos participantes da pesquisa não parecem 

apresentar um planejamento que considere o estilo de pensamento dos 

participantes, o grau de envolvimento nessas atividades propostas, e as pistas que 

vão dando quanto à efetiva interação relacional entre os usuários e a atividade. De 

nada adianta reunir um grupo de pessoas que sequer sabem por que estão 

reunidas, que falam, mas não se escutam.  

Constatamos no quadro 11 a indicação de papéis com valor de adaptabilidade 

social como trabalho, estudo e computador, o que nos faz inferir a forte presença de 

ideologias sociais dominantes e que atravessam a subjetividade do portador de 

sofrimento psíquico.  

A história da loucura vai nos explicar que, a partir de determinado período da 

Idade Média houve uma condenação burguesa ao ócio, de modo que qualquer 

forma de improdutividade, inclusive a loucura, era condenada. Pinel, pai da 

psiquiatria entendia que a cura para o louco, consistia em trazê-lo de volta à 

realidade, dominando seus impulsos e afastando suas ilusões. Portanto para a 

reeducação da mente alienada, defendia-se um tratamento moral articulado a um 

trabalho terapêutico(71). Foucault afirmava que a loucura foi transformada em doença 

mental com o advento do capitalismo, visto que o louco não tinha valor no mundo do 

trabalho. O que não se encaixava na nova ordem social passou a ser visto como 

patológico, anormal e, portanto, devia ser excluído e ou corrigido(71). 



85 
 

 

Todo esse processo histórico relacionado à loucura e ao trabalho, que 

também ocorreu  com a educação  e com o surgimento da Informática, capturam a 

constituição do sujeito portador de sofrimento psíquico que, embora constituído de 

modo peculiar em sua subjetividade, seu modo de pensar e sua relação no campo 

social, acaba sendo  atravessado pelas dimensões sociais históricas e culturais. 

Porém o modo como se apropria desses elementos não tem consistência própria, 

isto é, sua fala não lhe faz sentido, pois o sentido é tomado por empréstimo do 

discurso social. Embora João mencione trabalho e computador, se recusou a 

participar da Oficina de Informática, apesar de   convidado várias vezes. Os conflitos 

em sua casa giram muito em torno da família querer que ele trabalhe, mas também 

se recusa. O mesmo acontece com Rosa ao mencionar os estudos. Na prática em 

nenhum momento fala em matricular-se em escola regular. Na abordagem 

psicanalítica, o sujeito psicótico, capta a realidade, mas por haver falhas na 

dimensão simbólica, um caminho para criar sustentação é através de identificações 

imaginárias (com imagens, objetos intermediários), que dá um molde, uma forma à 

sua identidade, mas sem um conteúdo simbólico(72). 

Entendemos que o objetivo do PTS é oferecer um modo de tratamento que 

busque junto com o sujeito portador de transtorno mental, construções de propostas 

que resgatem suas potencialidades, transformando-os em protagonistas de seus 

próprios tratamentos. Nesse processo é preciso ressaltar, que se trata de uma 

abordagem singular, considerando a história do sujeito, sua inserção sócio cultural, 

espacial em relação ao outro. 

Saraceno(73) afirma que desinstitucionalizar não é somente superar as 

condições de dependência do paciente em relação ao hospital psiquiátrico, mas 

também quanto aos modelos substitutivos desses equipamentos. Significa também 

superar a condição da dependência em relação aos familiares, sua condição de 

isolamento e alienação em relação ao campo social, na medida do possível a cada 

caso. Desse modo o desafio seria propiciar condições de ressignificar  uma 

dependência subjetiva, da condição de objeto do sujeito com transtorno mental para 

uma condição protagonista a partir de pistas que o próprio usuário vai dando na 

orientação de seu tratamento. É disso que se trata quando nos referimos ao que é 

essencial aos PTS. O território neste contexto, faz parte de uma importante 

estratégia que compõem o tratamento. 
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Os CAPS de acordo com as políticas públicas de saúde mental inscrevem a 

noção de território em sua própria definição, à medida que insere o tratamento 

dentro da comunidade onde o sujeito se localiza. Território compreendido não 

apenas como área geográfica, mas como uma complexa rede de pessoas, espaços, 

histórias definidos como lugar de existência(60). Essa ideia faz referência a um lugar 

identitário, sócio espacial e sócio histórico, que situa o sujeito em relação aos outros. 

O território ou lugar de existência atravessa o psiquismo do sujeito, à medida que se 

torna um espaço de pertinência, um lugar onde é possível circular e relacionar-se(60). 

Outras implicações não menos importantes também presentes na formação 

identitária dos participantes da pesquisa, apontadas em nossa análise, são as forças 

hegemônicas circunscritas pela construção ideológica da loucura através da família, 

da condição de pobreza, da exclusão do trabalho produtivo regido pelo capitalismo, 

pela medicalização. Neste cenário o dito louco apresenta-se como incapaz 

submetido ao outro, com difícil acesso no campo social. 

O enfrentamento dessas forças torna-se um complexo desafio. Tarefa nada 

fácil que o CAPS Maria Izilda tem por responsabilidade colocar em prática dizer a 

que veio, ou seja, desenvolver através dos PTS ações que não se constituam em 

respostas cronificantes e que sejam desprovidas de lugares ocupados por quem se 

autoriza a tudo saber. Significa o outro absoluto que submete o portador de 

transtorno mental a um lugar familiarizado de passividade e submissão. Referimo- 

nos ao modo como algumas propostas estão constituídas.Se o objetivo dos PTS é 

justamente promover ações que desenvolvam a capacidade protagonista dos 

sujeitos portadores de sofrimento mental, gerar atividades cronificantes, isto é, 

àquelas que não permitem que o sujeito expresse seu modo singular quer seja pelo 

delírio, ou pela diferença que lhe é peculiar,que não permita  a direção na 

construção de seu tratamento, estaremos na contra mão dos objetivos preconizados 

dos PTS. Vale ressaltar que respeitar e acolher a diferença não significa fazer o que 

quer. Ao contrário, a partir da diferença compartilha-se um projeto terapêutico no 

qual comprometem-se usuário e técnico na construção de seu atendimento.Isso vai 

depender muito do modo como se encontra psiquicamente  o usuário, como também 

a flexibilidade que o tratamento disponibiliza. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo iniciou com um percurso sócio histórico da Reforma Psiquiátrica, 

passou mais detidamente pelo território, lugar de existência dos participantes da 

pesquisa, articulou esses aspectos com as forças hegemônicas ainda presentes que 

sustentam em parte a submissão dos mesmos, até chegar à análise das entrevistas. 

Culminou nas repercussões dos PTS, ponto central do objetivo desse trabalho. 

A escolha da metodologia e a utilização da entrevista reflexiva neste estudo 

foi fundamental para o acesso aos discursos, a medida que permitiu uma maior 

interação entre a entrevistadora e o entrevistado, possibilitou  uma reestruturação de 

ideias e nos ajudou na compreensão  dos aspectos que envolvem os PTS. 

Iniciamos a análise das entrevistas pelas Atividades Mencionadas 

Espontaneamente. Observamos que algumas propostas foram mencionadas por 

alguns participantes, enquanto outras sequer foram lembradas. Este dado nos fez 

inferir que parte desta compreensão, estaria relacionada à lembrança ser 

consequência  das suas preferências. Porém, a partir do que a análise evidenciou 

não se pôde tomar esta configuração com valor absoluto, pois as atividades 

consideradas como “Dificultadoras”, constituíram-se também como as mais 

mencionadas. Tal condição nos colocou diante de um paradoxo: de um lado 

“mencionaram” atividades  com valor de sentido: horta, caminhada, futebol (para 

alguns participantes) de outro “mencionaram” atividades que não são 

acompanhadas de valor significativo: Grupo de Final de Semana, Grupo de 

Medicamento e Grupo que elabora Jornal. Ao que pareceu a fala por si só evocada 

pelos participantes da pesquisa, não garantiram um valor significativo atribuído às 

atividades inseridas nos PTS. Afinal, como compreender o que confere sentido a 

eles? 

A dimensão do estudo neste aspecto nos fez refletir sobre a importância da 

escuta no acompanhamento dos PTS. Retomando o que sustentamos anteriormente 

em relação a esta questão, é através da escuta que identificamos a diferença. Tal 

paradoxo nos colocou, na prática diante do que provoca a diferença  entre escutar  

“falar” o que faz sentido, e “falar” sem nenhum engajamento significativo. 

A partir das atividades mencionadas espontaneamente, selecionamos 

àquelas que com mais frequência foram comentadas ,repetindo: Grupo de Final de 

Semana, Grupo de Medicamento e Grupo que elabora o Jornal. Observamos 
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algumas peculiaridades no planejamento dos PTS. A falta de objetivos claros em 

determinado grupo, especialmente por se tratar de uma população com transtornos 

graves, foi evidenciado como um dado que  poderá produzir  repercussões na falta 

de orientação concreta e clara, que ajude no manejo e condução das propostas. 

 Os grupos de modalidade verbal, merecem uma reflexão crítica na 

reconstrução dos planos de tratamento. Ao que parece, são muitas vezes 

conduzidos, segundo o critério do que alguns técnicos consideram o que é melhor 

para os participantes da pesquisa. Talvez na ânsia de inseri-los “como cidadãos” 

acabam não dando conta do que é singular para cada participante da pesquisa. O 

medicamento também foi incluído no conjunto de Atividades Mais Mencionadas, pela 

frequência com que foi falado, e não por se constituir em atividade. De todo modo, o 

medicamento equivale ainda como o responsável pelo tratamento. A assistência 

concebida na amplitude que as políticas públicas de Saúde Mental preconizam, 

tendo como referência atividades que promovam “pacientes” em “agentes” de seus 

próprios tratamentos, ainda têm um longo caminho a percorrer, especialmente pelos 

próprios participantes da pesquisa.  

Quanto às Repercussões dos PTS, verificamos aspectos importantes na 

direção do tratamento. Os participantes relatam construções possíveis de inserção 

através de laços sociais, lembrando das referências que fizeram quanto ao futebol, 

Caminhada, entrega do jornal, horta. Relataram mudanças no modo de lidar em 

relação a seus sentimentos. Esse conjunto de elementos revelaram aspectos 

positivos demonstrados pela análise dos resultados. Porém localizamos um nó que 

precisa ser desatado neste cenário: a nosso ver, o problema estaria em acreditar 

que todas as atividades as quais os participantes se inserem, teriam atribuições  que 

os levam a estabilização. Quando nos referimos à esta concepção, significa o 

alcance de certa entrada ou circulação no social. Futebol pode por exemplo faria 

sentido à uns e não para todos. Essa afirmação vale para todas as outras atividades 

que compõem os PTS. 

Foi também possível identificar neste estudo, as atividades consideradas por 

eles como elementos Potencializador e Dificultador. As atividades inseridas nos PTS 

que significam tornarem-se mais ativos tem consonância à propostas de execução: 

música, jornal , horta, dominó, caminhada, dança, biscuit e fazer colar. Discutimos 

nesse aspecto a importância na revisão dos PTS, considerando a importância que 

as atividades de execução têm para os participantes da pesquisa. Em cena entraria 
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a compreensão do estilo  de pensamento, que orientariam as escolhas para esta 

modalidade. Não significa dizer que a palavra não tenha que ser valorizada, ao 

contrário, mas o que ressaltamos é como a palavra é sustentada nestas propostas. 

Foram também destacadas as relações da equipe com os participantes da pesquisa, 

a importância do acolhimento, numa relação compartilhada tem valor de potência 

para eles. A construção dos PTS deve ter como vetor na organização dos processos 

de trabalho, o acolhimento na condução do tratamento. Quanto  às atividades com 

aspectos Dificultadores, com exceção de João que não gosta de fazer biscuit,  

mencionaram as atividades de modalidade verbal: grupo de final de semana, grupo 

de medicamento, grupo que elabora o jornal. Em vários momentos do estudo, as 

atividades de modalidade verbal estiveram presentes, como uma indicação 

importante de revisão no planejamento, execução e condução dessas propostas. 

Também vale lembrar que estas atividades não podem ser generalizadas a ponto de 

considerar que todos os usuários do CAPS  têm a mesma representação. Porém 

sugere uma reflexão crítica no modo como estão sendo manejadas. 

Por fim, às Sugestões que os participantes da pesquisa mencionaram, 

indicaram mais uma vez, atividades de maior concretude: exercícios físicos, jogos, 

estudar e trabalhar. A expectativa dos participantes quanto à possibilidade de 

estudar e trabalhar, nos trouxe no momento uma reflexão crítica do modo como 

sustentam essas sugestões. Na prática há uma distância entre o que se menciona e 

o que faz sentido para envolverem-se enquanto proposta transformadora de seus 

tratamentos. Questionamos se as sugestões mencionadas e orientadas numa 

adaptação social não estão mais relacionadas a forças dominantes que atravessam 

as subjetividades dos sujeitos da pesquisa do que propriamente algo que faça 

sentido para eles. Foram também apontadas como sugestões as visitas, presença 

de estagiários, entrevistas e conversas, denotando o aspecto acolhedor. Isso reforça 

a importância da relação amparada no cuidado como norteadora do serviço de   

assistência ao portador de sofrimento psíquico devendo estar presente tanto quanto 

a aplicação técnica na construção dos PTS.   

Esses dados poderão ser vistos como uma oportunidade da equipe rever os 

PTS e ter a sensibilidade de perceber se as atividades estão sendo direcionadas às 

necessidades dos usuários e de que modo afetam o tratamento. 

Este estudo aponta a necessidade de um melhor planejamento nas atividades 

de propostas de modalidade verbal. Elementos imprescindíveis como o não 



90 
 

 

conhecimento do estilo de pensamento do psicótico, sem objetivos claros e 

concretos nas propostas que se desenvolvem nessa modalidade, centralização do 

técnico na condução de um grupo, devem ser considerados  na construção dos PTS, 

revelando  problema mais na direção da equipe de trabalhadores do CAPS do que 

propriamente da patologia dos usuários.  

A falta de reavaliações contínuas dos PTS parece causar grandes prejuízos 

para os participantes da pesquisa, pois neste momento poderia se ter a chance de 

conversar sobre o modo como estão se sentindo frente a participação de 

determinadas atividades. 

Outro desdobramento que ocorre frente à falta de reavaliações contínuas, é a 

mudança nos dias que frequentam o serviço. O sujeito migra para redução de dias 

na sua frequência, tendo como critério o abrandamento dos sintomas, processo que 

reproduz o tratamento do antigo modelo asilar, pois o medicamento por si só 

também produz tais efeitos. A capacidade protagonista do sujeito frente a seu 

tratamento e também fora do CAPS, através da construção de laço social no 

território poderia ser considerado  como um  critério para  redução de dias ou quem 

sabe um acompanhamento ambulatorial.    

Ressaltamos que o tratamento possível, pauta-se em colocar em evidência o 

saber do sujeito com sua lógica de funcionamento inserindo-o como protagonista de 

seu projeto terapêutico(74). Pelo que pudemos analisar, na perspectiva dos 

participantes da pesquisa há muito que se fazer na construção desses projetos. 

Portanto, entendemos que os projetos terapêuticos singulares promovem 

repercussões parciais no tratamento dos participantes, à medida que coexistem 

atividades que valorizam a constituição de laços sociais no território, mas ainda 

aquém de oportunizar possibilidades para os participantes serem protagonistas de 

seus tratamentos, na medida das suas possibilidades. Atualmente o CAPS Maria 

Izilda da Silva precisa de reformulações para tornar-se propriamente um espaço 

onde se opera  de forma mais efetiva o tratamento de sujeitos com sofrimento 

psíquico grave. Desse modo destacamos quatro pilares imprescindíveis para que 

ocorram mudanças nesta direção: 

(1º.) Sustentar de fato uma rede de serviços que integrem articulações extramuros, 

dialogando com outros setores do município para que se constitua uma rede tecida 

de ações efetivas e concretas com vistas à inserção de programas que incluam 

usuários com transtorno mental. Chamamos a isso uma articulação intersetorial, 
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quer seja da Educação, Cultura, Esporte ou outros segmentos disponíveis num 

diálogo efetivo e responsável; 

(2º.) Ampliação na oferta de serviços em Saúde Mental que permita a circulação em 

outras modalidades e promova dessa forma maior capacidade de autonomia. 

Quanto menos o usuário necessitar do serviço, no sentido de passar a conviver com 

mais independência do CAPS, maior a possibilidade de utilização de sua capacidade 

protagonista na relação com o outro. Serviços inseridos nas políticas de Saúde 

Mental incluem: Centros de Convivência, efetividade de matriciamentos, 

Cooperativas de Geração de Renda; 

(3º.) Capacitação Contínua e Supervisão para os trabalhadores do CAPS. Por se 

tratar de um novo serviço, as experiências dos trabalhadores vão sendo construídas 

na prática. Se por um lado não há protocolos a serem seguidos formatando o 

trabalho a ser feito, por outro a prática pode ser orientada pelo senso comum. 

Capacitação contínua é necessária porque a complexidade do serviço assim o 

exige. Reflexões do trabalho em equipe, planejamento de projetos terapêuticos, 

orientações sobre matriciamento, isto é, técnicos da equipe de saúde mental, junto 

com profissionais das UBSs  nas discussões de casos. 

A Supervisão é necessária porque geralmente não há espaços nos 

programas de Capacitação para discussão daquilo que é singular àquele CAPS. Um 

trabalho em equipe mobiliza conteúdos que interferem na prática cotidiana do 

serviço. Um espaço de reflexão desses conteúdos é imprescindível para o bom 

andamento do serviço.  

(4º.) Reavaliação sistematizada dos PTS. É esperado que ocorra mudanças 

enquanto o usuário estiver frequentando o serviço. Quando nada muda, e se repete 

a mesma coisa, é sinal que algo está “paralisado”. O trabalho fica engessado. A 

equipe também. Se um sujeito com transtorno psíquico “fica” anos com o mesmo 

plano de tratamento, pode-se inferir que o serviço está “doente”, à medida que 

reproduz sintoma: nada pode mudar, cristalizam-se condutas, atividades, e fixam-se 

lugares impossíveis de produzir a diferença.   A reavaliação singular do tratamento 

exige mobilidade, reflexão, busca pelo conhecimento. Quando se reavalia os PTS se 

reavalia também saberes e fazeres profissionais. 

Nesse contexto o CAPS Maria Izilda da Silva, apresentou-se como um serviço 

repleto de entraves, avanços e paradoxos que só podem ser trabalhados na medida 

em que alguma reflexão incida sobre a dimensão de trabalho e possam ser 
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problematizados em toda sua complexidade, tendo pela sua frente um desafio 

continuo de reconstrução. 

Nesta direção não podemos deixar de enfatizar a importância que o 

movimento de desinstitucionalização deixou como um novo modelo de produção de 

saúde através da co-gestão, desde a organização dos processos de trabalho pela 

via da atenção psicossocial à prática da clínica ampliada.  Duas vertentes que 

orientam o trabalho e são interdependentes entre si. O princípio que une tanto a 

clínica ampliada quanto a gestão dos processos de trabalho é a co-gestão, ou dito 

em outras palavras, seria a possibilidade de propiciar uma prática compartilhada e 

singularizada  de ações promotoras de sentido àquele sujeito portador de sofrimento 

psíquico.  

Neste sentido observamos que o modo como os PTS atualmente são 

construídos no CAPSI Maria Izilda são desprovidos de ações que dão ênfase à 

singularidade, dificultando a criação de protagonismos possíveis a cada caso. 

Embora o Ministério da Saúde tenha adotado como política oficial o programa 

“HumanizaSUS”(75), cuja direção norteadora de mudanças no modo de produzir 

saúde é feita pela gestão compartilhada, ainda na prática estamos distantes de sua 

efetiva operacionalização. É preciso lembrar que a implementação da co-gestão 

deve ocorrer não só na relação trabalhador-usuário dos serviços, mas também na 

relação trabalhador e gestores responsáveis pela condução das políticas públicas 

das instâncias das quais estão vinculados os trabalhadores. Sem este diálogo 

compartilhado fica muito difícil que ações intersetoriais, matriciamentos, construção 

efetiva de uma rede de serviços e qualificação do atendimento ocorra.  

Trata-se finalmente de um serviço em construção, e que portanto revela 

práticas em construção. Esperamos que essa “construção” não atribua sentido 

somente por ser um novo modelo de tratamento ou para justificar suas contradições. 

A “construção” nos remete ao inacabado, portanto a falta se revela. Desejamos que 

o CAPS Maria Izilda da Silva sustente o campo dos paradoxos e das contradições e 

possa criar condições de trabalho que suporte a falta e a diferença. 

Essa pesquisa limitou-se a uma população reduzida ,com um equipamento de 

serviço mental constituído por um conjunto de elementos específicos àquele 

município, com uma equipe e estrutura de serviço, com características peculiares, 

que de algum modo produziram efeitos nos resultados desse estudo. Dentro deste 

contexto, este trabalho suscita questões como: quanto a família iria influenciar nos 
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resultados, caso tivesse inserida no estudo? Maria foi a única usuária que não 

frequenta mais o CAPS, voltou ao trabalho, está construindo sua casa, etc. 

Indagamos: quais aspectos influenciaram na retomada de sua vida? O diagnóstico? 

O fato de não ser paciente crônica? A Psicoterapia? Este estudo   propicia indicação 

para investigações futuras que poderão dar subsídios a este campo imprescindível 

de pesquisa que é a saúde mental. 

Para finalizar, retomo o início da apresentação deste trabalho, em relação ao 

que me impele a avançar: “...Trata-se de uma pós graduação que me possibilitou a 

dialética, reflexão e ação do atendimento ao usuário que passa por um sofrimento 

psíquico”. O percurso deste trabalho foi fundamental na reconstrução de minha 

prática orientada pela reflexão crítica e mais humanizada. Conduziu-me a um 

caminho que provoca mais dúvidas do que certezas... Ainda bem. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA PESQUISA 

 

Período 2012 2013 2014

Atividades  mar abr mai Jun Jul Ago. Set. Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan 

Revisão 
bibliográfica 

                                                 

Encaminhamento 
do projeto para o 
CEP-FCMS  

                                    
           

 

Aplicação do 
instrumento 
piloto de coleta 
de dados e 
adequação  

                                    

           

 

Aplicação final 
do instrumento 
de coleta de 
dados 

                                    

           

 

Organização e 
análise das 
entrevistas 

                                    
           

 

Exame de 
Qualificação 

                                                 

Finalização da 
Dissertação. 
Elaboração final 
da Dissertação 

                                    

           

 

Envio do 
Artigo/Defesa 
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Reflexões sobre uma experiência em projetos terapêuticos singulares a partir 

do discurso de usuários 

 
Eu, Fátima Amorim Ávila, psicóloga do CAPS, estudante da PUC/SP, estou 

desenvolvendo um estudo sobre as atividades dos Projetos Terapêuticos e tenho 
como objetivo avaliar a sua opinião, para saber se ocorreram mudanças do seu dia a 
dia antes e depois que você passou a fazer tratamento no CAPS. Você terá que 
responder a uma entrevista com perguntas abertas, relativas às atividades que você 
participa, e se lhe ajudam ou não. 

Assinando este termo consinto em participar voluntariamente do projeto de 
estudo sob a responsabilidade da pesquisadora Fátima Amorim Ávila e orientação 
da Profa. Dra. Raquel Ap. de Oliveira. Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido 
(a) que: A) O estudo será realizado a partir de entrevistas com perguntas que 
deverão ser respondidas por mim (participante da pesquisa); que serão gravadas 
para estudo; B) não haverá riscos para minha saúde; C) que posso consultar os 
pesquisadores responsáveis em qualquer época, pessoalmente ou por telefone para 
esclarecimentos de qualquer dúvida; D) que estou livre para a qualquer momento, 
deixar de participar da pesquisa e que não preciso apresentar justificativas para isso; 
E) que todas as informações por mim fornecidas e os resultados obtidos serão 
mantidos em sigilo/segredo e que só serão utilizados para divulgação em reuniões e 
revistas científicas sem a minha identificação; F) que serei informado de todos os 
resultados obtidos, independentemente do fato de mudar meu consentimento em 
participar da pesquisa; G) que não terei custos pessoais por participar da pesquisa; 
H) que não terei quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre eventuais 
resultados decorrentes da pesquisa; I) A minha participação na pesquisa não 
implicará em qualquer benefício ou prejuízo no atendimento. Assim, consinto em 
participar do projeto de pesquisa em questão. 

Ao final do estudo a pesquisadora se compromete a lhe comunicar os 
resultados. A pesquisadora responsável pelo estudo é Fátima Amorim Ávila que 
pode atendê-lo no telefone (11) 4159-41-78. A orientadora é a Profa. Dra. Raquel 
Ap. de Oliveira, telefone (15) 3212-98-78. 
 

 

  

Nome: ___________________________________ RG: ____________________

Assinatura: ___________________________________ Data: ______/_______/______

    

1º via: Pesquisadora 2º via: entrevistado 

 

Este é um documento em duas vias, uma pertencente ao entrevistado e a outra para pesquisadora.
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APÊNDICE  C  – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Nome:  idade:  
Escolaridade:  Estado civil:  
Ocupação:  Início no Caps.:  
No. de Internações:  Diagnóstico:  
Medicamentos:    
 

QUESTÕES PREPARATÓRIAS E DESENCADEADORAS: 

1) Conte para mim como é seu dia a dia em sua casa.  (preparatória). 

 

2) Conte para mim  as atividades que você realiza aqui no Caps. Como era o 
tratamento antes de você vir aqui? (desencadeadora) 

 

3) Como as atividades que você realiza aqui lhe ajuda no dia a dia .O que você 
fazia antes e o que faz hoje. (desencadeadora) 

 

4)Qual atividade você mais gosta e a que menos gosta. (Justifique) Gostaria de dar 
uma sugestão em alguma atividade que poderia lhe ajudar mais no seu dia a dia 
e que não tem no CAPS? Justifique. (desencadeadora) 
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APÊNDICE  D – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS – EM CD 
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EXO 1 –  S

  

 

OLICITAÇÇÃO E AUTTORIZAÇÃÃO DO SEERVIÇO 
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EXO 2 – APPROVAÇÃÃO DO COOMITÊ 
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