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RESUMO 

 

Silva JCM. As Representações Sociais dos graduandos do último período de 
enfermagem acerca do doente e da doença mental. 
 
Introdução: As atitudes e habilidades requeridas para as ações em saúde mental 
em alunos de enfermagem são influenciadas por pré-concepções estigmatizadas 
trazidas pela vivência social e familiar. Com o advento da Reforma Psiquiátrica, que 
dentre outros, resultou na desinstitucionalização, os portadores de distúrbios 
mentais passam a ser tratados em locais abertos (Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), Residências Terapêuticas (RT), Ambulatórios de Saúde Mental, etc.) e a 
frequentarem espaços comuns ao atendimento em saúde (Unidades Básicas de 
Saúde, Prontos-Atendimentos, Prontos-Socorros e outros). O contato do profissional 
de enfermagem com os portadores de distúrbios mentais passa a acontecer numa 
realidade multifacetada, necessitando de que esses profissionais estejam dispostos 
e preparados para atender essa demanda. As Representações Sociais dos alunos 
em relação ao público em questão revela-se de suma importância para que, após 
identificadas, sejam consideradas na formação de profissionais aptos para essa 
assistência. Objetivos: Identificar as representações sociais acerca do doente e da 
doença mental pelos alunos formandos do curso de enfermagem e descrever os 
fatores relacionados às representações no que concerne o conhecimento, a 
percepção e o comportamento. Métodos: Tratou-se de pesquisa do tipo descritiva e 
exploratória, com abordagem qualiquantitativa, tendo como referencial teórico a 
Teoria das Representações Sociais e referencial metodológico o Discurso do Sujeito 
Coletivo (DSC) com análise na modalidade temática. Participaram 11 estudantes 
concluintes do Curso de Enfermagem de uma Instituição Privada de Ensino no 
Interior de SP. Para a coleta de dados, responderam oralmente uma entrevista com  
três questões norteadoras sobre o conhecimento, a percepção e a atitude frente ao 
doente e à doença mental. Resultados: Constatou–se que os perfis da maioria dos 
participantes são do sexo feminino, com média de idade entre 25 anos e que não 
trabalham na área da saúde; as Representações Sociais associadas ao 
conhecimento apresentaram em 75% a relação com a caracterização biomédica 
(manifestação, classificação, etiologia, etc), influenciados pela matriz Flexneriana do 
ensino em saúde; para o eixo percepção 30,23% relacionaram a necessidade de 
intervenção (Tratamento, Cuidado, etc) atrelado ao processo histórico do “fazer” em 
enfermagem e 20,93% apontaram terem mudado de percepção após a realização do 
estágio, associado às características do local de prática denominado como Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS II). Referente ao comportamento, 63,33% 
expressaram uma atitude condizente com os preceitos da Reforma Psiquiátrica 
(Integrar na Sociedade, Assistir em equipe, abordagem humanizada etc), 
influenciadas pelo conteúdo abordado em sala de aula e novamente pelo local do 
estágio. Conclusão: Conclui–se que para a congruência de conhecimento, 
percepção e comportamento frente às doenças e aos doentes mentais precisa–se 
de: conteúdo adequado aos novos moldes do cuidar em saúde mental, local 
condizente com a nova prática recomendada pelo Ministério da Saúde e um modelo 
de ensino que agregue a integralidade aos conteúdos necessários e inerente à 
profissão, possibilitando a vivência das relações e da atitude reflexiva. 
Palavras-chave: Enfermagem, Ensino, Formação, Representação Social, Saúde 
Mental. 



 
 

  

ABSTRACT 

 

Silva JCM. The Social Representations of the nursing senior students on the sick 
patient and the mental illness. 
 
Introduction: The required skills and attitudes for actions on mental health in nursing 
students are influenced by pre-stigmatized concepts brought by social and family 
experience. With the advent of the Psychiatric Reform, which among others resulted 
in the de-institutionalization, people with mental disorders have been treated in open 
places, i.e., Psychosocial Care Center - PCC, Therapeutic Residences - TR, Mental 
Health Clinics, etc.; and attend public areas to health care (Basic Health Units, 
Emergency Rooms and others). The nursing contact with people with mental 
disorders shall happen in a multifaceted reality, requiring that these professionals are 
prepared and willing to meet this demand. The Social Representations of students 
regarding this specific public are extremely important, so that after have been 
identified, are considered in the vocational nursing able to such assistance. 
Objectives: Identifying the social representations on the sick patient and the mental 
illness of the nursing senior students and describe the factors related to 
representations regarding the knowledge, perception and behavior. Methods: It was 
a descriptive and exploratory research, with qualitative-quantitative approach, 
highlighting the Theory of Social Representations as the theoretical reference and 
the Collective Subject Discourse (CSD) as the methodological framework, with the 
analysis in the thematic. Eleven nursing graduating students from a Private 
Education Institution in São Paulo State participated on the study. A verbally 
answered interview, with three guiding questions, was used to collect data about 
knowledge, perception and attitude towards the sick patient and the mental illness. 
Results: Most of the participants are female, with mean age of 25 years, not working 
in the health area. The Social Representations associated with the knowledge 
presented the relationship with biomedical characterization in 75% (manifestation, 
classification, etiology, etc.), influenced by Flexnerian matrix of health education; to 
the axis perception, 30.23% related the need for intervention (Treatment, Care, etc.) 
linked to the historical process of "acting" in nursing; and 20.93% said they had 
changed their perception after the main working stage, associated with practices 
local characteristics called  Psychosocial Care Center (PCC II). About the behavior, 
63.33% expressed a consistent attitude with the precepts of the Psychiatric Reform 
(Integrating the Society, Watch Team, Humanized Approach, etc.), influenced by the 
content covered in class, and again in the working stage site. Conclusion: - It was 
concluded that for the knowledge, perception and behavior matching against the 
diseases and the mentally ill, it needs proper content to new ways of mental health 
care, consistent location with the new practice recommended by the Ministry of 
Health and a teaching model that adds completeness to the necessary and inherent 
to the profession content, enabling the experience of relationships and reflective 
attitude. 
Keywords: Nursing, Education, Training, Social Performance, Mental Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização e justificativa 

 

Ingressei na Faculdade de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (FCMS/ PUC – SP campus Sorocaba) no ano de 2000. Ao me formar 

no ano de 2003, por motivos pessoais (meu marido e filho), precisei me mudar para 

o município de Itapeva no interior de São Paulo, e, após, quatro meses de busca, 

consegui o meu primeiro emprego como Enfermeira. 

Fui contratada para assumir o Ambulatório de Saúde Mental do município. 

Conhecia em teoria, que por muito tempo, o tratamento destinado aos doentes 

mentais era a internação psiquiátrica, e, então, surgiram alguns questionamentos.1-3  

 Qual a efetividade desta modalidade de atendimento (Serviço 

Ambulatorial)? 

 Qual seria o meu papel neste serviço?  

 O que seria uma assistência de qualidade para o atendimento dessas 

pessoas?  

No percurso de minha formação acadêmica, vivenciei nos estágios uma 

experiência hospitalocêntrica. Entendo que, no Brasil, o ensino de enfermagem 

priorizava o cuidado voltado ao modelo asilar, a condução da disciplina era voltada à 

patologia e ao internamento como tratamento. A formação do profissional enfermeiro 

pela sua própria diretriz curricular passou a ser estruturada no modelo centrado ao 

cuidado de pacientes sob custódia.1,4,5 

Durante minha prática no Ambulatório de Saúde Mental, observei que os 

doentes mentais eram excluídos sociais, passíveis de qualquer forma de tratamento, 

sem “poder de voz” onde pudessem exprimir seus sentimentos e exercitar a sua 

crítica. Essa forma de assistir era aceita socialmente, e, muitas vezes, nem eram 

percebidas pelos profissionais de saúde que não atuavam ou conheciam o 

tratamento destinado aos portadores de distúrbios mentais.  

A influência da condução dos modelos de ensino em Saúde Mental, refletia a 

forma de tratamento e as práticas brasileiras no cuidado com os portadores de 

distúrbios mentais, o que se tornava um ciclo ineficaz de progresso nesse contexto; 
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alunos preparados em ambientes não condizentes com uma assistência efetiva e 

humanitária, resultava em profissionais acríticos para a visão de mudança.  

Os profissionais de enfermagem com o advento da Reforma Psiquiátrica em 

meados da década de 80 e a aprovação da Lei 10.216/2001 (Anexo A), ambas 

serão abordadas adiante, iniciaram descobertas de um novo papel, onde a violência 

e o fazer centrado no modelo biomédico foi julgado insuficiente, pois um outro lugar 

de tratamento foi pensado como possível para essas pessoas.1,5,6 

A Lei 10.216/2001 preconiza uma assistência voltada aos dispositivos 

comunitários, ou seja, substitutos da Internação Psiquiátrica. Diante das alterações 

do cuidado de enfermagem em Saúde Mental, motivadas por esta Lei, senti a 

necessidade de aprofundar meus conhecimentos na área, e, então, ingressei no ano 

de 2005 na Especialização em Saúde Mental, oferecida pela Faculdade de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo. 

Essa capacitação permitiu-me um posicionamento crítico diante da 

apropriação de novos conhecimentos com a aplicação das legislações vigentes e o 

entendimento sobre as novas formas de cuidar, os espaços extra-hospitalares como 

possibilidade de cuidado eficazes e humanitários. 

Como resultado dessa reflexão, juntamente com a equipe do Ambulatório 

Municipal de Saúde Mental de Itapeva (AMSM), realizamos um estudo da realidade 

epidemiológica do município, que culminou com a implantação do Centro de 

Atenção Psicossocial II (CAPS). 

Em 2006, iniciei minhas atividades como docente na Associação Cultural e 

Educacional de Itapeva (FAIT), como responsável pela disciplina Cuidar em Saúde 

Mental no curso de Enfermagem, senti um grande prazer em ser uma educadora.  

No cotidiano em sala de aula, percebi que durante as atividades 

desenvolvidas pelos alunos, estes manifestavam pré-conceitos sobre o doente e a 

doença mental que não eram condizentes com os conteúdos apresentados e nem 

com o que requer do profissional de enfermagem; percebi que o doente mental para 

a maioria dos alunos ainda era um ser que não faria parte da sua prática, pois, ainda 

estavam em algum lugar distante (isolados do contato), e, que a qualidade da 

assistência estava voltada para “o fazer”. 
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Em 2007, com dois filhos e novas turmas na FAIT, não foi possível conciliar 

os dois empregos; nesse momento, decidi seguir a carreira de enfermeira educadora 

e deixar o Ambulatório de Saúde Mental. 

A minha vivência como enfermeira/docente reporta ainda a uma realidade 

hospitalocêntrica, apesar dos inúmeros progressos alcançados pela Reforma 

Psiquiátrica. Esta realidade propicia perceber a importância do enfermeiro voltado à 

compreensão das pessoas dentro do seu contexto social e familiar, assistindo-as na 

sua multidimensionalidade. 

Essas experiências me mostraram que a doença mental traz representações 

individuais, sociais e coletivas, que resultam em sensações e atitudes que alteram a 

postura do profissional enfermeiro, onde na maioria das vezes não são identificadas, 

intervindas ou tratadas em sua vida acadêmica.2,7,8 

Observando o comportamento dos alunos, suas expressões verbais e não 

verbais, seus pré–conceitos e opiniões formadas sobre o assunto doente e doença 

mental, questionei-me sobre suas posturas como futuros profissionais: 

  Quais são as posturas dos alunos frente ao doente e à doença 

mental? 

 Até que ponto a vida acadêmica seria capaz de influenciar esses 

posicionamentos criados pela sua vivência familiar, social e cultural? 

O senso comum está continuamente sendo criado e recriado em nossas 

sociedades. No processo, a estocagem de representações sociais é realimentada, e, 

essas representações adquirem uma autoridade ainda maior na medida em que 

recebemos materiais através de sua mediação – analogias, descrições implícitas e 

explicações dos fenômenos, etc.2  

Estudos permeados na categorização e tipificação dos portadores de 

distúrbios mentais por estudantes egressos de um curso de graduação em 

enfermagem mostraram a predominância em: “Pessoas que despertam medo” e 

“Pessoas que despertam dó” e que as ações de enfermagem quando são solicitadas 

aos alunos de enfermagem, baseiam-se em cuidados gerais e específicos da 

doença (tendência em resolver o problema “doença”, sem levar em conta muitas 

vezes a pessoa “doente”). Os estudos apontaram que quando os alunos propuseram 

ações como conversar, fazer interação, oferecer suporte e dar apoio psicológico, 
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manifestaram dificuldades em definir claramente como e para que realizá-las, e, 

assim, estas ações pareceram vagas e dispersas.9,10 

Autoritarismo, Benevolência, Ideologia de Higiene Mental e Restrição Social 

foram as atitudes que apareceram frente à doença mental entre ingressantes e 

formandos em uma Instituição de Ensino que passaram por instrução acadêmica 

relativa ao tema Saúde Mental.8 

As representações, constituídas em atitudes frente à doença e ao doente 

mental, são possíveis de modificação, principalmente, em estudantes da área da 

saúde quando submetidos ao processo ensino-aprendizagem.10,11 

O processo educativo é um curso de ação sistemático, sequencial, lógico, 

planejado e com base científica que envolve o ensino e a aprendizagem, cujo 

resultado leva a mudanças de comportamento mutuamente desejadas. Portanto, o 

processo de educação é a base para uma abordagem participativa e compartilhada 

do ensino e da aprendizagem.12 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira trouxe, pois, transformações. Os conflitos 

atitudinais dos profissionais de enfermagem são considerados constitutivos e 

designam o posicionamento do sujeito e o lugar sociocultural do homem. Sociedade 

e profissionais se deparam frequentemente com esse reposicionamento (uma 

inversão dos meios típicos tradicionais) e suas posturas refletem suas características 

sociais e históricas. Neste contexto, sabemos que hoje a loucura e o sofrimento 

psíquico não têm mais de ser removidos a qualquer custo, eles são reintegrados 

como partes da existência, como elementos componentes do patrimônio inalienável 

do sujeito.11 

A raiz do processo histórico da enfermagem e o seu papel no cuidado aos 

doentes mentais seleciona a importância em revelar as representações sociais 

atribuídas ao doente mental e à doença mental na população em questão 

(estudantes de enfermagem concluintes), pois, juntamente, com suas vivências 

culturais particulares, experienciam durante a sua formação (oito semestres) a 

profissão.  

Frente aos estudos desenvolvidos, evidencio que os fatores culturais e sociais 

vivenciados pelos alunos, e o próprio histórico da Saúde Mental abordada nos 

cursos de enfermagem influenciam de alguma forma o comportamento desses 
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novos profissionais de enfermagem. Inquieta-me revelar quais seriam as estratégias 

educacionais que favoreceriam uma transformação na postura profissional. Esses 

questionamentos me motivaram a iniciar os estudos sobre o tema. 

Diante desta problemática, o presente estudo objetiva identificar quais são as 

representações sociais dos futuros enfermeiros da Faculdade de Enfermagem de 

Itapeva, a fim de subsidiar a partir dos resultados mudanças para o ensino de saúde 

mental no curso de graduação em enfermagem. 

  



22 
 

  

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Considerações acerca do paradigma psiquiátrico 

 

2.1.1 A psiquiatria no mundo 

 

O reconhecimento da doença mental data de 2.000 anos a.C, os babilônios 

acreditavam na possessão demoníaca como a causa desta doença. A loucura era 

considerada uma manifestação dos deuses que tornaria passível de entendimento 

tudo aquilo que o homem não era capaz de explicar. Em períodos anteriores à 

invenção da escrita, as doenças mentais eram atribuídas a influências maligna e 

sobrenatural; consonante com o momento sociocultural o tratamento destinado aos 

doentes mentais eram tortura e a discriminação pelos indivíduos considerados 

normais.13-15
 

Na antiguidade, filósofos como Platão (427 – 347 a.C.) e Aristóteles (384 – 

322 a.C.) elaboravam teorias sobre a natureza da alma e de seus transtornos, 

reconheciam a existência de uma relação entre corpo, raciocínio, desejo e emoção. 

Hipócrates (por volta de 400 a.C.), considerado pai da medicina e contemporâneo de 

Platão, descreveu os distúrbios mentais como alterações no cérebro que resultaram 

em descrições como mania, histeria, paranoia e melancolia. Foi o início do 

afastamento da crença no sobrenatural.13-16 

Durante a Idade Média (500 a 1.500 d. C), há um retrocesso no entendimento 

das doenças mentais, refletido pelo momento histórico e estabelecido pelo 

cristianismo, a associação da doença mental com a feitiçaria e o sobrenatural 

voltaram a predominar na comunidade europeia. Essas concepções mágicas e 

teológicas ocasionaram a esses portadores a tortura generalizada (privação de 

alimentos, espancamentos, etc.), as fogueiras e o “nau dos insensatos” – onde os 

indivíduos doentes mentais graves eram postos ao mar em barcos à vela para ir 

buscar sua racionalidade perdida.14-17 

Foi na Idade Média que a causa da loucura atribuiu-se a um conflito entre o 

conhecimento e a fé. Este conflito foi tratado por religiosos utilizando o exorcismo na 
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tentativa de expulsar o demônio. Os loucos eram recolhidos em casa de 

internamento, juntamente com prostitutas, mendigos e criminosos. Nessa 

modalidade de cuidado surge em 1409 o primeiro hospício, em Valência, na 

Espanha.16,17 

No século XVI, Descartes enalteceu o exercício da razão (essa foi a base da 

filosofia moderna) ocasionando na separação entre sabedoria e loucura. Para 

Foucault foi neste momento que a medicina se apropria da loucura, e, ela é tida 

como doença mental; os hospitais, que eram até então instituições religiosas e 

filantrópicas, transformam – se em Instituições médicas.18 

É sabido que o século XVII criou vastas casas de internamento; não é muito 
sabido que mais de um habitante em cada cem da cidade de Paris viu-se 
fechado numa delas por alguns meses. É bem sabido que o poder absoluto 
fez uso das cartas régias e de medidas de prisão arbitrárias; é menos 
sabido qual a consciência jurídica que poderia animar essas práticas. (p. 
48)

9 

 

A ampliação das construções hospitalares acontece no século XVII, e com 

ela, a prática do confinamento daqueles que divergiam das normas da sociedade, 

onde toda “escória” da sociedade (loucos, marginais, ladrões e mendigos) eram 

internados. O propósito desse isolamento era o de sanar parte do problema de 

inflação populacional nas cidades; a doença surge então como problema social. As 

Instituições Psiquiátricas surgem como um depósito de seres humanos, 

exclusivamente pobres, que invalidaram seu “eu” e que foram esquecidos de forma 

consciente pela sociedade.17 

“O hospital geral fundado em Paris em 1656, era uma Instituição não médica 

cuja função semijurídica tinha por objetivo a exclusão dos desviantes de todos os 

tipos, dentre eles os loucos”. (p. 25)20 

O período da Grande Internação durou até fins do século XVIII; frente às 

necessidades econômicas dos estados nacionais, que precisavam de mão-de-obra e 

não de indivíduos ociosos para a industrialização que naquele momento se iniciava 

na Europa.17,21 

No final do século XVIII, o hospital transformou–se em local de cura e 

tratamento, contando com uma política de disciplinarização, pois foi do século XV 

até o século XVIII, que a loucura foi definida como sendo o oposto da razão: o 

desatino.18,19 

O hospital como instrumento terapêutico é uma invenção relativamente 
nova, que data do final do século XVIII. A consciência de que o hospital 
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pode e deve ser um instrumento destinado a curar aparece claramente em 
torno de 1780 e é assinalada por uma nova prática: a visita e a observação 
sistemática e comparada dos hospitais. (p. 171)

22
  

 

Em 1793, na França, Philipe Pinel denunciou as condições desumanas dos 

asilos da época, propondo uma nova lógica para a tutela: o tratamento moral e 

educativo. Da classificação de Pinel à de Esquirol, caminhou-se da noção de 

alienação para o conceito de doença mental.20,21 

A partir do século XIX houve transformações que determinaram que essa 

estrutura antropológica fosse composta por três termos: homem, loucura e verdade, 

considerada: o alienado. A loucura passa a ter uma conotação positivista, entendida 

como uma contradição da própria razão que ainda existia, portanto com 

possibilidade de cura.23,24 

O século XIX é marcado pela concepção médica da anormalidade, designa 

que os indivíduos loucos não são disciplináveis, pois são opostos à norma, à ordem; 

havia a ideia de que a doença mental tinha uma base orgânica, pois era uma 

alteração do Sistema Nervoso.25,26 

O entendimento patológico da loucura ganha força no início do século XX com 

o modelo de Kraepelin que dirige a ação em dois sentidos, o primeiro na direção 

daqueles que o psiquiatra poderia atender: o alcóolatra, o epilético, o sifilítico, o 

criminoso e à criança que por uma educação defeituosa acrescida à predisposição 

hereditária pudesse em um dado momento se tornar doente mental. O segundo 

sentido compreende a direção das instituições sociais como a escola, a família, o 

Estado, utilizando a psiquiatria para transformá–los em auxiliares nessa ação de 

terapia e prevenção contra a loucura.26 

Foucault relembra que normal é derivado do nomos grego e do norma latino 

(este com significado de Lei), surgiu no século XVIII, significando aquilo que se 

conserva num justo meio-termo, não se inclinando nem para a direita nem para a 

esquerda. Ele sustentou que a pouca importância dada à necessidade de um saber 

construído em bases científicas, é necessário apenas para dominar a loucura e não 

a conhecer; é nesse contexto que começa a desenvolver a Teoria da 

Degenerescência que visava combater as causas das doenças mentais e prevenir 

seus efeitos.23,28 

O entendimento epistêmico da medicina do século XVIII foi centrado no 

modelo botânico para o entendimento das doenças, onde a cura se dirige ao ar, a 
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água, a temperatura do ambiente, a alimentação, etc. O controle do meio assegurará 

a vigilância do doente e da doença, para isso, o hospital individualiza e distribui os 

doentes de forma que o hospital como disciplinador desses fatores seja um 

instrumento de função terapêutica. Permite a descoberta da verdade da doença 

mental, pois afasta tudo aquilo que possa confundi-la.23 

Assim se estabelece a função muito curiosa do hospital psiquiátrico do 
século XIX: lugar de diagnóstico e classificação, retângulo botânico onde as 
espécies de doenças são divididas em compartimentos cuja disposição 
lembra uma vasta horta. Mas também espaço fechado para um confronto, 
lugar de uma disputa, campo institucional onde se trata de vitória e de 
submissão. (p. 203)

23
  

 

A concepção do saudável e do doente mental no decorrer dos séculos 

apresentou variáveis de acordo com o momento sócio–histórico, momento este em 

que o contexto social responde por distinguir os conceitos de “normalidade” e 

“anormalidade”. Essa evolução histórica da psiquiatria e da sociedade possibilita 

percebermos a pessoa em sofrimento psíquico, em diferentes contextos sociais e 

familiares, bem como os princípios praticados pela enfermagem e medicina no 

decorrer dos tempos.25 

Tal perspectiva se expressa em duas vertentes, à primeira para a orientação 

histórica e contextual da cultura local, a segunda para uma interpretação do 

entendimento que a população considera sobre os problemas de saúde mental. Os 

indivíduos participam das modificações históricas, por possuírem autonomia e 

responsabilidade; nesse contexto, sendo a sociedade composta por vários 

indivíduos, estes possuem experiências de vida semelhantes no plano cultural e 

sofrem vivências distintas no plano subjetivo resultando em narrativas que se 

assemelham em certos aspectos e se distanciam em outros.24 

Em 1948, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atualiza o conceito de 

saúde, que passa a ser definida como um completo bem estar físico, mental e social. 

Nessa nova abordagem são contemplados além dos aspectos biológicos, os campos 

psíquico e social. Ainda que a expressão “perfeição” e “bem-estar” sejam conceitos 

subjetivos (não definíveis), os aspectos psicossociais começam a ser considerados 

na relação saúde/doença.18,28 

Após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos houve um declínio de 

mão de obra, devido aos altos índices de cronificação das doenças mentais e de 

incapacitação social no pós-guerra, isto refletiu no contexto de preocupações com 

relação à impotência terapêutica da psiquiatria ocasionando num 
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redimensionamento do campo teórico assistencial da psiquiatria, que posteriormente 

afetou também o Brasil. Neste momento, configuram-se dois grandes períodos de 

crítica e proposições reformistas; os questionamentos são direcionados ao próprio 

dispositivo médico-psiquiátrico e às Instituições e dispositivos a ele relacionados.29-31 

Na Inglaterra, em fins da década de 1950, começou um movimento que 

propunha práticas alternativas ao manicômio, permitindo, desta forma, um 

redimensionamento da prática asilar. Na Itália, em meados da década de 1960, a 

crítica ao paradigma asilar teve, em Gorizia a sua primeira grande ruptura em 

relação à constituição da psiquiatria; a experiência italiana possibilitou, além da 

desmontagem do manicômio, a desconstrução de um saber que sustentou as bases 

da psiquiatria desde o Iluminismo. A noção de loucura como desrazão, como erro, 

como periculosidade pôde ser substituída pela noção de diferença, de produção de 

vida, de subjetividade.21 

Em 1982, Horwitz identificou dois elementos que se associam à percepção de 

saúde/doença mental dos indivíduos, o primeiro é designado como 

incompreensibilidade e o segundo é a relatividade cultural.17,32 

A incompreensibilidade designa a incapacidade da população geral em 
compreender a motivação por trás do comportamento, ou seja, quando não 
são capazes de encontrar sentido ou compreensibilidade num 
comportamento, os observadores tendem a rotulá–lo como doença mental. 
A relatividade cultural são convenções e noções elaboradas na cultura 
específica que dita o que é “normal” e “anormal”.

32 

 

A American Psychiatric Association (APA) define saúde mental como: “[…] 

sucesso simultâneo no trabalho, amor e criação, com a capacidade de resolução 

madura e flexível de conflitos entre instintos, consciência, outras pessoas 

importantes e a realidade.”32 Robinson atribuiu outro conceito que somado à noção 

de estresse e adaptação resultou em: “[...] uma adaptação bem sucedida a fatores 

do estresse do ambiente interno ou externo, evidenciada por pensamentos, 

sentimentos e comportamentos que são apropriados para a idade e congruentes 

com normas locais e culturais”.32 

As concepções presentes sobre o portador de sofrimento psíquico articulam – 

se à história da loucura no mundo, como resultado de uma produção coletiva, onde 

cada momento é codificado de maneira original a partir dos contextos sócio-

históricos pertinentes a cada sociedade e refletem num pré-conceito difundido até os 

dias de hoje, inclusive em profissionais da saúde. Atualmente, mesmo com as 

mudanças sociais e políticas no âmbito da saúde mental, ainda existe muito 
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preconceito em relação ao portador de sofrimento psíquico; estes são indivíduos que 

despertam medo, vergonha, raiva, culpa e são negligenciados no seu modo de 

expressar seu sofrimento, sua fala e seus vínculos; são consideradas pessoas 

excluídas que necessitam de tratamento em Instituições isoladas.15,17,23,29,30 

 

2.1.2 A psiquiatria no Brasil 

 

Para entender os modelos assistenciais psiquiátricos brasileiros, é importante 

revisitar a história da assistência psiquiátrica e compreender alguns acontecimentos 

que sustentam as práticas na área da Saúde Mental atualmente.33 

Até o final do século XVIII, não havia uma política que proporcionasse 

qualquer tipo de assistência aos loucos que quando não vagavam pelas ruas, eram 

isolados em casa. No século XIX, no período pré-republicano os doentes mentais 

eram incorporados à paisagem urbana como tipos de rua e não como internos de 

hospício, podiam desfrutar de certo grau de tolerância social e de relativa liberdade, 

onde somente os mais graves eram tratados em Santas Casas de Misericórdia.20,33 

No Código Criminal do Império (1830) os doentes mentais eram descritos 

como “loucos de todo gênero” termo que se manteve no Código Civil de 1916. O 

atendimento aos doentes mentais era realizado pela Irmandade da Misericórdia até 

a Proclamação da República em 1889. Após 1890, o tratamento é responsabilidade 

do Hospício Pedro II (inaugurado em 1852), posteriormente denominado Hospício 

Nacional dos Alienados.15,31 

O início da Psiquiatria no Brasil possui dois momentos marcantes: o primeiro 

refere-se à inauguração do Hospício Pedro II pelo próprio imperador D. Pedro II e o 

segundo à Proclamação da República em 1889 coincidente com o advento da 

Psiquiatria Científica.33 

Pedro II foi o primeiro hospital psiquiátrico brasileiro, inaugurado em 1852, 

oferecia 140 leitos, na cidade do Rio de Janeiro (Praia da Saudade) e seus objetivos 

eram isolar o louco da sociedade, vigiá-los em todos os momentos e em todos os 

lugares, submetê-los ao trabalho como forma terapêutica, através de uma pirâmide 

de olhares composta por médicos, enfermeiros e serventes.34-36 

A obra de Esquirol veio influenciar todos os trabalhos publicados no Brasil 

sobre alienação mental nos meados do século XIX. É no seio da medicina social que 

se constitui a psiquiatria, só é possível compreender o nascimento da psiquiatria 
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brasileira a partir da medicina que incorpora a sociedade como novo objeto e se 

impõe como instância de controle social dos indivíduos e das populações.20,33 

Quando o “louco” passa a ser considerado doentio, ele é passível de 

tratamento. A loucura tornou uma questão médica, vista como uma doença que 

poderia e deveria ser tratada, baseada no princípio de isolamento. Neste contexto 

surgiu a clínica, como local de internação, e os estudos sobre psiquiatria. Com essa 

nova estrutura, coube aos enfermeiros os cuidados com os loucos. Na constante 

tentativa de dominar a loucura e defender-se de tudo o que o desconhecido 

representava, as Instituições psiquiátricas se transformaram em locais de repressão, 

onde o paciente era isolado da família, que desconhecia ou ignorava tudo o que se 

passava com ele.36 

Por influência de Pinel e suas concepções acerca do tratamento moral, 

derivaram as práticas de controle, tutela, domínio, normatização e medicalização, 

ainda evidentes no Brasil nos dias de hoje.  A doença mental, através das épocas 

desde a Antiguidade com o enfoque mitológico, religioso e organicista, constitui-se 

historicamente sob o domínio médico.30,34 

A partir de 1881, com a Proclamação da República, os médicos passaram a 

assumir a direção do hospício, ocasionando a ascensão dos representantes da 

classe médica ao controle da Instituição.33 

Em 1886, Teixeira Brandão, primeiro psiquiatra diretor do Hospício Nacional 

de Alienados, defensor da medicalização e do asilo como recursos de tratamento, 

consegue como deputado, a aprovação da primeira Lei brasileira do alienado: 

Esta lei faz do hospício o único lugar apto a receber loucos, subordina sua 
internação ao parecer médico, estabelece a guarda provisória dos bens do 
alienado, determina a declaração dos loucos que estão sendo tratados em 
domicílio, regulamenta a posição central da psiquiatria no interior do 
hospício,[...]. Esta lei faz do psiquiatra a maior autoridade sobre a loucura, 
nacional e publicamente reconhecido. (Machado et al., 1978). (p. 484)

33
  

 
A psiquiatria não considerava o paciente como sujeito ativo do seu 

tratamento, não envolvia a sua família e não valorizava a sua história, sua cultura, 

sua vida cotidiana e sua qualidade de vida.37 

O inicio do século XIX, assinala o momento mundial em que o hospital é 

percebido como fator patogênico, causa de doença e de morte e, portanto, 

incompatível com a medicina moderna. Até então, o hospital é uma instituição 

religiosa que não tem por objetivo a saúde, mas a salvação. Nesta prisão, o louco 

não é considerado doente: não recebe tratamento, não tem médico, nem 
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enfermeiros específicos, vive sem condições higiênicas. Pode ser louco, mas ainda 

não é doente mental.31,34,36 

Em 1901, fundou–se o Juqueri, Hospital Psiquiátrico, com proposta de 

“Asilamento Científico” sob a influência da Psiquiatria Alemã e seus conceitos de 

degenerescência (degenerar/degeneração) e eugenia (pureza racial). O modelo de 

colônias passou a ser copiado em várias capitais pelo Brasil, com superlotação 

devido ao recolhimento de todos os excluídos (órfãos, mendigos, prostitutas, etc.) 

para os quais não havia outra estrutura fora do Hospício.33 

Nas décadas de 20 e 30 o pensamento eugênico dos psiquiatras estava 

impregnado pelo antineoliberalismo, moralismo, racismo e xenofobia. 

Especificamente na década de 30, o cuidado com o doente mental permaneceu 

essencialmente restrito ao interior do asilo.20 

Apesar dos estudos sobre a mente, entre 1940 a 1960 os tratamentos 

beiravam a barbárie, como o eletrochoque, a malarioterapia (contaminação com o 

protozoário da malária na tentativa de provocar distúrbios), insulinoterapia (coma 

diabético por meio da insulina) e o uso de cardiazol (uso de fármaco para provocar 

convulsão).36,38 

Em São Paulo, o Juqueri chegou em 1965 ao número de 14.393 pacientes; 

atualmente os governos estaduais e federais adotam a política de redistribuição para 

entidades privadas.33  

Na década de 60 (período que se seguiu ao golpe militar), emergiu a medicina 

previdenciária e a sua psiquiatria de massa. Observou-se então, o florescimento de 

leitos em hospitais psiquiátricos, que segundo dados do Centro de Informações de 

Saúde triplicou no setor privado.20 

“O hospício é construído para controlar e reprimir os trabalhadores que 

perderam a capacidade de responder aos interesses capitalistas de produção” 

Franco Basaglia.36 

Conhecido como o Holocausto Brasileiro, o maior hospício do Brasil, 

denominado Colônia, situado na cidade mineira de Barbacena tem em seu histórico 

a morte de 60 mil pessoas; cerca de 70 % não tinham diagnóstico de doença mental, 

eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, meninas grávidas, homens e 

mulheres que extraviaram seus documentos, alguns eram apenas tímidos demais. 

Os pacientes do Colônia às vezes comiam ratos, bebiam água do esgoto ou urina, 

dormiam sobre o capim, eram espancados e violados.38 
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O tratamento destinado aos portadores de distúrbios mentais no Brasil seguia 

o exemplo do Colônia, em que 16 pessoas morriam a cada dia, de frio, de fome, de 

doença e também de eletrochoque. Entre 1969 e 1980, 1853 corpos de pacientes do 

manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país. Quando houve 

excesso de cadáveres e o mercado “encolheu”, os corpos foram decompostos em 

ácido, no pátio do Colônia, diante dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser 

comercializadas. Em 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia (pioneiro da luta 

pelo fim dos manicômios) visitou o Colônia e declarou: Estive hoje num campo de 

concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo, presenciei uma tragédia como 

essa.
29,30,38

 

Na década de 60, surgem na Inglaterra algumas ideias sobre cuidados 

terapêuticos, e, em 1968 com Franco Basaglia a Itália aprimora esse novo olhar ao 

cuidado do portador de distúrbio mental.36,39 

Assistindo aos impactos causados pela Reforma Psiquiátrica Italiana e 

Francesa, o Brasil vislumbra a necessidade de um novo conceito em seu modelo de 

atenção e a Reforma Psiquiátrica nasce da crítica e das contradições intrínsecas ao 

próprio modelo manicomial, com o qual se pretende romper.29,30 

O cenário pela Reformulação da Atenção em Saúde Mental no Brasil, 

descreve um momento de crise na política, na economia e no social caracterizados 

pela ditadura militar, sendo a única forma viável de organizar uma contra–reação.33 

Ao final da década de 70, no Brasil, esse modelo de assistência à saúde 

mental fundamentado na exclusão do ser humano do convívio social já apresentava 

sinais de esgotamento, pois o fenômeno social humano está na aceitação e no 

respeito social pelo outro.40   

“É importante assinalar que, apesar das novas intenções direcionadas às 

questões psiquiátricas no Brasil, em 1977, 96% dos recursos destinados à 

assistência psiquiátrica eram investidos em hospitalizações e 4% em consultas”. (p. 

50)20 

O Estado, no início da década de 80, pressionado pela recessão econômica e 

pela insatisfação da sociedade no que se refere à má qualidade de seus serviços 

procurou redefinir as diretrizes na área de saúde. Há de se afirmar que o setor 

previdenciário se apresentava em crise financeira, devido aos gastos com a 

contratação de hospitais privados, auxílio doença e aposentadorias decorrentes de 

distúrbios psiquiátricos.20,33 
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O processo de Reforma Psiquiátrica propriamente dita, que ocorreu nos 

países ocidentais após a Segunda Guerra Mundial (1939 -1945), vigorou no Brasil 

somente a partir da década de 90. Até a década de 70 do século passado, o 

sofredor psíquico foi rotulado como incapaz de conviver em sociedade, e, portanto, 

era encaminhado à internação hospitalar, sem a participação da família e da 

sociedade.40,41 

No século XX, surgem novos nomes: Hospício passa a ser chamado de 
Hospital; Alienado agora é doente mental, depois será psicopata; O asilado 
passa a ser interno; Nos ambulatórios ele é egresso, quando oriundo da 
hospitalização. Torna–se paciente do ambulatório; No consultório ele é 
paciente, cliente, analisando ou está em terapia; Na perícia é o caso ou o 
periciando; No serviço público ele é usuário. O mesmo vale para os planos 
de saúde. Para alguns, ele passa a ser visto como consumidor. Assim, a 
loucura recebe os nomes de alienação mental, insanidade, depois doença 
mental, transtorno mental e ultimamente, sofrimento psíquico.”.

31
 

 

2.1.3 Reforma psiquiátrica brasileira 

 

A doença mental, objeto construído há mais de 200 anos, significava o erro da 

Razão, por isso o alienado era impossibilitado de gozar da liberdade de escolha, 

pré-requisito para ser cidadão. Portanto, se não era livre não poderia ser cidadão; é 

nesse preceito que o asilo vem com a tarefa de isolar o alienado para que por meio 

de um tratamento moral possa restituir–lhe a razão, portanto, a liberdade.42 

Uma das causas que levaram a assistência psiquiátrica a buscar 

reformulação de suas ações foi a pouca eficácia das internações manicomiais, as 

denúncias de violação dos direitos humanos e os efeitos do asilamento. Além disto, 

essas internações requeriam grande parte dos recursos financeiros destinados aos 

serviços de saúde mental.41 

Os modelos assistenciais substitutivos ao hospitalocêntrico emergiram no 

Brasil em um contexto histórico determinado. Em 1978, no contexto da 

redemocratização, surge, no Rio de Janeiro, o Movimento dos Trabalhadores em 

Saúde Mental (MTSM), que virá a se tornar o ator social estratégico pelas reformas 

no campo de saúde mental. Esse movimento teve a pluralidade como característica 

principal, pois era formado por trabalhadores, associações de familiares, 

sindicalistas e pessoas com histórico de internação psiquiátrica.6,33,42  

O movimento pela reforma psiquiátrica brasileira aconteceu juntamente com o 

movimento da reforma sanitária, que dentro da perspectiva da luta contra a ditadura, 

discutiu ideias sobre a Saúde e a Democracia. Compreendido como um movimento 
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social, ele consolidou–se na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que 

resultou na garantia da Constituição brasileira, que a saúde é um direito do cidadão 

e dever do Estado.43 

No ano de 1989, dá entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do 
deputado Paulo Delgado (PT/MG), que propõe a regulamentação dos 
direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos 
manicômios no país. É o início das lutas do movimento da Reforma 

Psiquiátrica nos campos legislativo e normativo. (p. 27)
43 

 
O novo contexto político e social da época retrata que a assistência 

psiquiátrica se voltou para a comunidade, sendo a internação psiquiátrica indicada 

por curto período de tempo, a pacientes em estado grave que o impedissem 

temporariamente de conviver na comunidade. Mudança no campo assistencial 

influenciada pelo referencial preventivista.35 

Historicamente, a desinstitucionalização permeia o campo da saúde mental 

entre os trabalhadores, familiares e a comunidade em geral, onde busca a 

desconstrução gradativa dos manicômios e, portanto, a construção de novas 

alternativas de atenção à saúde mental pautada na lógica da cidadania.40,41,44 

Atualmente, a Reforma Psiquiátrica é entendida como um movimento que se 

constitui pela crítica ao paradigma psiquiátrico clássico e pelas práticas que 

transformaram/superaram esse paradigma, possuindo quatro dimensões que se 

articulam e se retroalimentam: reconstrução do campo teórico da psiquiatria; 

construção e invenção de novos dispositivos para o cuidado (Centros de 

Convivência, Centros de Atenção Psicossociais, Residências Terapêuticas, etc.); 

revisão da legislação civil, penal e sanitária (periculosidade, irresponsabilidade civil, 

etc.); transformação na prática social e política de conceitos como cidadania, direitos 

civis, sociais e humanos; e, na dimensão cultural, iniciativas que estimulem os 

indivíduos a repensarem seus princípios e suas opiniões formadas sobre a 

loucura.
36,37

 

Os espaços substitutivos são caracterizados pelo exercício da ética, da 

solidariedade, da compreensão de acolhimento e de convivência com as diferenças, 

com o imprevisível e com a história de cada sujeito.45 

A desinstitucionalização requer uma efetividade dos Serviços Substitutivos, 

estes são dispostos conforme o caráter demográfico dos municípios, podendo contar 

com: 6,46,47 
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 Serviço de Residência Terapêutica (SRT): visa a responder às 

necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, 

egressas de hospitais psiquiátricos ou não, são casas localizadas no espaço urbano, 

com o propósito de reabilitar o cidadão no exercício de sua autonomia.46,47 

 Programa De Volta pra Casa: através do pagamento mensal de um 

auxílio-reabilitação aos seus beneficiários, este programa objetiva contribuir para o 

processo de inserção social das pessoas com longa história de internações em 

hospitais psiquiátricos. 

 Leitos em Hospitais Gerais: Regulamentada pela Portaria nº148 de 

31 de janeiro de 2012 (Anexo B) visa à intervenção nas crises, onde após 

tratamento efetivo (em curto período), o cidadão ou é encaminhado para serviço 

especializado ou é liberado para o acompanhamento na rede extra-hospitalar 

disponível em seu município.6,46,47 

 Ações de Saúde Mental na Atenção Básica: Incluem ações de 

acompanhamento e avaliação das ações de saúde mental na atenção básica, a 

discussão de temas relativos à saúde mental na formação das equipes e apoio de 

uma equipe matricial.47 

 Ambulatórios de Saúde Mental (ASM): Prestam assistência às 

pessoas com Transtornos mentais menores (cerca de 9% da população brasileira), 

são referências para consultas em psiquiatria e psicologia, articulam–se às redes 

básicas de saúde em municípios que não possuem CAPS.
48

 

 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS): possibilita a organização de 

uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. É função dos CAPS prestar 

atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando assim as internações em 

hospitais psiquiátricos; promover a inserção social das pessoas com transtornos 

mentais através de ações intersetoriais. 

 Matriciamento ou Apoio Matricial: onde duas ou mais equipes num 

processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção 

pedagógica-terapêutica; é um tipo de cuidado colaborativo entre a saúde mental e a 

atenção primária. 

Para tanto, essa mudança requer dos profissionais de saúde uma visão que 

consiga fazer a relação entre a parte e o todo e do todo à parte. Esta é uma atitude 

que se opõe ao reducionismo e determinismo, mas associa as ações isoladas e 

compartimentadas. É necessário vislumbrar uma assistência que conceba o ser 
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humano como um todo integrado e não como partes dissociadas, a saúde mental 

deve reunir os elementos desejados de bem-estar das pessoas e das ações 

imprescindíveis que possam gerar essa condição. Nesse sentido a compreensão 

sobre a saúde mental passa a ser complexa à medida que contempla as dimensões 

psicológicas, sociais e psicossociais que determinam o processo saúde–doença.40 

O doente mental tem carregado o estigma da periculosidade e da exclusão 

durante todos esses anos e como consequência obteve o isolamento e, então, o 

asilamento. O profissional precisa rever a maneira de lidar com os seres em 

sofrimento psíquico e praticar um cuidado centrado no ser humano que tem direito 

de ser assistido sem exclusão.40,44 

O documento norteador do processo de reforma da assistência em Saúde 

Mental foi a Declaração de Caracas, aprovada em Conferência ocorrida em 14 de 

novembro de 1990, onde organizações, autoridades de saúde, profissionais da 

saúde mental, legisladores e juristas se comprometeram a promover a 

reestruturação da atenção psiquiátrica, este processo ocorreu entrelaçado ao 

contexto político–social do Brasil, onde o Plano Collor e suas consequências 

modificaram as organizações políticas, sociais, econômicas e jurídicas do país. A 

Conferência resultou na Declaração de Caracas (1991) que reconhece como 

ineficaz e ineficiente a atenção psiquiátrica que tem no hospital psiquiátrico a única 

modalidade assistencial.20,41 

O marco histórico no processo de transformação da saúde mental brasileira 

ocorreu com a realização da II Conferência Nacional de Saúde Mental (II CNSM) em 

dezembro de 1992 que recomenda alterações em questões como financiamento, 

gerenciamento, vigilância, capacitação dos trabalhadores, e, ainda que as 

universidades processem mudanças nas instituições formadoras de trabalhadores 

em saúde mental sob a ótica da saúde coletiva.20 

Destaca–se também a importância da I Conferência Nacional de Saúde 

Mental, em 1987, e a III Conferência Nacional de Saúde Mental, em 2001. Ambas 

tiveram a participação dos trabalhadores em saúde, familiares e usuários, que 

abordaram assuntos como a criação de leis que garantissem ao doente mental o 

direito a uma assistência qualificada e humanizada e a busca por alternativas que 

substituíssem o modelo asilar.43 

Em março de 1986, surge o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

no município de São Paulo, CAPS Professor Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido 
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como CAPS da Rua Itapeva; é o marco de uma reorganização do modelo de 

atenção à Saúde Mental no Brasil.7, 49 

Em 6 de abril de 2001, foi aprovada a lei de regulamentação dos direitos das 

pessoas com distúrbios mentais (Anexo A). Essa lei foi sancionada pelo Presidente 

da República com alterações em seu texto original (Projeto de Lei do Deputado 

Federal Paulo Delgado). Conhecida como a Lei 10.216/01, ela redireciona o modelo 

de atendimento em saúde mental, discorrendo os nove direitos das pessoas com 

sofrimento psíquico e os meios de tratamentos preconizados em locais alternativos, 

extra-hospitalares, sendo a internação psiquiátrica julgada como possível, somente, 

quando insuficiente for a rede psicossocial.43 

No ano de 2000, os transtornos mentais e neurológicos foram responsáveis 

por 12% dos afastamentos por incapacidade no mundo. Os principais diagnósticos 

foram os transtornos depressivos, a esquizofrenia, os transtornos resultantes do 

abuso de substâncias, os transtornos da infância e adolescência e a doença de 

Alzheimer. Estima-se que até o ano de 2020 esse índice alcance os 15%.37,50,51 

No Brasil, a prevalência de transtornos mentais graves (psicoses, neuroses 

graves, transtornos do humor e deficiência mental) é cerca de 3%. Além disso, em 

torno de 10 a 12 % da população sofre de transtornos menos graves, mas que 

também necessitam de algum cuidado em saúde mental.50,51 

No ano de 1998, o Brasil tinha 148 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

no ano de 2011 eram 1650 serviços em funcionamento. Atualmente, temos 596 

Serviços de Residências Terapêuticas no Brasil, com um total de 3236 moradores. O 

programa “de volta pra casa” tem beneficiado anualmente cerca de 196 pessoas, 

que ao final de 2011 atingiu 3832 pessoas.51 

Com o processo de Reforma Psiquiátrica e os novos espaços de serviços 

substitutivos, os portadores de distúrbios mentais passam a ser tratados em seus 

municípios de origem e a frequentarem os espaços coletivos e de saúde onde os 

novos profissionais de enfermagem irão atuar (Unidades Básicas, Unidades de 

Pronto Atendimento, Unidades Hospitalares, etc.). O saber lidar com os portadores 

de distúrbios mentais passa a pertencer aos locais não específicos e as habilidades 

do profissional para tal são requeridas.52 

O processo de redução planejada e programada de leitos psiquiátricos, 

resultou nos últimos 10 anos no fechamento de cerca de 18.500 leitos em todo o 

Brasil, através do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares 
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(PNASH) psiquiatria e do Programa de reestruturação da assistência psiquiátrica 

(PRH).51 

A necessidade de formar enfermeiros para prestar cuidados aos doentes 

mentais, baseados em princípios científicos, constituiu um tema frequente no 

discurso dos dirigentes dos hospitais psiquiátricos brasileiros nas décadas de 20 a 

50. Entretanto, a importância atribuída a tal questão nos discursos nem sempre 

redundou em iniciativas concretas. Com a mudança do modelo de assistência, o 

profissional passa a ser parte das equipes, num viés que supera o cuidado, pois 

abrange a transformação do sujeito em questão e qualifica a autonomia do 

profissional.3 

A enfermagem juntamente com o processo da reforma psiquiátrica passa a 

partilhar de novos espaços de trabalho, os chamados espaços substitutivos (em 

expansão), e passa a desempenhar novos papéis fora dos muros dos hospitais 

psiquiátricos, e os valores trazidos por questões culturais e/ou profissionais 

necessitam ser reconstruídas.8-10  

O papel do enfermeiro psiquiátrico é o de agente terapêutico, que no uso de 

técnicas psicoterápicas se comunica e se relaciona com os pacientes e seus 

familiares, buscando compreender o significado do comportamento dos portadores 

de distúrbios mentais. Além desta técnica auxiliar na efetividade da assistência de 

enfermagem, ela propicia uma visão holística e humanista.8-10,53 

A seguir uma exposição sobre o CAPS de forma mais específica, pois, trata-

se do local onde os participantes do estudo vivenciam as suas atividades práticas. 

 

2.1.4 Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

 

Com a aprovação da Lei nº 10.216/01, surgiu a necessidade de substituir os 

hospitais psiquiátricos pelo modelo aberto, comunitário, de produção de saúde 

mental (desinstitucionalização). Os CAPS surgiram como um dispositivo, que rompe 

o caráter asilar de assistência ao sofredor psíquico, concebido como regulador da 

rede de assistência em Saúde Mental. 

Ressalta–se que a desinstitucionalização não é meramente a 

desospitalização (fechamento dos Hospitais Psiquiátricos), ela envolve toda a 

comunidade no processo de uma nova prática, onde o objeto deixa de ser a doença 
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e passa a ser a existência, o sofrimento das pessoas e sua relação com o corpo 

social.43 

Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com 
transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em 
suas iniciativas de busca da autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e 
psicológico. Sua característica principal é buscar integrá-los a um ambiente 
social e cultural concreto, designado como seu “território”, o espaço da 
cidade onde se desenvolve a vida quotidiana de usuários e familiares. Os 
CAPS constituem a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica. 
(p.9)

49
 

 

 O CAPS é uma unidade de saúde local, regulamentado pela Portaria nº 336, 

de 19 de fevereiro de 2002 (Anexo C), que constitui as modalidades de CAPS por 

ordem crescente de complexidade e abrangência populacional (conforme o quadro I) 

e oferece atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a 

internação hospitalar por uma equipe multiprofissional.54 

 

Quadro 1 - Parâmetros populacionais para implantação da rede extra-

hospitalar 

Caráter demográfico do município Tipo de serviço extra-hospitalar 

Municípios até 20.000 habitantes Rede básica com ações de saúde mental e 

suporte social; 

 

Municípios entre 20.000 a 70.000 habitantes CAPS I, rede básica com ações de saúde mental 

e suporte social; 

 

Municípios com mais de 70.000 a 200.000 

habitantes 

CAPS II, CAPS AD, rede básica com ações de 

saúde mental e suporte social; 

 

Municípios com mais de 200.000 habitantes CAPS II, CAPS III, CAPS AD III (usuários de 

álcool e drogas), CAPSi (crianças e 

adolescentes), rede básica com ações de saúde 

mental, capacitação do SAMU, suporte social. 

 

Fonte: Quadro adaptado de Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
54

 

 

O CAPS foi concebido com o objetivo de oferecer atendimento à população, 

realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso 

ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários. Essa reinserção social é possível graças à reabilitação psicossocial, 
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que compreende um conjunto de práticas que, segundo Pitta (p.30),43 são as 

seguintes: 

 Incentivar o desenvolvimento das habilidades dos cidadãos em 

tratamento; 

 Através da estabilização dos sintomas, permitir que os cidadãos vivam 

do modo menos restritivo possível na comunidade; 

 Singularizar o processo de reabilitação nos âmbitos: duração, 

frequência e tipos de atividades ofertadas; 

 Engajar aspectos éticos aos cuidados realizados, com o propósito de 

fazer com que acreditem em suas capacidades e possibilidades de avanço; 

 Intervir precocemente, aos primeiros sinais de descompensação; 

 Intervir de modo que inclua a estruturação do meio em que vive e o 

máximo de suporte social possível, seguindo os preceitos do processo reabilitador; 

 Visar, nas intervenções ao meio social mais amplo, mudando atitudes, 

hábitos e cultura nos casos de transtornos mentais mais severos; 

 Reabilitar socialmente é enfatizar no modelo sociocultural, e não no 

médico-psicológico, portanto, as ações deverão ser norteadas por esse princípio.  

As práticas realizadas nos CAPS se caracterizam por ocorrerem em ambiente 

aberto e inserido na cidade. Pois, estar em tratamento no CAPS não significa que o 

usuário tem que ficar a maior parte do tempo dentro do CAPS. Os projetos desses 

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

preocupando-se com o sujeito e sua singularidade, sua história, sua cultura e sua 

vida no cotidiano.49 

Trabalhar em um CAPS requer dos profissionais o resgate e o 

desenvolvimento de outras formas de cuidar, pois o cuidado deve ser oferecido a fim 

de estimular a autonomia do usuário do serviço. O enfermeiro deverá acolher esse 

sujeito, oferecendo intervenções terapêuticas que possibilite a sua reabilitação, esta 

pode ser por meio do desenvolvimento de oficinas terapêuticas como música, 

jardinagem, oficina de higiene, atividade física, atividade motora, oficina do corpo, 

oficina literária, atividade de desenho /pintura, acompanhamento terapêutico e o 

trabalho com os familiares.55 
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2.2 Enfermagem e Psiquiatria 

 

2.2.1 Desenvolvimento do ensino de psiquiatria nos cursos de enfermagem 

 

É a escola que ensina a prática de enfermagem, ou seja, a assistência de 
enfermagem; o ensino é caracterizado como o paradigma do saber. 
Considerando que o ensino retrata a visão de mundo dos docentes, visão 
esta que subjaz à concepção e à prática da assistência, torna–se 
fundamental a consciência do caráter ideológico do saber, tanto por quem 
ensina como por quem assiste.

20 

 

“A história da enfermagem no longo período pré-capitalista é a história de 

uma prática social que nasceu vinculada às atividades domésticas”. (p. 62)20  

O ensino e a profissionalização da enfermagem no Brasil surgem anos após 

Nightingale Training School for Nurses at Saint Thomas Hospital, Londres, 1860. 

Tem seu marco inicial na Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, anexa 

ao Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, em 1890; contudo a República 

brasileira seguiu os modelos tradicionais de treinamento e práticos como na 

França.56 

Em 1923, houve a introdução da enfermagem moderna, no Rio de Janeiro, 

através da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública 

(EEDNSP) que, posteriormente, foi denominado Escola Anna Nery. Até meados dos 

anos 40, as Escolas de Enfermagem eram dirigidas por médicos, a exemplo temos a 

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (antiga Escola Nacional dos alienados) que 

teve sua direção exercida por enfermeiros somente no ano de 1943, após forte 

resistência por parte dos médicos.20,35,41,56,57  

A Lei nº 775 de 1949, tornou obrigatório o estágio em todos os campos 

assistenciais básicos, incluindo o psiquiátrico; porém, mais de 50% das Escolas não 

conseguiam oferecer estágios por falta de condição nos campos de prática. Os 

espaços eram considerados inadequados às alunas devido a questões morais, 

sexuais e de segurança física, decorrentes do comportamento do doente 

mental.35,41,56,57  

Nos currículos adotados entre 1935 – 49, na Escola Anna Nery, a 

Enfermagem em Psiquiatria aparece como disciplina obrigatória, com uma carga 

horária total de 160 horas. Um psiquiatra ensinava a parte teórica, as patologias e as 

síndromes organizadas de acordo com o modelo organicista francês e alemão.56 
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Em 1947 a Divisão de Educação da Associação Brasileira de Enfermagem 

estimulou a formação de comissões permanentes, entre elas à de Higiene Mental e 

Enfermagem Psiquiátrica, com a finalidade de conhecer os hospitais de Psiquiatria 

(locais de estágio). A enfermagem moderna por razões técnicas e/ou morais 

começou a se aproximar dos doentes mentais somente no final da década de 40.56 

A escassez de enfermeiras devidamente preparadas em enfermagem 

psiquiátrica foi discutida no III Congresso Nacional de Enfermagem (1950), no qual 

surgiu a recomendação para que as escolas que não possuíssem campo ou pessoal 

adequado para o ensino de enfermagem psiquiátrica enviassem suas alunas para as 

escolas que pudessem oferecer tal estágio em regime de filiação (consistia em 

acolher alunas de outras escolas para estágio).10,57 

Na década de 60, a assistência de enfermagem era prestada, em sua 

totalidade, por enfermeiros sem diploma de nível superior e que, portanto, não 

podiam servir de modelo às alunas e nem estavam preparados para supervisionar a 

assistência de enfermagem na Instituição. Esta situação desfavorável ao ensino da 

enfermagem ocorria na maior parte do mundo.57 

Essas medidas foram decisivas para dar início à difusão de um novo modelo 

de ensino-assistência de enfermagem psiquiátrica, que se opunha ao modelo 

manicomial; pois o método pelo qual as professoras aprendem a enfermagem 

psiquiátrica, bem como suas experiências acumuladas na área, pode determinar 

como será a sua adaptação à prática, onde o subjetivo é um elemento essencial 

para estabelecer uma relação terapêutica com o doente mental.4,10,57 

Peplau e Travelbee descreveram a enfermagem como processo interpessoal 

terapêutico, esses estudos fundamentam o ensino do relacionamento terapêutico 

enfermeira-paciente, considerado atualmente pela maioria das escolas de 

enfermagem como o instrumento básico da enfermeira que atua na área de saúde 

mental.20 

Na década de 70, o ensino de enfermagem psiquiátrica, passou a ser 

chamado por algumas escolas de Enfermagem na área de Saúde Mental, 

abordando aspectos da relação familiar, técnicas grupais e relacionamento 

interpessoal; foi neste momento que a enfermagem psiquiátrica se interessou, pelo 

menos em tese, pelos sadios, pelos seus conflitos e pelas suas inadaptações aos 

acontecimentos da vida.20 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) fundamenta o 

processo de formação na educação superior através do desenvolvimento de 

competências e habilidades. Na área da enfermagem, essas Diretrizes foram 

aprovadas através da Resolução CNE/ CES nº 03 de 07/11/2001, que definiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem 

(DCN/ENF), esta explicita o compromisso de uma formação com ênfase no Sistema 

Único de Saúde (SUS) e dentre outros a formação de profissionais críticos, 

reflexivos, inseridos no contexto histórico – social.45 

Estudo realizado sobre o ensino de enfermagem psiquiátrica e saúde mental, 

em quatro instituições de ensino superior do Brasil, destacou a variabilidade de 

carga horária e de conteúdo ainda vigente atualmente. O descompasso entre o 

ensino e a prática desenvolvida nos serviços de atenção à saúde mental, leva à 

formação de profissionais acríticos, não reflexivos e com uma prática desenvolvida 

para a medicalização.45,58 

 

2.2.2 A enfermagem na prática da psiquiatria 

 

A prática que Pinel inaugurou, de forma sistemática no final do século XVIII 

por meio do “tratamento moral” permitiu inferir as funções de quem no asilo, “cuida” 

dos alienados: isolar, disciplinar e punir. A enfermagem moderna imbuiu-se deste 

poder disciplinar, que passou a ser uma das características fundamentais da futura 

profissão do enfermeiro.20 

No Brasil, desde a inauguração do Hospício Pedro II, em 1852, há 
referências quanto à presença do “enfermeiro” participando da prestação de 
cuidados aos internados; o termo enfermeiro era atribuído ao leigo que 
trabalhava no hospício como auxiliar das irmãs de caridade. (p. 67)

20
  

 

A prática da Enfermagem Psiquiátrica não pode ser entendida como resultado 

do exercício profissional individualizado, não podendo ser movida nela mesma, 

isoladamente do conjunto social. Ela existe para e em nome de uma sociedade 

global.37,57 

É uma prática que se constitui no social que responde às exigências definidas 

na organização das práticas econômicas e políticas entre as quais se inclui; a 

exemplo temos Florence Nightingale que na Inglaterra atraiu mulheres das classes 

média e alta para levarem o projeto da enfermagem à frente, ao contrário, no Brasil 
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o candidato ao curso de enfermagem da Escola Alfredo Pinto necessitava apenas ler 

e escrever para ser admitido.57 

No Brasil, no início do século XX, competia aos alienistas a prescrição dos 

meios terapêuticos e a delegação da execução destes ao pessoal de enfermagem; 

neste contexto a enfermagem apresentava aptidões que supostamente um 

profissional da área deveria possuir para trabalhar com doentes mentais: saber ouvir 

e compreender o outro, porém desenvolvia uma prática profissional caracterizada 

principalmente pelo controle do comportamento dos pacientes – através das 

medidas de contenção física.59 

O Decreto 1559 de 07/10/1893 em seu artigo 21 afirma que: “O primeiro 

enfermeiro, os segundos enfermeiros, as enfermeiras e inspetoras e os guardas são 

auxiliares do serviço médico e devem cumprir as ordens do diretor dos médicos e 

dos internos.” Dentro desse aspecto o enfermeiro cumpre um claro mandato político 

na manutenção e reafirmação das Instituições Psiquiátricas e da função de controle 

social que representam. Para Basaglia, a enfermagem é o setor que assume a 

primeira delegação de controle do doente.35 

Em 1923 foi fundada a Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM), cujo 

objetivo era o de melhorar a assistência aos doentes mentais, renovando o quadro 

de profissionais e combatendo a mestiçagem das raças. Esse modelo organicista 

refletiu no trabalho de enfermagem em hospitais psiquiátricos, considerado inferior e 

cercado de preconceito. Essa proposta possibilitou uma gama de atividades de 

trabalho para as enfermeiras, crescendo a sua importância no contexto do cuidado 

de pacientes sob custódia.27 

Na década de 60, nota-se a falta de profissionais habilitados para atuar no 

campo de saúde mental; na enfermagem, 90% do pessoal que trabalhavam nos 

hospitais psiquiátricos não tinham condições culturais e emocionais para 

proporcionar conforto e segurança àqueles sob seus cuidados. Apenas no final dos 

anos 80, é que ocorre a inserção dos profissionais de enfermagem nos serviços de 

saúde mental, e o fato está atribuído à falta de opção de trabalho em outros serviços 

de saúde.41 

A segunda metade da década de 70 veio marcada por uma crise econômica 

no país. O Estado numa tentativa de atenuar as tensões sociais propôs uma reforma 

no âmbito da saúde, incluindo para a área de Saúde Mental. Nessas transformações 

o ensino de enfermagem psiquiátrica e de saúde mental incorporou, em nível de 
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discurso, a necessidade de ações na promoção e proteção da saúde mental. Porém, 

o ensino não modificou sua essência, nem o número de horas dispensadas à nova 

proposta de ensinamento, além disso, o hospital manteve–se como o principal 

campo de estágio.20 

Reduzir a capacidade da clínica em atitudes incidentais ou pontuais é dar-
lhe um caráter procedimental e limitado. A ampliação da clínica está 
associada também a um aumento das caixas de ferramentas inseridas na 
produção do cuidado em saúde. A potência das ferramentas utilizadas será 
definida pelas necessidades e pela amplitude ou não de tais instrumentos. 
(p. 29)

60
 

 

No início da década de 90, o trabalho desenvolvido pelos profissionais de 

enfermagem ainda apresentava características do modelo asilar, onde a assistência 

prestada era quase que exclusiva no interior dos hospitais psiquiátricos e a postura 

desse profissional é a rígida disciplina, com abordagem violenta.  O perfil profissional 

para essa prática segregadora e excludente é de um profissional observador e 

exigente.37,41 

Nos dias atuais, a enfermagem ainda continua realizando uma assistência 

fragmentada, apresentando dificuldades em desenvolver atividades com os 

pacientes que não sejam aquelas realizadas dentro dos serviços psiquiátricos, por 

vezes, esses profissionais esquecem que a estabilidade emocional do paciente será 

construída com a contribuição de todo o grupo multiprofissional e da família.34 

Uma prática saudável e efetiva permeia as relações de equipe, usuários e 

sistema de saúde. As ações pontuais e limitadas fogem do universo multidisciplinar, 

pois não problematizam as questões pertencentes ao sujeito e sua singularidade. A 

prática fragmentada divide o cuidado, departamentaliza o projeto terapêutico, 

prejudicando as possibilidades de autonomia dos sujeitos frente as suas fragilidades. 

Atualmente, a organização dos serviços de saúde mental sugere uma 

perspectiva humanizadora das relações na produção do cuidado. O posicionamento 

fragmentado frente às diversas formas de assistir é considerado excludente; tendo 

em vista que o processo do trabalho em equipe favorece o fortalecimento da 

atenção psicossocial, onde os saberes inerentes a cada profissão propicia o 

desenvolvimento integral do agir em saúde.60 

O conhecimento técnico cognitivo-instrumental do profissional de enfermagem 

é importante para desenvolver sua prática, mas não é tudo. Devemos reavaliar 

nossa atitude, postura, ética, trabalho em grupo e valores. Nesse sentido, a 
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assistência de enfermagem está atrelada ao conceito de doença à visão que se tem 

do homem (sadio ou não) na sociedade.23,40 

 

2.2.3 Mudanças na prática da enfermagem em psiquiatria 

 

No cenário do asilamento, exclusão, segregação e tratamento moral, Franco 

da Rocha, um especialista da época, afirmava que os ingredientes básicos do 

tratamento moral são um bom enfermeiro, um bom cozinheiro e uma bela vista.59 

[...] Assim que o grupo ouviu Rodrigo, pudemos conversar sobre o 
acontecido: Ele contou que estava planejando comprar uma gaiola e um 
passarinho porque assim poderia cuidar de alguém todos os dias, mas a 
enfermeira o havia proibido, ameaçando contar para seu médico, caso 
insistisse na idéia. (p. 6)

18
  

 

No final dos anos 70, após a constatação de que a assistência prestada pela 

enfermagem não favorecia e nem melhorava a qualidade de vida dos doentes 

mentais, foi preciso romper com antigas práticas e dar lugar a um novo modo de 

pensar e agir. A Reforma Psiquiátrica brasileira, influenciou a prática da enfermagem 

de forma que  passasse de custodial para a de agente terapêutico capaz de restituir 

a qualidade de vida das pessoas com transtornos psíquicos. Essas mudanças só 

foram possíveis a partir dos primeiros sinais de superação dos antigos modelos de 

assistência, para a construção de novas propostas.17,35,41 

Somente na década de 90, iniciaram as novas formas de cuidar na saúde 

mental, buscando serviços extra-hospitalares. Nesses serviços, o Enfermeiro 

executa suas atividades de forma diferenciada, implicando atitudes de respeito e 

dignidade para com o enfermo, ações voltadas às individualidades do sujeito e à 

participação deste em seu processo de tratamento, valorizando e estimulando o 

autocuidado, bem como a sua reinserção em grupos sociais e comunitários.37 

O universo do saber/fazer regido pela Reforma Psiquiátrica exige mudanças 

do ponto de vista da desconstrução do modelo de controle e tutela do doente 

mental, visando à construção de modelos de atenção que estruturem práticas 

alternativas em caráter de substituição ao fazer psiquiatria tradicional.61 

A nova contratualidade com a existência de espaços solidários deseja 

profissionais enfermeiros com compromisso social, visão ética e humanística, 

críticos e reflexivos e sensibilizados com os pressupostos da Reforma Psiquiátrica 
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Brasileira. Enfermeiros habilitados a utilizar os instrumentos de relacionamento 

interpessoal e à comunicação terapêutica.37,59 

O trabalho em saúde deve ser permeado pelos encontros diversos e pelas 

múltiplas visões na relação entre o trabalhador e o usuário. A relação terapêutica 

também é constituída pela dor, sofrimento, vivências e percepções de vida em que 

os saberes e práticas no campo da saúde mental necessitam.62 

Alterar a visão de que a loucura é perigosa e intratável e buscar assistir os 

clientes psiquiátricos como seres humanos, é uma das únicas maneiras de 

conquistar a reinserção social desses pacientes, e, são fundamentais para alterar as 

atribuições do enfermeiro trazendo um tratamento mais humanizado.37 
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3 OBJETIVO 

 

Identificar as representações sociais acerca do doente e da doença mental 

dos alunos – formandos do curso de enfermagem da Faculdade de Itapeva (FAIT). 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

Descrever as representações sociais dos alunos formandos do curso de 

enfermagem da FAIT sobre o conhecimento, a percepção e o comportamento frente 

à doença e ao doente mental. 
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4 HIPÓTESES 

 

 Os alunos possuem estereótipos dos portadores de distúrbios mentais 

e pré-concepções que independem do desenvolvimento dos conteúdos teórico-

práticos. As questões sobre a doença mental e a deficiência mental serão citadas 

com abordagens equivocadas. 

 A abordagem do profissional de enfermagem e/ou suas sensações 

perante o portador de distúrbios mentais serão citadas de forma simplista e com 

raízes no processo histórico do profissional da enfermagem em hospitais 

psiquiátricos e de suas experiências do senso comum. 
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5 MÉTODOS 

 

5.1 Campo de estudo 

 

5.1.1 Características do local do estudo 

 

A Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT) está localizada 

na Rodovia Francisco Alves Negrão, Km 285, bairro do Pilão d’Água no município de 

Itapeva (SP); atualmente possui 16 cursos: Agronomia, Administração, Ciências 

Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Florestal, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, 

Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Terapia Ocupacional. 

 

Fotografia 1 - Campus da FAIT – Secretaria 

 

Fonte: FAIT.
63 

 

Fotografia 2 - Campus da FAIT – Salas de aulas 

 

Fonte: FAIT.
63 

O curso de enfermagem teve início no ano de 2005. Até 2011 oferecia 100 

vagas no período vespertino; atualmente oferece 200 vagas no período noturno. A 

carga horária total do curso compreende 4.200 horas (3.200h – teoria, 800h – 

estágio supervisionado e 200h de atividades complementares) que são distribuídas 

em 8 semestres (períodos) totalizando 4 anos. 
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O curso é conduzido, compondo a grade teórica nos seis primeiros 

semestres, ou seja, nos três primeiros anos. Os estágios são desenvolvidos no 

último ano (7º e 8º semestres). A disciplina de Saúde Mental possui 80 horas de 

teoria, que está organizada no 4º semestre; e 40 horas de estágio no 7º semestre.  

 

Quadro 2 - Organização dos conteúdos desenvolvidos na FAIT 

1º Período: 

Saúde e Sociedade: 40 horas  

História e Introdução à Enfermagem: 60 horas  

Anatomia Humana: 120 horas  

Citologia e Histologia: 100 horas  

Biofísica: 60 horas  

Métodos e Técnicas de Pesquisa I: 60 horas  

Microbiologia e Imunologia: 100 horas  

Carga horária total do semestre: 540 horas 
 

2º Período 

Fisiologia: 100 horas  

Bioquímica: 100 horas  

Embriologia: 80 horas  

Parasitologia: 80 horas  

Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem I: 
100 horas  

Ética e Bioética: 60 horas  

Carga horária total do semestre: 520 horas 

3º Período 

Saúde e Ambiente: 60 horas  

Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem II: 
100 horas  

Patologia Geral: 80 horas 

Bioestatística: 60 horas 

Farmacologia: 80 horas 

Carga horária total do semestre: 380 horas  

 

4º Período 

Genética e Evolução: 80 horas  

Epidemiologia: 80 horas  

Enfermagem em Saúde Coletiva: 140 horas  

Cuidar em Enfermagem na Saúde do Adulto e 
do Idoso I: 160 horas  

Cuidar em Enfermagem na Saúde Mental: 80 
horas  

Carga horária total do semestre: 540 horas  

5º Período 

Gestão em Enf. em Unidade de Saúde I: 120 
horas  

 Psicologia aplicada em Enfermagem: 40 horas  

 Educação e Saúde: 60 horas 

Cuidar em Enf. Saúde Adulto/Idoso II: 160 horas  

Fundamentos da Educação: 40 horas 

Enfermagem em Doenças Transmissíveis: 100 
horas 

Carga horária total do semestre: 520 horas 

6º Período 

Informática em Saúde: 40 horas  

 Eletiva I – Produção de texto: 40 horas  

Antropologia Filosófica: 40 horas  

Eletiva II -  Primeiro Socorros: 40 horas  

Cuidar em Enf. S. Criança/Adolescente: 140 
horas  

Cuidar em Enf. S. Mulher e R. Nascido: 160 
horas  

Gestão e gerência Enf. S. de Saúde II: 100 horas  

Carga horária total do semestre: 560 horas  
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7º Período 

Estágio curricular Supervisionado III: 400 horas  

 TCC I: 60 horas  

Carga horária total do semestre: 460 horas  
 

 

8º Período 

Estágio Curricular Supervisionado IV: 400 horas  

LIBRAS – disciplina optativa: 60 horas 

Trabalho de Conclusão de Curso II: 80 horas  

Carga horária total do semestre: 480 horas 

Fonte: FAIT.
64

 

 

Itapeva fica na região sudoeste do Estado de São Paulo, possui 89.196 

habitantes numa área de 1.826,258 Km². Faz divisa com os municípios de Itaí, 

Paranapanema, Buri, Taquarivaí, Capão Bonito, Guapiara, Ribeirão, Ribeirão 

Branco, Nova Campina, Itararé e Itaberá, distando 270 km da capital do Estado de 

São Paulo.65,66 

 

Fotografia 3 - Municipio de Itapeva SP – Praça Central 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itapeva.
67
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Fotografia 4 - Vista aérea do município de Itapeva SP 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itapeva.
68

 

 

 Itapeva conta com 37 estabelecimentos de saúde na modalidade SUS e 

nenhum Hospital Psiquiátrico. 

Os estágios realizados pelos alunos de enfermagem da FAIT, de forma geral, 

acontecem nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) são três, na ESF (Estratégia 

Saúde da Família), são 19, no Ambulatório Municipal de Saúde Materno Infantil, no 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e na Santa Casa de Misericórdia de 

Itapeva.69  

Referente à Saúde Mental, o estágio ocorre no CAPS II, implantado no 

município há seis anos, que conta com os seguintes profissionais: 1 médico 

psiquiatra, 1 Terapeuta Ocupacional, 2 Psicólogas e 1 Enfermeira Especialista em 

Saúde Mental70. 

 

5.1.2 População do estudo 

 

Este estudo foi realizado com os alunos do curso de enfermagem, de idade 

igual ou superior a 18 anos de ambos os sexos, que concluíram o curso no ano de 
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2012 e que, obrigatoriamente, desenvolveram conteúdos teórico-práticos em Saúde 

Mental. 

Os critérios de inclusão foram: ter idade igual ou superior a 18 anos, ter 

concluído (e ter sido aprovado) o conteúdo teórico/prático da disciplina Cuidar na 

enfermagem em Saúde Mental e o aceite manifesto no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). 

O espaço social pode ser descrito como um espaço multidimensional de 

posições, tal que toda posição atual pode ser definida em função de um sistema 

multidimensional de coordenadas cujos valores correspondem aos valores de 

diferentes variáveis pertinentes. Assim, o campo é acima de tudo um espaço social 

que tem como foco os significados atribuídos por agentes sociais, que ocupam 

diferentes posições nesse campo, sobre os problemas do estudo em questão.7 

 A população dos indivíduos que possuíam as características definidas para o 

estudo totalizou 38 alunos. A seleção de parte da população para representar a sua 

totalidade (amostra) contou com 11 alunos, que foram selecionados de forma 

estratificada (elementos do mesmo grupo, escolhido de forma aleatória), mediante o 

convite pessoal (oral) e eletrônico, e, que aceitaram os quesitos do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A).71 

Cabe ressaltar que os participantes já passaram pela disciplina de Saúde 

Mental (teoria e prática), tendo sido aprovados, evitando constrangimento futuro e 

relação de poder entre pesquisadora e sujeito. 

 

5.2 Tipo do estudo 

 

Tratou-se de pesquisa do tipo descritiva (buscando descrever as 

características do que está sendo pesquisado), exploratória (visando a conhecer os 

fatos e fenômenos relacionados ao tema), com abordagem qualiquantitativa, tendo 

como referencial teórico a Teoria das Representações Sociais e referencial 

metodológico o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).7,72 

As pesquisas de abordagem qualitativa baseiam-se na premissa de que o 

conhecimento sobre pessoas só é possível a partir da descrição de experiência 

humana tal como ela é vivida e tal como ela é definida pelos seus próprios atores. Já 

a quantitativa prevê a mensuração de variáveis pré-estabelecidas para verificação 

de incidências e correlações.71 
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A abordagem qualiquantitativa é escolhida num primeiro momento para 

qualificar os dados requeridos e, posteriormente, quantificar os seus resultados. O 

conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se opõe, ao contrário, os dados se 

complementam. A realidade abrangida por eles interagem dinamicamente, excluindo 

qualquer dicotomia.73 

O trabalho teve início com o levantamento bibliográfico, leitura de resumos 

sobre a temática, esboço do referencial teórico e outros direcionamentos. 

As buscas se deram inicialmente em livros do acervo da biblioteca da PUC e 

da FAIT, posteriormente, foram feitas buscas do material em documentos 

específicos utilizando-se as bases de dados eletrônicos, consideradas fidedignas no 

meio científico: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Regional de 

Medicina (BIREME) – Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Literatura Latino-americana 

em Ciências da saúde (LILACS), National Library of Medicine (PUBMED) e o 

buscador google acadêmico. 

A pesquisa iniciou-se em março de 2012 sendo concluída em novembro de 

2014. Os acessos foram realizados via internet e os descritores utilizados para a 

busca foram: estudantes de enfermagem, docentes de enfermagem, saúde mental, 

enfermagem psiquiátrica, ensino, representação social, psiquiatria e aprendizagem. 

Foram considerados artigos da língua portuguesa e inglesa, o material 

selecionado com mais de cinco anos foram utilizados, por serem imprescindíveis na 

composição histórica e correlacionar os resultados e discussões. 

 

5.2.1 As Representações sociais como referencial teórico deste estudo 

 

Individualmente ou coletivamente, imagens, palavras e ideias penetram em 

nossos olhos, nossos ouvidos e nossas mentes, quer queiramos quer não. Isso nos 

atinge, sem que o saibamos exercendo claramente duas funções: a de 

convencionalizar objetos, pessoas ou acontecimentos e a de serem prescritivas, isto 

é, elas se impõem sobre nós com uma força irresistível, a isto denominamos 

representação.2 

As representações sociais são influenciadas pelos atributos ou lugares de 

onde seus sujeitos portadores falam: nacionalidade, gênero, religião/crença, idade, 

condição social de instrução, estrutura psíquica, traços de personalidade, 
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profissão/ocupação, estrutura física (portador ou não de enfermidade), história de 

vida e assim sucessivamente.8 

A Teoria das Representações Sociais surgiu da obra de Serge Moscovici 

intitulada: La psychanalyse: son image et son public, publicada na França em 1961. 

As Representações Sociais possuem suas raízes na sociologia, atravessam a 

psicanálise de Freud e se desenvolvem na psicologia social de Moscovici; elas são 

um conjunto de conceitos, proposições e explicações originados na vida cotidiana no 

desenrolar das comunicações interpessoais.71 

A Representação Social é definida pelo fato de corresponder a certo modelo 

recorrente e compreensivo de imagens, crenças e comportamentos simbólicos. São 

semelhantes às teorias que compõe um tema, por exemplo, as de que as doenças 

mentais são contagiosas. São essas proposições que possibilitam que coisas ou 

pessoas sejam classificadas, que seus caracteres sejam descritos e seus 

sentimentos e ações sejam explicados. “Conceitos que operam em grandes 

profundidades parecem necessitar mais de cinquenta anos para penetrar as 

camadas mais baixas da comunidade científica”.2 

As pesquisas de representações sociais envolvem a coleta e análise de 

dados, contribuindo para o entendimento da formação de conceitos veiculados e o 

processo de como são mantidos atualmente, constitui, portanto, num programa 

cultural da sociedade. O termo anterior ao de Representações Sociais origina de 

Émile Durkheim (1898) como Representações Coletivas, utilizada para designar o 

fenômeno social, a partir do qual se constroem as diversas representações 

individuais.8,73 

Na década de 1920, acreditava-se em termos evolutivos que as 

representações tidas como “primitivas”, seriam modificadas e transformadas 

tornando-se representações “civilizadas” graças à chamada “unidade psíquica 

humana”. Mas, depois, constatou-se que essa evolução é descontínua e ocorre com 

a passagem de uma cultura a outra.2 

A pesquisa realizada por Jodelet a respeito das Representações Sociais da 

loucura nos habitantes de uma comunidade rural francesa que tinha como tradição 

prestar cuidados a doentes mentais em suas casas, mostrou uma representação 

diferente das outras comunidades rurais que não tinham a mesma prática, 

continham elementos que não poderiam ser encontrados em pessoas individuais, 

mas somente no grupo como um todo.74 
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O homem necessita validar suas opiniões. Mesmo que as informações sejam 

inequívocas, uma vez oferecidas pelo mundo, contribuem para a satisfação dessa 

necessidade. Vale ressaltar que o comportamento das outras pessoas também é 

uma fonte de verificação. No fundo, o tema discutido na pesquisa em Saúde Mental 

é sobre o sujeito humano, sobre sua constituição e sobre os modos de ele interferir 

nesse processo.75,76 

Embora as Representações Sociais não determinem de forma integral, as 

decisões tomadas pelos indivíduos, elas orientam e diminuem o universo de 

possibilidades colocadas à sua disposição. Segundo Moscovici, elas não são as 

mesmas para todos os membros da sociedade, elas dependem do conhecimento do 

senso comum (popular) presente no contexto sociocultural em que os indivíduos 

estão inseridos.71 

Moscovici visou à compreensão da difusão e da apropriação do conhecimento 

científico, das suas teorias e conceitos pelo “homem comum”. O senso comum é 

tomado pela Teoria das Representações Sociais como conhecimento profundo da 

realidade, pois com ele, os sujeitos criam e recriam suas histórias a partir de suas 

experiências.74 

A prática da enfermagem trata de questões que permeiam a qualidade em 

assistir, por lidar com o cuidado do ser humano inserido no seu meio social. As 

diversidades sociais e culturais precisam ser consideradas no plano de cuidado do 

ser humano. Uma das possibilidades para a interpretação das informações colhidas 

no contexto da enfermagem é a utilização da Teoria das Representações 

Sociais.71,77 

 

5.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

5.3.1 Aspectos Éticos 

 

O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (de acordo com a Resolução 196/96 MS do Conselho Nacional de 

Saúde sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 

seres humanos) no mês de julho do ano de 2012, obtendo aprovação de número 

1541 em reunião ordinária realizada em 11 de setembro de 2012 (Anexo D). 
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Todos os sujeitos que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), sendo garantido o sigilo de 

suas identidades. 

 

5.3.2 Coleta de dados 

 

Para a coleta de dados utilizou – se uma entrevista guiada por três questões 

abertas, planejadas, por possuírem íntima conexão com os objetivos propostos 

neste estudo, antecedidas por registro de dados de caracterização. 

A entrevista é um tipo de coleta de dados em pesquisa que tem por finalidade 

obter informações verbais de uma parcela representativa de uma população 

selecionada. Seus objetivos incluem: atender aos objetivos da pesquisa e auxiliar 

como roteiro na coleta de dados.71 

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, em uma sala 

disponibilizada pela própria Instituição de Ensino no mês de outubro/novembro no 

ano de 2012. Os alunos foram convidados pessoalmente e por meio eletrônico 

(email), foram atendidos de forma individual em dia e horário programado, conforme 

sua disponibilidade, com a pesquisadora. Os encontros ocorreram no período da 

tarde, com no máximo três entrevistas por tarde planejada. 

O registro das entrevistas foi realizado através de gravação em áudio e 

tiveram duração média de 25 minutos cada. 

Questão 1 

Como você entende a doença mental hoje? 

Questão elaborada com a finalidade de obter dados acerca do conhecimento 

sobre o tema tratado. 

Questão 2: 

Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

Questão elaborada com a finalidade de obter dados acerca da percepção do 

entrevistado em relação ao tema tratado. 

Questão 3: 

Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua unidade de 

trabalho, qual seria a assistência de qualidade adotada por você? 

Questão elaborada com a finalidade de obter dados acerca do 

comportamento do entrevistado em relação ao tema abordado. 
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Portanto, Conhecimento (questão 1), percepção (questão 2) e comportamento 

(questão 3) foram, propositalmente, elaboradas com a finalidade de revelar as reais 

representações sociais acerca da doença e do doente mental dos graduandos de 

enfermagem da Faculdade de Itapeva (FAIT) que já desenvolveram os conteúdos 

teórico–práticos. 

 

5.4 Organização e análise dos resultados 

 

5.4.1 O Discurso do Sujeito Coletivo como referencial metodológico 

 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) surgiu na década de 1990, onde os 

autores Lefévre e Lefévre realizaram uma pesquisa com servidores públicos da 

cidade de São Paulo com o objetivo de conhecer a opinião destes sobre o Programa 

de Gerenciamento Integrado. É uma técnica de construção do pensamento coletivo 

que visa revelar como as pessoas pensam, atribuem sentidos e manifestam 

posicionamentos sobre determinados assunto. Trata-se de um compartilhamento de 

ideias dentro de um grupo social.76 

O Discurso do Sujeito Coletivo consiste num conjunto de instrumentos 
destinados a recuperar e dar a luz às Representações Sociais, mormente as 
que aparecem sob a forma verbal de textos escritos e falados, 
apresentando tais representações sob a forma de painéis de depoimentos 
coletivos.

7 

 

Os instrumentos básicos do Discurso do Sujeito Coletivo são compostos pelas 

seguintes figuras metodológicas.77 

a) Ideia Central (IC) 

b) Expressão – Chave (ECH) 

c) Ancoragem (AC) 

A Ideia Central (IC) ou Categoria temática é uma expressão linguística ou 

nome que descreve da maneira mais sintética possível o sentido das Expressões 

Chaves (ECHs), as ICs são abstratas, conceituais e sintéticas, representam aquilo 

que o entrevistado quis dizer; já as Expressões Chaves descrevem como isso foi 

dito. As Expressões Chaves são fundamentais para a confecção do DSC, 

caracterizando-se por pedaços ou trechos do discurso que revelam a essência do 

conteúdo do depoimento.7 
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 Com as Expressões Chaves das Ideias Centrais ou Ancoragens semelhantes 

compõem-se um ou vários DSCs, que são discursos-síntese, enunciados na primeira 

pessoa do singular, como se fosse a fala ou o depoimento da coletividade.76,77 

Ancoragem (AC) é a expressão de uma dada teoria ou ideologia, ou crença, 

ou valor que pode ser percebida quando o autor do discurso professa o discurso. 

Muitas vezes, ela é caracterizada como uma afirmação genérica para enquadrar 

uma situação particular do tipo: “médico que é médico”, etc. É importante ressaltar 

que nem sempre as ancoragens estão presentes nos discursos analisados.75,77 

Ancoragem é quando uma expressão chave remete não apenas à ideia 

central, mas sim uma afirmação; é o processo pelo qual indivíduos ou grupos 

pesquisados integram imagens reais e concretas retiradas do seu cotidiano aos 

novos esquemas conceituais que se apresentam. O DSC das Ancoragens (quando 

elas aparecem) propicia condições para aumentar a eficiência das ações educativas. 

A consciência dos valores apresentados poderia ensejar mudanças 

comportamentais de amplo alcance, que são fundamentais para a variabilidade de 

comportamentos mais específicos que estão embasados nestes valores.76,77 

O Discurso do Sujeito Coletivo é uma ferramenta que permite o 

conhecimento, com segurança, dos procedimentos científicos, os pensamentos, 

representações, crenças e valores de todo tipo e tamanho de coletividade, sobre 

todo tipo de tema que lhe diga respeito.78 

Vale ressaltar que as figuras metodológicas encontradas na pesquisa não são 

uma interpretação, mas uma descrição do sentido de um depoimento ou de um 

conjunto de depoimentos.75,77 

 

5.4.2 Organização dos dados 

 

As entrevistas dos sujeitos participantes foram transcritas, de forma literal, 

inclusive respeitando os vícios de linguagem. O conteúdo das entrevistas foi 

organizado utilizando o software o QualiQuantisoft 1.3c; que é um software oficial 

gerado pela Universidade de São Paulo (USP) desde o ano de 2004 e destina-se ao 

processamento de dados de natureza qualitativa, que estejam organizados em 

forma de discursos e depoimentos de qualquer natureza (Anexo C).7 

O QualiQuantisoft é um software desenvolvido com o objetivo de facilitar a 

realização de pesquisas qualiquantitativas nas quais é utilizada a técnica do 
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Discurso do Sujeito Coletivo. Ele não substitui o papel do pesquisador, foi idealizado 

com o objetivo de servir como instrumento para que os pesquisadores realizem com 

mais segurança e eficiência, pesquisas qualitativas com conteúdo extenso de 

depoimentos, agilizando as tarefas mecânicas da pesquisa.79 

Os sujeitos participantes foram denominados com a letra S e enumerados de 

1 a 11 (correspondente ao número de participantes). Os registros das entrevistas 

foram organizados da seguinte forma: no campo Cadastros foram registrados o 

motivo da pesquisa e questões relativas aos entrevistados (idade, sexo, ocupação, 

etc), no campo Análises foram registradas todas as informações relativas ao sentido 

dos discursos - expressões chaves e ideias centrais associadas, inclusive a 

finalização do Discursos do Sujeito Coletivo.79,80 

A escolha das expressões chaves foi realizada buscando responder o objetivo 

da pesquisa, para tal foi identificada uma ideia central associada, nomeada pela 

autora como uma etiqueta semântica. Com as expressões-chaves das ideias 

centrais semelhantes foram construídos os discursos-sínteses que expressam um 

discurso coletivo, segundo o referencial do Discurso do Sujeito Coletivo. 

A coletivização dos resultados pela quantidade foram representadas por 

tabelas que nomearam as ideias centrais ocorridas e expressaram a sua proporção 

correspondente, e, por gráficos representativos da frequência que cada opinião 

aparece em relação ao número total de opiniões. 

Para tratar a análise e interpretação dos dados, foi utilizada a análise de 

conteúdo, que busca uma interpretação numérica representativa do material 

qualitativo e a objetividade que os números e as medidas oferecem. A modalidade 

da análise de conteúdo escolhida, foi a análise temática, onde o tema está ligado a 

uma afirmação a respeito de determinado conteúdo, que por procedimentos 

sistemáticos de descrição da composição dos discursos, permitiram a inferência de 

conhecimentos. A função principal compreende em descobrir os núcleos de sentido 

composto no objeto de estudo analisado.81 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Caracterizações dos Participantes 

 

Dos 38 estudantes da Instituição que preenchiam os critérios de inclusão, 11 

foram os participantes desse estudo, sendo 8 do sexo feminino (72,8%) e 3 do sexo 

masculino (27,3%). Aqueles que trabalham na área da saúde somaram 4 

correspondendo a 36,3 % e os que não atuam nesta área somaram 7 

correspondendo a 63,7%. 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos participantes, segundo o Universo da pesquisa 

(Itapeva, 2012) 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

A secretaria da Instituição forneceu uma lista com os nomes e contatos dos 

alunos que preenchiam parte do critério de inclusão (aqueles que haviam passado 

pelo conteúdo teórico e prático e foram aprovados). Após o contato eletrônico e 

pessoal, somente 11 alunos concordaram em participar da pesquisa; o restante 

justificou que por necessitarem entregar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a 

poucos dias (pois estavam praticamente no início de novembro), precisavam 

daquele tempo para a finalização. 

71% 

29% 

Total de Alunos 

Não Participantes Participantes
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Gráfico 2 - Distribuição dos participantes, segundo o sexo (Itapeva, 2012) 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

A mulher brasileira obteve direito à instrução de primeiro grau somente em 
1827, como resultado de muitas lutas. Hoje, apesar de não haver 
discriminação quanto ao acesso à instrução superior, evidencia–se a 
segregação por profissões e áreas de conhecimento. A educação 
profissional de enfermagem tem um dos maiores índices de mulheres 
(70%). (p. 8-9)

82
  

 

O predomínio do sexo feminino nos sujeitos pesquisados se dará pelos 

aspectos históricos que a profissão carrega. A escolha profissional muitas vezes é 

influenciada pelo papel social que o indivíduo exerce e pelas histórias familiares; a 

mulher possui estereótipos comportamentais de ser mulher e de ser enfermeira.83 

Após 1890, quando a enfermagem inicia seu processo de transformação de 

suas práticas, anteriormente baseadas na solidariedade, misticismo e crendices, 

passa a ser uma profissão reconhecida socialmente, com conhecimento científico. 

Essa mudança influenciou o aumento do número de estudantes do sexo masculino e 

à expansão dos cursos de enfermagem no Brasil.84 

 

 

 

 

 

27% 

73% 

Sexo dos Participantes 

Sexo Masculino Sexo Feminino
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Gráfico 3 - Distribuição dos participantes segundo inserção no mercado de 

trabalho em saúde (Itapeva, 2012) 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Atualmente o curso de enfermagem da FAIT é oferecido no período noturno, 

onde é maior o número de trabalhadores; os formandos de 2012 pertencem ao 

período vespertino representado no gráfico por ser menos representativo o número 

de trabalhadores. 

 

6.2 Discursos dos participantes acerca do doente e da doença mental 

 

Os resultados estão, a seguir, representados quantitativamente sob a forma 

de tabela e gráfico das ocorrências e qualitativamente organizados no formato de 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

 

6.2.1 Questão I: Como você entende a doença mental hoje? 

 

As ideias centrais expressas nos discursos referentes à pergunta: “Como 

você entende a doença mental hoje?” Resultaram em seis ideias representativas, 

conforme a tabela 1. 

 

 

36% 

64% 

Trabalhadores na área da Saúde 

Trabalham na área da Saúde NÃO trabalham na área da Saúde
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Tabela 1 - Síntese das Ideias Centrais associadas ao conhecimento (questão 

I) 

Ideias Centrais  % 

A MANIFESTAÇÕES 15,00% 

B CAUSAS/ETIOLOGIA 20,00% 

C CONSEQUENCIAS 25,00% 

D CLASSIFICAÇÃO 15,00% 

E NÃO SABE EXPLICAR   5,00% 

F INTERVENÇÃO 20,00% 

 TOTAL DE RESPOSTAS DA 

PERGUNTA 

100,00

% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

Analisando as ideias centrais expressas nos discursos referentes à questão I, 

emergiram três temas representativos do sentido do conhecimento acerca da 

doença mental para os participantes deste estudo: Explicação biomédica, Não 

conhece e Necessidade de intervenção. 

 

Caracterização Biomédica (75,00%). 

Manifestações (15,00%); 

Causas / Etiologia (20,00%); 

Consequências (25,00%); 

Classificação (15,00%). 

Não conhece (5,00%). 

Não sabe explicar (5,00%). 

Necessidade de Intervenção (Atitudes Profissionais) (20,00%). 

Intervenção (20,00%). 

Para a frequência das ideias centrais descritas, foram encontradas as seguintes 

ideias associadas: 

A – Manifestações. 

Mistura de sentimentos dentro da cabeça; 

Alteração de comportamento; 

Doença Mental como Doença Neurológica; 

Doença Mental manifesta–se em surto psicótico; 
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B - Causas / Etiologia. 

Hereditária; 

Distúrbio adquirido por situações da vida; 

Afeta pessoas inteligentes; 

 

C – Consequências. 

Doença Mental isola o indivíduo da sociedade; 

Doença Mental marginaliza e exclui; 

Doença Mental gera agressividade; 

Doença Mental exclui o individuo da família; 

Doença Mental tratada permite o convívio social; 

Doença Mental permite a Inclusão; 

Possui tipos diferentes: doente que vive em sociedade e outro que vive afastado da 

sociedade; 

 

D – Classificação. 

Tem tipos diferentes; 

Nem todas as alterações de comportamentos são doenças mentais; 

Doença Mental tem tipos diferentes que se manifesta de forma diferente; 

 

E - Não sabe explicar. 

Não sabe explicar; 

 

F – Intervenção. 

Doença Mental tem tratamento; 

Doença Mental necessita de tratamento personalizado; 

Doente Mental tratado com medicamentos permite o convívio social - Inclusão; 

Alguns doentes mentais necessitam ser internados; 

Doença Mental leva a abordagem infantilizada do indivíduo; 

Políticas voltadas para o tratamento da doença mental é falha; 
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Gráfico 4 - Percentis das Ideias Centrais (n20) correspondentes ao 

conhecimento (questão I) 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

O gráfico acima mostra que dentre as 20 expressões chaves encontradas nos 

depoimentos dos 11 sujeitos da pesquisa acerca do seu conhecimento sobre a 

doença mental nos dias de hoje (questão 1), a mais recorrente foi correspondente à 

Doença Mental como algo que acarreta consequências (25%), representada pela 

proporção de 5 expressões chaves. Seguindo as ocorrências de ideias, a Doença 

Mental como causa de algo e a Doença Mental como necessidade de intervenção 

representaram 20% cada, tendo uma proporção de 4 expressões chaves em cada 

ideia central. 

A doença mental entendida como Manifestação e como Classificação, 

obtiveram a incidência de 15% cada, correspondendo a 3 expressões chaves em 

cada ideia central; finalizando, a incidência de 5%, ou seja, apenas 1 (uma) 

expressão chave encontrada, diz respeito ao não saber explicar. 

 

6.2.1.1 Discursos do Sujeito Coletivo 

 

DSC I – Ideia Central A: Manifestações 

A saúde mental é uma mistura de, como que eu posso dizer? É! Dentro da cabeça 

deles eles misturam muita coisa. Eu acho que é por exemplo o que faz eles 

conversarem sozinhos, ou conversar com você e não ter nexo nenhum no que ele 
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está falando; ele começa uma conversa com você e daqui a pouco já está em outra, 

ele já muda a conversa. Também quando as vezes ele fica agressivo, e, as vezes 

alegre demais. Bom, eu acho assim, doença mental seria uma limitação mental que 

acaba refletindo na cognição, no equilíbrio vamos dizer assim, no raciocínio lógico, 

no raciocínio em geral que acaba refletindo no comportamento da pessoa diante as 

situações cotidianas normais nossa... É uma limitação ... mas que hoje em dia não 

precisa ser isolado, ser afastado da sociedade ... Eu vejo aquela pessoa alienada 

mesmo assim. A gente vê pelas pessoas que andam na rua, as pessoas que têm 

surto psicótico, então a gente vê que são isoladas, excluídas da sociedade. Ninguém 

vai dar um voto de confiança para nenhuma delas né. E ninguém quer trazer elas 

pra junto de si também...não consegue atingir nenhum objetivo, ela não consegue 

traçar uma meta nenhuma na vida. 

 (S1, S7 e S9)  

 

DSCI – Ideia Central B: Causas/ Etiologia 

A doença mental em si ou você nasce, assim, com algum distúrbio ou você 

desenvolve ela no decorrer da sua vida, pode ser através de um trauma ... A 

esquizofrenia mesmo você pode apresentar depois dos 30 anos. Então você não 

precisa nascer com ela.  Eu acho que na maioria dos casos você acaba 

desenvolvendo a doença no decorrer da sua vida. Para mim a doença mental 

significa como um distúrbio, que eu acho que a pessoa sofre, digamos, um abalo 

muito grande e vai desencadear uma doença, ou seja por pressão, ou seja um 

transtorno dentro de casa  que pode sobrecarregar a pessoa e gerar uma doença, 

digamos assim. A gente identifica da seguinte forma, assim, os vários fatores que 

desencadeiam isso na pessoa desde o convívio familiar; desilusão no trabalho; uma 

falta de moradia; uma má distribuição de renda, tudo isso influencia. Porque aquele 

pai, aquela mãe quer tudo, o melhor para o seu filho e às vezes não consegue 

alcançar aquilo; isso é uma porta, uma porta que muitas vezes a gente enquanto 

tem, digamos, um padrão mais ou menos; um pensamento um pouco mais firme 

quando se depara com uma determinada situação seja de doença, você fica 

impossibilitado de ajudar em alguma coisa, você já tem um desequilíbrio e isso pode 

levar você a um distúrbio qualquer então, isso influencia bastante... quando eu fui 

estudando percebi que doença mental é um desequilíbrio por alguma coisa que 
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aconteceu na vida da pessoa, isso pode ter; como posso dizer? Algum fator que 

desencadeou, por exemplo, estresse; a vida da pessoa; correria do dia a dia; morte 

de alguém da família; alguma coisa que desencadeou o desequilíbrio mental. Isso 

que eu acredito... a doença mental ela já vem, é hereditário, pode ser hereditária. Ta 

ali no gene da pessoa, onde a pessoa vai desenvolver, mais pra frente, mas isso vai 

depender do ambiente que ela vive, do desequilíbrio. Algum desequilíbrio emocional, 

alguma coisa no ambiente que ela vive que pode desencadear; sei lá. Mas não que 

todos têm esse gene, eu acho. 

 

(S2, S4, S10 e S11) 

 

DSC I – Ideia Central C: Consequências 

Eu percebo é que os doentes mentais, eu vejo, eles estão mais inseridos na 

sociedade, hoje em dia né... Eles estão mais inseridos, eu acho que isso é 

importante, para a socialização deles, para não acontecer aquela questão do 

abandono, de serem mesmo marginalizados... as pessoas tem uma visão do doente 

mental muitas vezes assim de medo eu tenho um certo receio, porque tem uns que 

são agressivos.... eles estão inseridos na sociedade, normal. Muitas vezes a pessoa 

tem uma doença mental e até está trabalhando. Doença mental; a pessoa não 

consegue conviver em sociedade? ...Eu acho que as pessoas ainda tem aquele 

paradigma da pessoa louca e na verdade não é. Para mim são pessoas que tem seu 

potencial. Conseguem, dependendo do tratamento, viver bem, constituir uma família; 

então são pessoas que podem se socializar em muitos casos. São pessoas que ... 

são inteligentes, capaz de aprender. Não são pessoas que devem viver 

isoladamente como era antigamente... dois tipos, um doente que vive em sociedade 

e o outro que vive afastado da sociedade, no caso ele é internado, ele não consegue 

viver, não consegue interagir com outras pessoas. As pessoas na sociedade vêem 

com aquele olhar, como a gente pode dizer? É; olhar de discriminação, eu acho que 

eles não tentam, como diz, tentar se aproximar, eles querem ficar longe, mas com 

olhar de discriminação. Do meu ponto de vista. Hoje em dia, tantas mudanças do 

mundo; mudança e ainda eles na sociedade vê com discriminação. Eles podem 

conviver sim na sociedade, no dia a dia, fazer muitas coisas que as pessoas que 

não têm essa deficiência fazem... é mais a parte da cognição ou do diálogo que dá 
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pra ver que tem um atraso pra entender, uma dificuldade no entendimento do que a 

gente ta falando. Mas as características? Acho que nada fisicamente seria mais 

mentalmente. 

 (S2, S6, S7, S8 e S9) 

 

DSC I – Ideia Central D: Classificação 

Doença mental? ... Agora a gente vendo assim, pelo menos muda, tem muitos tipos 

diferentes, não é doença mental, é que eles estão meio perturbados, estão meio 

desorientados. é depressão? É não sei o que? É nervosismo?  Não é para chamar 

de "piti". Cada um tem o seu jeito ... Eu acho que cada um tem um jeito diferente, 

não é a mesma. Pelo que eu aprendi, vamos supor uma pessoa assim que é bipolar, 

uma pessoa é diferente da outra. Mas é constatado que ela é bipolar, mas uma 

apresenta sintomas diferentes da outra... existem  diversos tipos de doença mental 

 (S3, S5 e S6) 

 

DSC I – Ideia Central da Categoria Temática E: Não sabe explicar 

Eu não sei explicar, é, a única coisa que eu acho é que cada um tem o seu jeito, a 

sua doença, o seu modo de explicar. 

(S3) 
 

DSC I – Ideia Central  F: Intervenção 

A doença mental... pra mim não é louco, eu acho que ele tem como ser 

tratado...Então acho que tem que ser assim tratado conforme, um tratamento 

personalizado... Na verdade eles tinham que tratar essas pessoas, não descartar 

elas como louca e falar "é louco mesmo, deixa de lado". Eu acho que não, você tem 

que pegar; trazer essa pessoa e levar fazer um tratamento, deixar num lugar porque 

ela não oferece perigo só para os outros, ela oferece perigo pra ela mesma... tem o 

doente mental que ele consegue viver em sociedade, ele tem o distúrbio, ele vive 

como diz, toma medicação e ainda consegue viver em sociedade, fazer as 

atividades rotineiras...Além de estar com os medicamentos ele tem agressividade, 

então não é em todo local que ele pode frequentar, eu acho que hoje em dia é 

comum, está cada vez mais comum... no caso ele é internado, ele não consegue 
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viver, não consegue interagir com outras pessoas. Tem também todo aquele 

preconceito das pessoas que vejo que, o plano de governo ai hoje em dia para tratar 

o doente mental mesmo eu acho que é meio falho. O plano é bonito, na literatura, o 

plano explica assim, mas que é tratável mesmo assim não consigo visualizar, não 

tratamento para o doente mental não. Eu entendo que muitas vezes determinadas 

doenças mentais você tem que conversar como se fosse uma criança muitas vezes, 

uma linguagem mais acessível pra eles, mas tratar normalmente com educação, 

ouvir o que eles têm para dizer. 

 (S5, S6, S8 e S9) 

 

6.2.2 Questão II: Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

 

As ideias centrais expressas nos discursos referentes à pergunta: “Conte-me como 

você se sente, hoje, diante do doente mental?” Resultaram em 10 (dez) ideias 

representativas, conforme a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Síntese das Ideias Centrais associadas à percepção do tema 

(questão II) 

Ideias Centrais  % 

A DOENTES MENTAIS SÃO NORMAIS 4,65% 

B O TRATAMENTO PERMITE O CONVIVIO 13,95% 

C DOENTES MENTAIS POSSUEM 
CAPACIDADES 

11,63% 

D MUDANÇA DA PERCEPÇÃO APÓS O 
ESTÁGIO 

20,93% 

E PRECISAM SER CUIDADOS 13,95% 

F SENTE-SE IMPOTENTE 4,65% 

G MEDO / INSEGURANÇA 11,63% 

H FALTAM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 
DOENÇA MENTAL 

2,33% 

I DOENTES MENTAIS POSSUEM 
CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS 

11,63% 

J EXISTE PRECONCEITO PROVENIENTE DA 
CULTURA E DA FAMÍLIA 

4,65% 

 TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 100,00% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

 

Analisando as ideias centrais expressas nos discursos referentes à questão II, 

emergiram quatro temas representativos do sentido de percepção diante do doente 

mental para os participantes deste estudo: Percepção que necessitam de 
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Intervenção, Sentimentos múltiplos, Caracterização do doente e Mudança da 

Percepção após o estágio 

 

Percepção que necessitam de Intervenção (30,23%). 

O tratamento permite o convívio (13,95%); 

Precisam ser cuidados (13,95%); 

Faltam Políticas Públicas para a doença mental (2,33%); 

 

Sentimentos Múltiplos (25,58%). 

Doentes mentais são normais (4,65%); 

Sente-se impotente (4,65%); 

Medo / Insegurança (11,63%); 

Existe Preconceito – proveniente da cultura e da família (4,65%); 

 

Caracterização do doente (23,26%). 

Doentes mentais possuem capacidades (11,63%); 

Doentes mentais possuem características próprias (11,63%); 

 

Mudança da Percepção após o estágio (20,93%). 

Mudança da Percepção após o estágio (20,93%); 

Para a frequência das ideias centrais descritas nos temas representativos, foram 

encontradas as seguintes ideias associadas: 

A – Doentes mentais são normais. 

São normais de se conviver; 

B - O tratamento permite o convívio. 

Tratamento medicamentoso permite o convívio; 

Tratamento permite o convívio; 

Sente-se normal porque eles estão medicados; 

No estágio, não parece que eles têm problemas; 

Estão controlados pela medicação; 

C – Doentes mentais possuem capacidades. 

Podem realizar atividades; 

Possuem conhecimentos prévios; 

Tem conhecimento, são espertos; 
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Conseguem se socializar; 

Conseguem formar vínculos; 

D - Mudança da percepção após o estágio. 

Antes do estágio tinha preconceito; 

O medo de infância passou depois do estágio; 

No estágio percebeu que são homens e mulheres / adultos; 

Com o contato notou que eles conversam; 

Depois do estágio teve outra percepção da loucura; 

Viu que eles conseguem fazer as coisas; 

E - Precisam ser cuidados. 

Precisa ser motivado com coisas novas; 

A assistência ao doente mental é diferente; 

São pessoas carentes, tem que dar carinho; 

Precisam de cuidados específicos; 

Precisam de carinho, amor e apoio; 

F – Sente-se impotente. 

Não sabe o que fazer; 

Não sabe, não teve experiência nisso; 

G - Medo/ Insegurança. 

Medo; 

Não teve base suficiente na graduação; 

Não pode confiar; 

Tem que ter cuidado; 

Tem receio; 

H - Faltam Políticas Públicas para a doença mental. 

Falta inclusão por parte do governo; 

I – Os doentes mentais possuem características próprias. 

Tabu – doente mental é agressivo; 

Doente mental é carinhoso; 

São pessoas quietas, isoladas e carentes; 

J - Existe preconceito proveniente da cultura e da família. 

Preconceito vem da Cultura; 

Preconceito vem de família; 
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Gráfico 5 - Percentis das Ideias Centrais (n43) correspondentes à percepção 

do tema (questão II) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

O gráfico acima mostra que dentre as 43 expressões chaves encontradas nos 

depoimentos dos 11 sujeitos da pesquisa acerca da sua percepção diante do doente 

mental nos dias de hoje (questão 2), a mais recorrente corresponde à mudança da 

percepção após o estágio (20,93%), representada pela proporção de 9 expressões 

chaves. Seguindo as ocorrências de ideias, o tratamento como fator que permite o 

convívio e a sensação de que precisam ser cuidados de alguma forma 

representaram 13,95% cada, tendo uma proporção de 6 expressões chaves em 

cada ideia central. 

A sensação de que possuem capacidades; o sentimento de Medo / 

Insegurança e o fato de possuírem características próprias, apresentaram uma 

proporção de 5 expressões chaves cada um, com um percentil de 11,63% cada. 

A sensação de normalidade, impotência e de preconceito (que vem da cultura 

e da família) representaram 2 expressões chaves cada, com um percentil de 4,65%,  

finalizando, com incidência de 2,33%, ou seja, apenas 1 (uma) expressão chave 

encontrada, diz respeito à falta de Políticas Públicas em relação aos doentes 

mentais. 
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6.2.2.1 Discursos do Sujeito Coletivo 

 

DSCII – Ideia Central  A: Doentes mentais são normais  

Eles são pessoas normais para conviver. Claro que ... mas conversam, tem seus 

sentimentos, e a gente foi muito bem recebidos por eles...parecem que não tem 

nenhum problema. 

 (S1 e S2) 

 

DSC II – Ideia Central B: O tratamento permite o convívio 

Assim ... devido até, uns fazem tratamento correto porque sempre tem um da família 

que ajuda no tratamento então às vezes não tem muito aquela... Eles são lúcidos ... 

Mas o pouquinho que eu tive contato, eu ví que a maioria tem  tratamento mesmo. 

Eles precisam de tratamento que são os medicamentos. A maioria faz certinho, são 

poucos aqueles que aparecem um dia ou outro e não voltam até porque eles gostam 

... Ai todo mundo "ai, que lá deve ser perigoso, deve ser perigoso", mas não é aquilo. 

É o tratamento.  você vê o tratamento, o acompanhamento. A gente fez dinâmica 

com eles, vê a interação, que eles queriam. E eu percebi que são pessoas comuns, 

como a gente e a gente traça aquele plano: eles vão agredir; eles vão matar; roubar; 

outras coisas. E são pessoas normais, pessoas assim, então tendo onde trabalhar 

com eles dá pra ter vida normal. Desde que você saiba que aquilo é permitido, até 

onde você tem a permissão de ir né. Se é o uso de medicamento, se não é. Eu me 

recordo, teve um dia, teve um dia um paciente que entrou em surto lá. Isso nos 

espantou até. O pessoal dos grupos ficou meio assim "epa, peraí, agora ele vai 

pegar a cadeira e vai acertar cadeirada na gente aí". Mas foi controlado, tomou 

medicação dele no horário lá e voltou ao normal, voltou conversar, manter diálogo 

embora não fosse diálogo muito articulado, muito coerente, mas normal.  Por causa 

do controle,  da medicação. Eles vivem socialmente super bem. Eu tinha uma visão, 

tinha muito medo. Hoje já não tenho tanto medo. Mas eu tinha medo até de ficar de 

costas pra eles e depois comecei a me socializar com eles, conversar ... Se nem 

imagina assim que são pessoas que tem problema. 

Quando eu comecei a trabalhar no PA tinha um paciente que chegava em surto, 

então logo ele foi a óbito. Mas ele chegava agressivo, daqui a pouco ele 

estacionava, ai fazia medicação e ele repousava, dormia. Depois como se nada 
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tivesse acontecido ele ficava muito agressivo... no próprio CAPS que tem lá você 

não vê. As pessoas que trabalham lá falam que os pacientes tem poucos surtos. Até 

porque eles têm o acompanhamento, medicamento certinho. 

 (S1, S2, S4, S5, S9 e S10) 

 

DSCII – Ideia Central C: Doentes mentais possuem capacidades. 

Tem as atividades, antes eu não imaginava que podiam fazer alguma coisa, tipo: 

"ele é da saúde mental", imagina só,  eles desenham, pintam, têm até uma 

profissão. Até conheci um moço que fazia pão caseiro e vendia. Ele tem um 

distúrbio? Ele tem; mas ele trata, ele usa um medicamento que faz com que aja com 

controle. Então eles ficam muito enfadados com os temas que a gente vai abordar. 

Lavagens das mãos, eles mesmos explicam pra gente como se devem lavar as 

mãos. Então já deixam: "Ah, outra vez elas aqui, vai falar a mesma coisa. "Eu pensei 

que eles fossem menos espertos. Só os que estavam, os que moravam lá, eles 

sabem o que eles estão falando, eles não são perdidos em questão do que 

aconteceu, tempo...Mas assim, quando a gente encontra com eles, eu dancei com 

eles e a gente se abraçava. Era uma coisa assim, depende de como a gente vai 

abordar, acredito. Mostrar confiança ... eles interagirem junto com a gente se tornou 

uma coisa mais interessante. Até que no ultimo dia eles amaram; eles brincavam 

com a gente, davam risada... você sai ali, parece assim: "vou sentir falta", sentir falta 

de certa forma das pessoas que acolheram a gente 

 

 (S1, S2, S7, S10 e S11) 

 

DSC II – Ideia Central D: Mudança da percepção após o estágio. 

Antes de ter contato no estágio, preconceito era a palavra certa. Tinha medo de 

chegar perto dessas pessoas. Eu defino isso como preconceito, admito: "Não, não 

vou chegar perto" ... eu tinha  certo receio, entendeu? Porque eu lembro assim da 

minha infância que eu iria à casa lá de uma pessoa que tinha  um problema mental e 

eu morria de medo. Não entrava sozinha, sentava do lado da minha mãe, morria de 

medo, sei lá que ia me bater; fazer alguma coisa. Porque ele gritava, ele falava 

sozinho, entendeu? Então na faculdade, através do estágio esse contato que a 
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gente tem com eles, isso foi muito importante porque eu fui aprendendo que não é 

sempre que eles vão ser agressivos e nem todos são. Então fui aprendendo a 

conviver ... lá no estágio no primeiro dia, vou dizer, eu levei um susto porque a gente 

fica... imaginando até como se fosse dinâmica pra criança, de repente chega lá 

todos adultos, homens, mulheres mesmo. Hoje em dia eles são passíveis de uma 

conversa, como diz, a gente consegue se comunicar, tinha medo de chegar perto: 

"Ele vai bater em mim, vai me empurrar". Hoje em dia a gente pensa que não é bem 

assim né ...  o estágio foi muito gostoso, foi diferente. No caso como eu tinha medo, 

quebrou. Porque é um mito aquela historia "ah tem louco, tem louco, tem louco", e o 

povo fala. Eu cheguei achando que aí ser um manicômio mesmo. Achei que ia 

chegar e ter gente acorrentada, em sala fechada, isolamento eles da gente, não é 

nada daquilo, normal. É um trabalho. Isso quebrou esse estigma. A gente foi 

orientado assim "não chama eles de tio; não faça assim que eles podem ter uma 

outra forma de se voltar pra você. Chame pelo nome. Não encare muito." então a 

gente chegou apreensivo. Só que depois, como a gente foi fazendo dinâmica com 

eles; tentando trazer eles pra gente, pra eles interagirem junto com a gente se 

tornou uma coisa mais interessante ... mas eu achei, eu pensei de um modo, que eu 

ia chegar lá, e iria encontrar todo mundo muito louco. Não ia deixar a gente chegar 

perto. Mas não! Eles interagem, se você começa a conversar eles conversam. 

Normal! São pessoas normais. 

 (S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9 e S10)  

 

DSC II – Ideia Central E: Precisam ser cuidados 

Pelo menos depois que eu comecei a estudar é que a gente tem como agir;  você vê 

a diferença, pelo menos eu sinto diferença agora, antigamente não, eu sou técnica 

tenho que fazer isso, isso e isso, mas em relação à mental é diferente ainda pra mim 

... porque eu acho que é muita falta de carinho, de certa forma. No caso tem alguns 

pacientes que são isolados, tem relato, que ficam no fundo da casa, que são 

isolados; que são amarrados. Acho que falta também o acompanhamento da família, 

porque se a família proporcionasse esse carinho essa pessoa, ela não seria tão 

excluída, não teria motivo pra essa revolta. Primeiro de tudo a gente tem que dar 

carinho, a gente tem que demonstrar que a gente não tem medo dela. É como se 

fosse uma pessoa normal, só que assim, você tem que ter aquele cuidado. Porque 
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ao mesmo tempo em que ela está bem já pode te agredir. A gente levou algumas 

atividades lúdicas pra fazer com eles lá, porque eles não vão fazer, não vão 

conseguir fazer. Já era o meu preconceito, já era a minha forma de conceito que eu 

tinha para com eles. Vi que não. Claro você tem que ter uma maneira de seguir 

mesmo pra trabalhar com eles, pra não enfadar eles e pra gente também ter o 

prazer de ensinar. Coisa nova. Mas perfeito. Fazem as atividades, eles participam, 

mas tem que seguir, segurar eles também. Trazer eles pra junto de você senão ele 

desembesta a falar, desembesta a querer entrar no mundo deles, nas paisagens que 

eles desempenham ali. Eles precisam de carinho, amor, de afeto. E vai precisar de 

você, que você está num equilíbrio melhor que ele, talvez. 

 (S2, S3, S4, S5, S9 e S11) 

 

DSCII – Ideia Central F: Sente – se impotente. 

Eu não sei o que fazer... Olha, o nosso estágio foi muito rápido; eu não tenho 

experiência nisso. Até lá mesmo no estágio a gente não pegou nenhum paciente 

assim em surto, nada. Eu não cheguei a ver meus pacientes; não cheguei a ver um 

paciente em surto psicótico, nada. 

 (S3 e S10) 

 

DSC II – Ideia Central G: Medo/ Insegurança. 

Na disciplina de saúde mental não tive muita base; não para dizer como tratar um 

doente mental, a pessoa com transtorno mental. Se tem que fazer uma 

especialização, ter um estudo a parte pra você conseguir fazer um plano de 

cuidados, assistencial de cuidados pra essa pessoa. Se você esperar da graduação 

mesmo "o que o enfermeiro faz com o doente mental?", você não sabe. Você tem 

que fazer um estudo a parte, fazer um curso de especialização, um curso voltado a 

área ai buscar conteúdo, conhecimento. Eu tenho um pouco de medo. Nossa uma 

vez uma me seguiu no mercado, acho que peguei trauma porque eu não consigo 

ficar perto, tenho medo, tenho sensação de pavor. Eu fui para o estágio morrendo de 

medo...  a gente não pode confiar tanto que a gente nunca sabe qual é a reação 

dele...nunca a gente sabe o que ele pode fazer. Eu acho que todo mundo sem 

conhecer o doente mental, ele tem um pouco de receio. "ah, eu vou chegar lá, será 
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que ele vai fazer alguma coisa, como será que vai ser? Eu acho que vou ter que ter 

uma distância dele pra conversar." Fica aquele receio, porque a gente não teve 

contato. Dá um medo... hoje em dia se eu pensar para eu trabalhar com doente 

mental eu tenho ainda um pouco de receio acho que por causa dessa minha 

trajetória de medo a gente tem que ter certo cuidado, a gente não sabe o que a 

pessoa vai fazer. 

 (S4, S5, S6, S9 e S11) 

 

DSC II – Ideia Central H: Faltam Políticas Públicas para a doença mental 

Lá no Japão mesmo já comecei a perceber que eles trabalham. Eles realizam 

atividades normalmente, não são excluídos. Lá a inclusão ela é assim; vamos dizer, 

incentivada. Não e igual aqui que ta lá no rodapé do projeto. Eu acho. Mesmo assim 

a gente vê na televisão que tem muitos projetos para a inclusão. Eu acho que 

deveria ter, eu não sei se aqui, mas lá eles fazem um monte de coisas. Mas eu 

acho, deveria ampliar mais isso. Na minha ideia, eu acho deveria ampliar. 

(S 5) 

 

DSC II – Ideia Central I: Os doentes mentais possuem características próprias 

Eles são pessoas quietas, isoladas, no mundo deles, lá no planeta deles...Eles são 

carentes, têm uma carência afetiva muito grande. Até fizemos um trabalho com os 

pacientes lá, uns usuários de crack que a gente viu que, o que levou a eles além de 

tudo, é depressivo. A maioria dos pacientes que nos entrevistamos lá, fizemos 

algumas atividades com eles, eles são carentes, tem uma carência afetiva muito 

grande devido à exclusão mesmo e também a situação financeira, situação 

econômica e ao isolamento ... Quebrar esse tabu, que quem tem problema mental é 

louco e vai te agredir sempre. E não é assim, eles são; como eu diria? São pessoas 

carentes ... eles são muitos carinhosos ... A gente se apega até com eles. A gente 

vê que eles têm um distúrbio a mais, vamos dizer, anormalidade. Falam alto, só que 

tem hora parece que, quando a gente chega lá no CAPS eles querem participar, 

então eles se exaltam, mas nada fora normal, assim hoje em dia a gente convive 

normalmente com o doente mental. A gente sempre acompanhou ali os pacientes no 

dia a dia deles sendo medicados, todos no seu padrão assim, dentro da possível 

normalidade, mas não assim com surto. 
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(S5, S7, S8, S9 e S10) 

 

DSC II – Ideia Central J: Existe preconceito proveniente da cultura e da família 

Ah não sei se é coisa de mãe, de vó "Ah ele não bate bem da cabeça, ele não é bom 

do juízo, não chegue perto" já falava assim e a gente ficava com medo. A gente é 

criança "ah, vai bater em mim". Minha mãe falava "não chegue perto de tal pessoa 

que ele é louco" ou "é louca". Então, vem da, eu acho que da cultura, da educação. 

(S5 e S8) 

 

6.2.3 Questão III: Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua 

unidade de trabalho, qual seria a assistência de qualidade adotada por você? 

 

As ideias centrais expressas nos discursos referentes à pergunta: “Diante do 

doente mental que se apresentasse hoje em sua Unidade de trabalho, qual seria a 

assistência de qualidade adotada por você?” Resultaram em 11 (onze) ideias 

representativas, conforme a tabela 3. 

 

Tabela 3 - Síntese das Ideias Centrais associadas à atitude (questão III) 

Ideias Centrais  % 

A TER CONHECIMENTO    13,33% 

B REALIZAR PROCEDIMENTOS     6,67% 

C REALIZAR ABORDAGEM HUMANIZADA   20,00% 

D REALIZAR EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A 

EQUIPE 

    3,33% 

E TRATAR IGUAL AOS OUTROS     6,67% 

F REALIZAR A SISTEMATIZAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

    6,67% 

G INTEGRAR NA SOCIEDADE   13,33% 

H ASSISTIR EM EQUIPE.     6,67% 

I VISÃO AMPLIADA DA CLÍNICA   10,00% 

J TRATAR EM LOCAL SEPARADO   10,00% 

K NÃO MEDICAR EM EXCESSO    3,33% 

 TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 100,00% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 
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Analisando as ideias centrais expressas nos discursos referentes à questão 

III, emergiram dois temas representativos do sentido de comportamento diante do 

doente mental para os participantes deste estudo: Postura condizente com a 

Reforma Psiquiátrica e Postura centrada no modelo biomédico 

 

Condizente com a Reforma Psiquiátrica (63,33%). 

Realizar abordagem humanizada (20,00%); 

Realizar educação permanente para a equipe (3,33%); 

Tratar igual aos outros (6,67%); 

Integrar na Sociedade (13,33%); 

Assistir em equipe (6,67%); 

Visão Ampliada da clínica (10,00%); 

Não medicar em excesso (3,33%); 

 

Centrada no modelo biomédico (36,67%). 

Ter conhecimento (13,33%); 

Realizar procedimentos (6,67%); 

Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (6,67%); 

Tratar em local separado (10,00%); 

Para a frequência das ideias centrais descritas nos temas representativos, foram 

encontradas as seguintes ideias associadas: 

A – Ter conhecimento. 

Qualidade é conhecimento; 

É conhecer a doença e saber abordar; 

Especializar-se no assunto e ter aptidão; 

Ser atendido por alguém especializado; 

B – Realizar procedimentos. 

Conter o paciente; 

Puncionar acesso; 

Impor a assistência; 

C – Realizar abordagem humanizada. 

Abordar sem violência; 

Utilizar linguagem adequada ao seu entendimento; 

Transmitir confiança; 
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Ter contato; 

Dar mais atenção; 

Ser honesto; 

D – Realizar educação permanente para a equipe. 

Treinar a equipe; 

E – Tratar igual aos outros. 

Tratar igual aos outros; 

Atender igual aos outros; 

F – Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

Coletar dados eficientemente; 

Acompanhamento do paciente com frequência (evolução); 

G – Integrar na Sociedade. 

Integrar na sociedade; 

Fazer parceria com o Comércio; 

Conviver na Sociedade; 

Reinserção Social; 

H – Assistir em equipe. 

Ganhar confiança para assistir em equipe; 

Incluir outros profissionais na assistência; 

I – Visão ampliada da clínica. 

Atender holisticamente; 

Incluir a família no tratamento; 

Realizar Plano Assistencial para problemas associados; 

J – Tratar em local separado. 

Tratar em local separado; 

Atender em sala separada; 

Atender separadamente em surto; 

K – Não medicar em excesso. 

Não medicar em excesso; 
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Gráfico 6 - Percentis das Ideias Centrais (n30) correspondentes à atitude 

(questão III) 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

6.2.3.1 Discursos do Sujeito Coletivo 

 

DSC III – Ideia Central A: Ter conhecimento. 

Eu acho assim, que o nosso estudo foi muito pouco. Tipo na faculdade a gente 

passa só para conhecer, mas na profissão a gente tem que se aprofundar; se 

realmente eu for fazer isso eu tenho que pensar nessa parte, a gente precisa de 

mais estudo e de mais compreensão, não só os medicamentos, mas tem que 

interagir ...eu, enquanto enfermeiro eu acho que, eu tenho certeza que a gente tem 

que estudar a doença pra poder... Como que eu vou poder dar uma assistência ideal 

se eu não conhecer a doença, não tem como. Eu acho que não existe essa 

possibilidade, então tem que estudar passo a passo, aprofundar, pra ver qual é a 

melhor assistência, acredito. Mas na forma de abordar, assim, acaba que, sendo 

obrigado o enfermeiro saber a doença mental. Porque qualquer momento pode 

surgir, qualquer momento pode dirigir um doente mental e a gente não saber 

abordar. Isso que é o grande problema. O conhecimento e a forma de abordar. 

Estudar como que funciona a doença, passo a passo, desde o surgimento da 

doença, como que foi surgindo, como que foi evoluindo, quais os primeiros pacientes 
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que tiveram sinais e sintomas  Na enfermagem eu acho que falta mais 

especialização, falta mais assim, um hospital, um pronto atendimento não tem uma 

enfermeira com especialidade em saúde mental. Você vai até a enfermeira do 

CAPS, muitas vezes nem ela mesma tem a formação. Funcionária municipal, muitas 

vezes está naquele local só pelo concurso, não porque escolheu. Falta essa, e se 

tiver também é uma que não atende também, não dá conta de todos os doentes. ... 

Eu pelo menos tentaria convencer os meus superiores a colocar uma pessoa que 

entendesse mais disso ou até mesmo uma enfermeira que fosse especializada 

naquilo, não uma que tenha medo de chegar perto ... Então pelo menos ter alguém 

apto a receber eles, porque não tem. Eu acho assim é muita falta de saber, não sei 

se é falta de estudo, não sei ... deveria ter pessoas mais capacitadas desde a hora 

que pega eles até chegar à gente... deveria ter mais pessoas  capacitadas mesmo,  

que tivessem melhor entendimento sobre o assunto porque a maioria  não tem. Pelo 

menos na área onde eu trabalho não. Pelo que eu vejo agora não vi não trabalhei 

com ninguém que entenda de pelo menos assim doentes mentais, doença mental. 

 (S1, S2, S3 e S11) 

 

DSC III – Ideia Central B: Realizar procedimentos. 

A primeira coisa para fazer sendo que não tem como, é proibido a enfermagem 

conter o paciente hoje, só com prescrição médica... Mas mesmo assim muitos 

hospitais você tem que conter paciente porque eles chegam muito agressivos, eles 

não deixam você administrar nenhum medicamento sem estarem contidos, a gente 

administra muitas medicações, a força mesmo. Porque ele está tão exaltado que ele 

não tem como dar consentimento se pode ou não administrar ... eu queria trabalhar 

no hospital. Agora, no caso para ele estar hospitalizado vai ter que estar acamado, 

se ele estiver em surto, como é que eu vou trabalhar com ele? No caso eu preciso 

puncionar um acesso, tal. Eu acho que primeira coisa é o sentimento de... A força 

não é a primeira coisa. Acho que eu tentaria impor a ele o cuidado... 

 (S2 e S4) 

 

DSC III – Ideia Central C: Realizar abordagem humanizada 

Se for pensar no hospital, uma é que eles não deviam chegar, por que uns chegam 

até amarrados ou algemados, eu acho que eles não deveriam ser tão agressivos, 

deveria ter um jeito deles não precisarem ser amarrados, porque daí eles chegam 
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muitas vezes até machucados. Bom, é claro que a gente tem que ter a mesma 

humanização ... Dá impressão que eles têm mais receio do que a gente está 

explicando, como se fosse uma criança vamos dizer assim....trabalharia...um 

ambiente calmo, tentar conversar, tentar acalmá-lo, contar o que vai ser feito, por 

que, o que ele tem, que o contato vai ser para bem, os benefícios. Tenta ter um 

diálogo com palavras fáceis de entender e também seria importante o 

acompanhamento de psicólogo eu acho. Porque cada deficiente tem um tipo de 

reação, de interação. Mas acho que seria mais essa humanização, conversar, tenta 

ter vínculo afetivo, afetivo nem tanto, é seria um vínculo afetivo. Ele ter confiança em 

mim e eu pode contar com ele. Ele entendendo eu vou poder fazer o que precisar e 

vai estar um pouco mais calmo, não vai ter aquele receio aquele medo do que não 

conhece porque é um local diferente. É diferente do dia a dia, não ta na casa, em 

outros centros que ele convive. Acho que essa parte da humanização. De 

qualidade? Primeiro eu tentaria me aproximar, tentando trazer ele pra mim, tentando 

passar uma confiança pra ele, pra que ele possa confiar em mim e com isso 

contribuir para o tratamento dele ...porque o dia que eu estava lá no estagio, ai 

falaram "ele é um psicótico", porque ele era psicótico veio a sobremesa pra ele e 

ficou lá e ele estava todo amarrado, como é que ele ia comer? Ai ele é o psicótico 

que fica isolado, daí eu fui, abri o arroz doce e dei pra ele. Ele conversou comigo 

numa boa, entendeu? Ai ele tentava puxar a sonda, ai eu falava pra ele "não, o 

senhor não pode", ai a hora que as pessoas iam, que na unidade falam mais grosso. 

O pessoal da unidade falava mais grosso daí que ele fazia, porque ele ficava 

revoltado. Você se sente isolada, porque toda hospitalização é isso, você está longe 

da família, da sua rotina, o dia inteiro. Ai ele estava lá, como ele ia comer se ele 

estava com as duas mãos amarradas? Ai é esse sentimento. Acho que a primeira, 

eu não tentaria impor essa hierarquia que se tem que ficar, que restringir já de cara, 

eu tentaria conversar. Caso contrário, de certa forma para o bem dele, se necessário 

fosse.... tratar ele de um modo geral só que adequado a patologia dele, encaminhar 

ele para médico psiquiatra, normalmente, como de rotina. E estar sempre assim 

dando mais atenção a esse paciente, assim se cercando de todos os lados, tentar 

tirar esse preconceito. Fala assim "ah, eu não vou pegar nele porque está sujo, ta 

não sei o que". Esse preconceito, acho que é a primeira coisa que tem que ser 

quebrada pra que daí o profissional consiga trabalhar com ele com mais 

humanização. Mas assim, igual eu falei, eu acho assim que a linguagem para ele 
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tem que ser tipo, uma linguagem mais fácil.  Muitas vezes, eu já vi isso, não sei se 

eu faria isso, não sei agora, fiquei na dúvida. Até uma questão de troca assim, de 

repente. Às vezes o familiar fala "ah, vamos entrar" porque eu já vi no PSF, no 

estágio, que a enfermeira, ela tinha que fazer o acolhimento do doente mental e ele 

não queria descer da van. A van tinha ido buscar na casa, no postinho. Ai foi a mãe 

falar que ia dar alguma coisa pra ela entrar. Você tem que tentar fazer o jogo, mas 

sendo real no que você fala né. Porque você também não vai falar uma coisa que 

você não vai cumprir depois. Eu só acho assim, que tem que ser; atender com 

atenção, dar espaço pra pessoa falar; se mostrar amigo, se mostrar aberto porque 

eles têm às vezes certa barreira né, com a gente. Eu acho que é mais ou menos 

isso, não sei... eu procuro, sempre que eu tenho contato, conversar de uma forma 

muito atenciosa, muito calma. Eu acho que tem que conversar muito calmo. Não se 

mostrar desesperada; se a pessoa tá, né, às vezes muito ansiosa né, doente mental 

muito desesperado se mostra agitado. Você tem que ser calmo, atencioso, amigo 

né. Se mostrar amigo. Eu acredito que seja isso. 

 (S3, S4, S5, S6, S7 e S8)  

 

DSC III – Ideia Central D: Realizar educação permanente para a equipe. 

Uma assistência de qualidade? Bom, eu, primeiramente, eu teria que estar 

trabalhando com as minhas funcionárias, com a minha equipe. Funcionária, nossa, 

agora pesou. Com a minha equipe para... eu teria que estar fazendo um ... igual eu 

estava fazendo ali, uma educação continuada e ressaltando para pessoas assim, 

que tem problema mental, é, na conduta deles. 

 (S5)  

 

DSC III – Ideia Central E: Tratar igual aos outros. 

Atendimento de qualidade? Igual eu falo, ele na realidade é um ser humano normal 

né. E como todos os outros têm que ter o mesmo atendimento. Acho que o 

atendimento tem que ser um bom atendimento para todas as pessoas né. Eu não 

posso deixar de socializá-lo. Ele pode ser mental, mas se ele não tiver no surto dele, 

não tiver comprometido no momento, eu tenho que socializar ele primeiro com as 

pessoas que estão ali à espera; ai sim eu trazer ele pra mim. Mas no primeiro 

momento é acolher ele junto com os outros, igual. Igual pra que ele não se sinta 

inferior e nem superior aos outros de ser primeiro atendido. Eu acho que eu faria 
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dessa forma, primeiro daria sequência naquela fila que estava lá. Dentro da 

normalidade dele, se ele não estivesse em surto nada. Eu acho assim, no geral, 

todos nós temos um pouco de doença mental; quem da gente é completamente 

equilibrado? Ninguém, eu vejo do meu ponto de vista. Tem hora que a gente sai da 

linha imagina o pobre que já vem com problema mais sério. Então eu acho assim, a 

gente buscar essa integralidade. Atender ele como um todo, sem deixar que ele seja 

mais ou menos que os outros. Dá atenção necessária pra ele, é essa a minha 

opinião. 

 (S6 e S10)  

 

DSC III – Ideia Central F: Realizar a Sistematização da Assistência de 

enfermagem 

Ah, fazer um levantamento de dados, buscar anamnese mesmo. Vê como ele era 

antes de chegar ao CAPS, porque ele chegou no CAPS mesmo ou unidade de 

saúde mental. Fazer levantamento, uma triagem com algum responsável lúcido pra 

ver se ele faz uso de medicamento, uso de alguma medicação controlada, faz uso 

de drogas, uso de alguma droga ilícita pra gente poder elaborar um plano 

assistencial. Pra eu poder estar elaborando para com ele uma melhoria do estado 

dele, neurológico, mas também seu estado físico....Agora, se chega um cara em 

surto mesmo a gente tem que ter esse plano, esse levantamento pra saber até que 

nível esse surto vai, se ele é um paciente agressivo, se ele tem uma psicopatia 

instalada, de repente ele tem um desvio que vai além né. Pra gente poder fazer esse 

plano assistencial mesmo. Levantar os dados pra aí traçar uma meta. Assistência de 

qualidade ... seria o acompanhamento, porque eu não sei que nível está essa 

patologia dele para saber se esta evoluindo, se esta regredindo. Acho que o 

acompanhamento mensal. Por exemplo, se eu trabalhasse numa unidade eu queria 

acompanhar essa evolução e no caso a manutenção da saúde com relação à 

medicação, dieta, exercício físico, tentar puxar e se eu ver que a doença esta 

evoluindo, encaminhar pra um atendimento especializado. 

 (S4 e S9) 

 

DSC III – Ideia Central G: Integrar na sociedade. 

Tem que interagir, tem que colocar essas pessoas de volta na convivência com as 

outras porque da mesma forma que eu sentia medo muitos sentem, muitos não 
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deixam uma criança, um vizinho, chegar perto as vezes "não, ele é louco, vão bater 

em você", mas não é isso... Uma forma de integrar eles de novo porque não podem 

viver isolados, tipo eles só tem o CAPS para ir, é sair de casa, a perua leva e deixam 

eles no CAPS. Eles não tem convivência na rua, é do CAPS pra casa, da casa pro 

CAPS; a família é que conhece, outras pessoas não tem isso, não conhecem. Então 

acho mais interagir mesmo eles, tratar eles com mais interação. Assim, trabalhado a 

parte mais social para conseguir socializar eles na comunidade, mostrando que não 

é uma pessoa que traz risco, pois é  só em alguns momentos de surto que ele tem ... 

Então ele é capaz de aprender, é capaz de trabalhar. Devia ter parcerias com o 

comércio oferecendo vagas para um paciente com transtorno mental para socializar 

mesmo.  Não precisa pagar 5 salários para ele. Mas só o ato dele estar se 

socializando, ele vai se sentir bem melhor.  A gente aprender a conviver com eles, 

sendo inserindo eles realmente na sociedade... Acho muito importante já está sendo 

trabalhado, acho que eu desde o ano passado que é a reinserção deles. Dessa 

preparação de alguns professores, de algumas escolas que está tendo. 

 (S1, S2, S6 e S7)  

 

DSC III – Ideia Central H: Assistir em equipe 

Então eu tentaria me aproximar ganhar a confiança dele, pra que o tratamento dele 

no caso estabelecido pelo médico, e auxiliado pelo meu serviço por parte da 

enfermagem poderia contribuir para a qualidade de vida dele, não afastando, 

tentando trazer pra ver se isso melhoraria. E claro, daí, se for uma área de saúde 

mental com certeza eu vou ter que ter um suporte, uma equipe multidisciplinar pra 

poder aí então traçar um plano assistencial bem correto, bem, ser bem legal pra 

poder melhorar a vida dessa pessoa. Conseguir colocar em pé de novo, na 

sociedade aí, sem problema. 

 (S8 e S9) 

 

DSC III – Ideia Central I: Visão ampliada da clínica. 

Porque eu acho assim, não é só ele chegar lá e você atender. Você tem que buscar, 

assim, o que a gente aprende não é só a doença, você tem que pegar tudo, como 

um todo. Não é só ele chega ali, medicou pronto pode ir embora. Você tem que ver 

como que é essa pessoa lá fora. Como que é o convívio com as pessoas, com a 

família, onde ela mora. O que já de projeto, o que já de programa ela já foi, foi 
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assim, como é que fala? Inserida. Então é bastante coisa, eu acho que é bastante 

coisa pra ser visto. Você tem que ter uma visão holística ali, no caso do paciente.  E 

constantemente estar envolvendo a família também no cuidado, como diz? 

explicando as maneiras de cuidar, como diz? que é uma pessoa que tem que viver 

em sociedade, ele não deve viver isolado, não deve ser tratado como bicho. Porque 

não basta apenas tratar a mente, mas tratar os problemas associados também, 

então pra daí montar um plano assistencial pra eu trabalhar com esse paciente. E 

além dele, eu vejo assim, depois do trabalho que eu fiz aí; eu vejo que não basta 

tratar apenas a mente tem que trabalhar também com o paciente, com o cidadão, 

como pessoa comum. Fazer acepção dele. Então através desse levantamento de 

dados eu conseguir mapeá-lo, fazer um plano assistencial. 

 (S5, S8 e S9)  

 

DSC III – Ideia Central J: Tratar em local separado 

Eu acho que deveria ser psiquiátrico separado dos outros pacientes. Alguns 

hospitais são, outros não. O tratamento de drogaditos muitas vezes é feito no 

mesmo local. Acho que isso não faz bem para o tratamento do paciente mental. É 

uma coisa bem diferente da outra, então deveria ser separado. Eu colocaria eles 

numa sala afastada das outras pessoas, de curiosos porque tem curioso ...  se 

tivesse em surto não trataria ali. Ele iria para o pronto socorro, né? Porque ele não 

tem medicação, não tem nada controlado no PSF. 

(S2, S3 e S10)  

 

DSC III – Ideia Central K: Não medicar em excesso 

E, assim, os psiquiatras também eu acho que abusam muito das doses de 

medicamento, dão altas doses que acabam até dopando o paciente, sabe. Eu acho 

que isso não é beneficio pra ele, porque ele tem que manter o convívio. Até de inicio 

tudo bem você adaptar a medicação até saber o quanto de dose é o ideal pra aquele 

paciente, mas muitos casos não. O psiquiatra entra com uma dose e agenda o 

retorno desse paciente meses depois. Então eu acho que, assim, até estabelecer 

uma dose correta, o acompanhamento do paciente deveria ser semanal, para saber 

como ele esta reagindo. 

(S2)  
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7 DISCUSSÃO 

 

O desejo de nos familiarizarmos com o não familiar acarreta na criação de 

representações ou valores que nos dê sentido, nesse contexto é que os indivíduos 

se unem através de crenças sobre como as coisas devem ser, o que se deve fazer, 

o que é justo, verdadeiro, dentre outras proposições que produzem impacto nos 

modos de se comportar e de transmitir conceitos.2 

As Representações Sociais são construídas coletivamente, o que difere das 

formas de representações individuais. Elas estão associadas aos fenômenos 

genéricos como ciência, mito, regras, moral, dentre outros, portanto, são 

representações coletivas revestidas de poder controlador, que se impõem às 

consciências individuais. A ciência de forma geral não acontece dentro de uma 

bolha, isolada da sociedade; identificar as Representações Sociais dos graduandos 

do último período de enfermagem acerca do doente e da doença mental nos remete 

a perpassar pelos aspectos relacionados às transformações sociais, ao 

entendimento de doença mental e à evolução do ensino de enfermagem no 

Brasil.85,86 

Para discutirmos os resultados obtidos referentes ao conhecimento, à 

percepção e à atitude desses alunos de enfermagem sobre o doente e a doença 

mental, é importante ressaltarmos a influência da historicidade do paradigma 

psiquiátrico. Assim, Michel Foucault e Robert Castel corroboram mostrando que até 

o início da Modernidade os loucos não eram considerados doentes.87 

Para os mesmos autores, após revisitarmos as influências históricas sobre a 

representação da loucura, esta surge como problema apenas nos séculos XVII e 

XVIII devido a uma grave crise social na Europa. Somente com o Processo da 

Revolução Industrial, em meados do século XVIII é que o confinamento dessas 

pessoas passou a ser considerados erros, quando, a população passou a ter valor 

num mercado de trabalho em construção.87  

Ressalta-se que os autores13,15,16 concordam que a loucura sempre foi 

compreendida a partir da produção social e política de cada época, onde na maior 

parte do tempo resultou em uma concepção estigmatizada como escória da 

sociedade, assim necessitando ser reclusa.   
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A prática da enfermagem aliada ao seu desenvolvimento científico, 

acompanhou essa forma de cuidado fragmentado e pouco resolutivo retratado pela 

composição histórica da loucura. 

O ensino da enfermagem no Brasil, realizado inicialmente por Instituições 

religiosas sem a preocupação efetiva por um programa formal, teve seu processo de 

construção entre o período colonial e o início do século XX. Era uma enfermagem 

intuitiva, baseada em crenças, com objetivos mais curativos do que preventivos, com 

uma prática realizada por pessoas despreparadas. Essa prática permeou o campo 

da psiquiatria até meados da década de 80.88-90 

A sociedade brasileira vivenciou, até a década de 70, uma assistência 

psiquiátrica marcada pela má qualidade, superlotação das Instituições Psiquiátricas, 

comercialização da loucura e cronificação do doente mental. Os impactos, 

ocasionados por essa fase, são possíveis de se perceber nos diálogos referidos 

pelos alunos sobre os discursos de seus familiares relacionados ao doente e à 

doença mental: “Ah não sei se é coisa de mãe, de vó "Ah ele não bate bem da 

cabeça, ele não é bom do juízo, não chegue perto" já falava assim e a gente ficava 

com medo”. 

Essa vivência social reflete nos estereótipos e preconceitos carregados pelos 

alunos de enfermagem, que se assemelham ao da população em geral, descritos 

por Pedrão como pessoa boba que não raciocina, agressiva, estranha, perigosa, que 

não sara e que traz problemas para a família.
91

 

As transformações no âmbito das Políticas e Práticas em Saúde Mental 

ocorreram no período de 1979 a 1999, onde se buscou através da Luta 

antimanicomial e Reforma Psiquiátrica brasileira pôr a doença, e não o homem entre 

parênteses, evidenciamos essa modificação, nos dias de hoje, em reportagens e 

mobilizações sociais de desaprovação ao asilo e às formas consideradas 

desumanas no cuidado com os portadores de sofrimento psíquicos.92 

O levantamento bibliográfico nos mostrou que a postura dos estudantes e 

futuros profissionais de enfermagem, foram influenciadas por estas duas vertentes: a 

relação histórica da construção do paradigma psiquiátrico no mundo e o 

desenvolvimento do ensino e  práxis da enfermagem  no Brasil.  

A questão I, buscou elementos que representassem o conhecimento dos 

alunos em relação à doença mental. A doença mental como consequência de algo 
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obteve 25% das ocorrências nos discursos analisados; esse resultado seguiu com 

20% do entendimento como causas/etiologia, 20% do conhecimento baseado em 

intervenções, 15% de manifestações e 15% de classificação. Os elementos 

encontrados caracterizam-se principalmente, por possuírem aproximação com a 

explicação biomédica dada ao conhecimento acerca das doenças de forma geral. 

A questão do conhecimento relacionado à manifestação da doença é 

evidenciada através do discurso: “é por exemplo o que fazem eles conversarem 

sozinhos ... ficar agressivo ... alegre demais ... limitação mental”, ou seja, a doença é 

capaz de ser entendida através de suas manifestações, explicita a relação causa e 

efeito para a explicação da doença mental nos dias de hoje.  

De forma semelhante, o conhecimento relacionado como causas/etiologia 

expressa–se: “doença mental em si ou você nasce ... ou desenvolve ela no decorrer 

da vida”, onde a busca por algo que explique os fatores biológicos relacionados à 

doença são sinônimos de conhecimento. Seguindo pelo conhecimento atrelado às 

Consequências e Classificação, que foram influenciadas pelo mesmo motivo. 

O fenômeno expresso acima tem suas raízes na história da ciência ocidental, 

que através de uma concepção mecanicista da vida aliada à influência cartesiana, 

atribuiu à patologia o significado de mau funcionamento nos âmbitos psicológicos ou 

biológicos do indivíduo.93 

No momento em que o corpo humano passa a ser considerado máquina, 

pode ser estudado em partes, através da biologia celular e molecular. O marco 

teórico conceitual da biomedicina tem sua origem no modelo capitalista norte-

americano, idealizado por Flexner, que após estudos em 1910, concluiu que o 

melhor modelo de ensino de medicina deveria ser o da Rockfeller Foundation, 

modelo este hegemônico até a década de 1970, considerado presente no ensino 

nos cursos da área da saúde até os dias atuais.94-97 

Atualmente a Fundação Rockefeller, com mais de 100 anos de existência, 

tem como objetivo promover o bem-estar da humanidade ao longo do mundo. Ela 

opera dentro dos Estados Unidos e ao redor do mundo, seus feitos incluem o auxílio 

e estabelecimento de Instituições de Ensino em Saúde em Toronto, Reino Unido e 

Estados Unidos.95 

As características associadas ao modelo Flexneriano no ensino nos cursos de 

saúde são as seguintes:94  
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 Biologicista: onde as doenças são causadas por um agente causal que 

pode ser biológico, físico ou químico. 

 Mecanicista: pois considera o corpo humano uma máquina, portanto 

passível de ser tratado em “peças”. 

 Fragmentado: o ensino é direcionado nas múltiplas especialidades 

médicas. 

 Positivista: possui a verdade científica. 

 Hospitalocêntrico: tem o hospital como melhor local para tratar as 

doenças, considerando acesso aos exames, medicamentos e outro recursos. 

 Curativo: a ênfase está centrada na cura em detrimento à promoção e 

prevenção. 

 Individualizado: nega grupos sociais e individuais, focalizando o 

indivíduo. 

Os itens abordados e descritos acima estão diretamente relacionados ao 

resultado acerca do conhecimento das doenças mentais representada pela questão 

I, pois, mesmo que as proposições feitas por Abraham Flexner, tenham sofridos 

questionamentos posteriormente à década de 70, ainda é uma influência nos cursos 

da saúde. 

O foco no curar (clínica tradicional) produzido por esta formação, reduz o 

sujeito a uma doença, ou a um órgão doente. Espera-se que o olhar seja para o 

sujeito (clínica ampliada), onde a doença não ocupa o lugar do sujeito e não 

desconsidera o caráter social e subjetivo.98 

O modelo biomédico reflete o referencial técnico das biociências acarretando 

na exclusão dos contextos psicossociais nos processos saúde-doença. Essa 

perspectiva biopsicossocial fundamenta a necessidade de que o profissional da 

saúde, além do aprendizado das habilidades técnicas, necessita desenvolver as 

capacidades relacionais, responsáveis pela integralização do cuidado. 

O local onde o estudo se desenvolveu reproduz essa cultura do sistema de 

ensino nos cursos de graduação em enfermagem. 

A formação do profissional enfermeiro tem sido discutida amplamente nos 

últimos anos, e nesse estudo apresentou íntima relação com os resultados. Há que 

se considerar que as novas diretrizes curriculares para o curso de enfermagem 

adotaram perspectivas mais humanistas, dependendo do comprometimento das 

Instituições e dos educadores para o desenvolvimento coerente de tal. 
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A contextualização do conhecimento diverge do modelo pedagógico 

tradicional; a base do processo de qualquer modelo de ensino refere–se à 

comunicação professor–aluno; esta deve ser valorizada pelo diálogo, troca e relação 

interpessoal. Os professores deverão estimular o aluno na tomada de decisões, 

perceber relações e trabalhar com hipóteses.88 

Num processo de mudança (que enfrenta os marcos históricos da educação 

no Brasil), os protagonistas podem ser, além das Instituições, os educadores. Com 

planejamento de atividades centrado na participação dos alunos em todas as fases. 

As transformações não ocorrem do dia para noite, necessitam de constante 

observação e atitudes transformadoras por parte de todos os atores do processo. 

Seguindo a discussão acerca da questão I, temos a representação de 20% 

das ideias dos discursos, associados a fatores interventivos (relacionados à 

profissão), o que nos remete às questões históricas do cuidar em saúde e suas 

formas curativa e individualizada nas quais foram influenciadas as profissões da 

saúde no Brasil. 

A saúde e a doença são estados inerentes a nossas vidas. Influenciadas por 

fatores culturais, a enfermidade atribuída às doenças é comandada pela percepção, 

explicação e valorização da experiência do desconforto. Portanto, a representação 

da saúde, da doença e da cura variam conforme a sociedade, onde as correntes 

médicas e as Instituições de Ensino são diretamente influenciadas por essa 

percepção.
23,99

 

Foram através dessas influências que surgiu a necessidade de pensar em 

algo que sirva de antídoto para auxiliar nós, enfermeiros, no cuidado aos pacientes, 

deixando muitas vezes de lado o entendimento de que o cuidado deve levar em 

conta a cidadania, a autonomia, os direitos de quem se cuida.100 

As mudanças ocorridas em nossa sociedade e nas políticas de saúde sempre 

influenciaram diretamente as fases do desenvolvimento do ensino de enfermagem 

no país. Os currículos de 1923, 1949, 1962 e 1972 apresentaram em sua 

organização teórica e prática disciplinas voltadas para o modelo médico- 

hospitalar.101 

Em 1994 os conteúdos relativos à Saúde Pública (excluídos anteriormente), 

retornam como Saúde Coletiva, todavia a subdivisão em especialidades manteve-se, 

evidenciando a influência da matriz flexneriana no ensino. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 
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assegura autonomia didático-científica às Instituições de ensino superior. O currículo 

passa a ser a base para orientar o ensino, não mais determina aquilo que deve ser 

ensinado.102 

A valorização do “fazer” em enfermagem condiz com a historicidade da 

profissão e o seu vagaroso caminhar científico, onde uma boa enfermeira é aquela 

que possui habilidades técnicas (que realiza procedimentos com maestria) e uma 

boa assistência de enfermagem está permeada em realizar o maior número possível 

de procedimentos. 

A partir do século XX, emergiram de diversas áreas de conhecimento a 

necessidade da reintegração da dimensão psicossocial ao ensino e às práticas em 

saúde, essa perspectiva, necessita ser desenvolvida nas Instituições de Ensino, que 

por terem sua organização fundamentada na fragmentação em disciplinas, busca 

alternativas capazes de se adaptarem.103 

Por mais que as Políticas públicas recomendem formas menos curativas de 

cuidar, e, que as Diretrizes Curriculares fortaleçam princípios a serem desenvolvidos 

justificados por uma assistência holística, moderna e preventivista, o mercado de 

trabalho (que reflete a situação atual da saúde no Brasil) requer um outro 

profissional. 

Estudo sobre o resgate histórico das mudanças curriculares no ensino de 

enfermagem no Brasil identificou que o mercado de trabalho é o grande responsável 

por justificar a maioria das alterações ocorridas nas Instituições de Ensino, este, por 

refletir o domínio teórico prático impede o desenvolvimento de profissionais 

inovadores e transformadores da realidade.101 

Para que esse ciclo ineficaz em assistir seja modificado é necessário a 

convergência entre Instituições de Ensino, Ministério da Saúde e mercado de 

trabalho. Quando o Sistema de Saúde acolher profissionais com os quesitos 

recomendados, estes passarão a ser formados como tal. 

A questão II buscou elementos associados à percepção em relação ao doente 

mental. A aproximação com este tema, que necessita de Intervenção, foi identificada 

nas seguintes ideias: Tratamento permite o convívio (13,95%), Precisam ser 

cuidados (13,95%) e Faltam Políticas Públicas para a doença mental (2,33%). Esse 

resultado demonstra novamente a influência do modelo proposto por Flexner, como 

as raízes históricas do “fazer” em enfermagem. Ressalva-se a questão da falta de 

Políticas Públicas, que se refere a uma forma de intervenção, porém relacionada ao 
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olhar holístico relacionado a esta população, expressada em: “Eles realizam 

atividades normalmente, não são excluídos. Lá a inclusão ela é assim; vamos dizer, 

incentivada ... lá eles fazem um monte de coisas” 

Os modelos assistenciais, através de suas conceituações, permitem 

vislumbrar diferentes formas de intervenção sobre a realidade de saúde. São 

considerados constructos influenciados pela demanda histórica, política e social de 

determinada localidade. 

As ideias de Florence Nightingale, durante a Guerra da Criméia, 

direcionaram-se em organizar o trabalho de enfermagem estabelecendo 

intervenções capazes de melhorar a qualidade do cuidado prestado. Esse modelo 

considerado disciplinador figurou-se como instrumento de trabalho que aliada à ideia 

de que o corpo (objeto do trabalho) é individual, caracterizou-se em atividades de 

enfermagem baseadas no fazer, com a finalidade de curar.104 

O discurso que retrata o fazer baseia-se em: ... Primeiro de tudo a gente tem 

que dar carinho ... você tem que ter aquele cuidado... A gente levou algumas 

atividades lúdicas pra fazer com eles lá ... Fazem as atividades, eles participam, mas 

tem que seguir, segurar eles também. O trecho do discurso que alia a questão da 

cura, da busca pelo resultado cura, expressa–se : ... Eles precisam de tratamento 

que são os medicamentos .... tomou medicação dele no horário lá e voltou ao 

normal, voltou conversar, manter diálogo... 

A percepção de que os doentes mentais são normais (4,65%), sensação de 

impotência (4,65%), medo/insegurança (11,63%) e percepção de preconceito 

provindo da cultura e de familiares (4,65%) evidenciaram os múltiplos sentimentos 

relacionados ao doente mental. 

Percebe-se que tanto o Medo/Insegurança, quanto o Preconceito são partes 

da herança histórica estigmatizada que o doente mental traz, apresentadas no 

referencial teórico deste estudo. 

Já a sensação da normalidade e a impotência, são, respectivamente, 

influenciadas pelo impacto de que as transformações assistenciais no campo 

psiquiátrico sofreram com o novo fazer em enfermagem associado ao modelo de 

reinserção social. 

Com o advento das descobertas farmacológicas e com a reformulação da 

política nacional de atendimento às pessoas com transtornos mentais, hoje, é 

possível (ainda em pequena representatividade) observar a circulação dessas 
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pessoas por locais comuns, que outrora nunca foram explorados. Dada essa 

presença na sociedade, é esperada a sensação de normalidade frente a eles, 

mesmo que seja somente em 4,65%, é um esboço daquilo que se pretende 

conquistar. 

O enfermeiro ao longo da história apresentou um papel embasado em realizar 

procedimentos. Em especial no que tange à saúde mental, este profissional se 

portou de forma repressiva (muitas vezes violenta) e em uma assistência 

dependente do tratamento médico. Com as transformações assistenciais, o 

profissional enfermeiro necessita encontrar um novo papel nessa forma de cuidar 

baseada na reabilitação social e no resgate da autonomia dos sujeitos sob seu 

cuidado. Percebe-se que o sentir impotente, permeia ao fato desse novo cuidado 

estar em processo de construção em detrimento ao velho. 

A caracterização do doente foi identificada nas ideias representadas por: 

Doentes mentais possuem capacidades (11,63%) e Doentes mentais possuem 

características próprias (11,63%). 

Nesse sentido temos duas vertentes (ambíguas) pertencentes a essas 

características, a primeira compreende o olhar voltado à Reforma Psiquiátrica, 

provavelmente, evidenciada pelo contato desses alunos em um ambiente 

possibilitador da prática de capacidades (CAPS). Já a segunda, quando aborda as 

características relacionadas à patologia, traz a matriz causa/efeito como 

consequência nas características físicas e comportamentais. 

O resultado individual mais expressivo relacionado a essa questão foi a 

mudança da percepção após o estágio (20,93%), ressaltou-se que a vivência com os 

portadores de distúrbios mentais associados ao local de estágio (CAPS II) resultou 

em mudança. As etiquetas semânticas associadas a essa mudança foram: 

 Antes do estágio tinha preconceito; 

 O medo de infância passou depois do estágio; 

 No estágio percebeu que são homens e mulheres / adultos; 

 Com o contato notou que eles conversam; 

 Depois do estágio teve outra percepção da loucura; 

 Viu que eles conseguem fazer as coisas. 

Esse dado demonstra que até o momento do estágio, os alunos pensavam de 

forma diferente, observa-se que a mudança perpassa ao aspecto positivo do que é 

vislumbrado nos dias de hoje. 
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O enfermeiro é um profissional que necessita do saber teórico e prático para 

suas ações, o estágio visa a ensinar as habilidades técnicas e práticas pertencentes 

à profissão. O estágio é um recurso didático que possibilita a vivência profissional, 

quanto mais o local for apropriado à prática e condizente com os pressupostos 

vigentes na Política de Saúde, proporcionará com maior efetividade a reflexão sobre 

a ação profissional e uma visão crítica da dinâmica das relações existentes no 

campo institucional.105 

Portanto, o local de estágio representa intima ligação no que concerne à 

percepção dos estudantes em relação aos doentes mentais. O local, como agente 

incentivador de comportamentos ditos positivos, leva aos alunos uma mudança de 

concepção. 

Garantida por Lei, a presença dos enfermeiros nos dispositivos substitutivos 

de atenção ao portador de sofrimento psíquico (Centro de Atenção Psicossocial - 

CAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial - NAPS, Centros de Convivência, dentre 

outros) é hoje uma realidade. Esses trabalhadores são parte da equipe 

multiprofissional e desenvolvem um trabalho interdisciplinar; essa situação ilustra os 

conteúdos desenvolvidos em sala de aula, favorecendo nesses campos de estágio a 

visão do concreto por parte do aluno.100 

Vale lembrar que o CAPS passou a existir após a Reforma Psiquiátrica, que 

com as características e objetivos descritos no referencial teórico deste estudo 

proporciona aos profissionais um outro tipo de contato, com outras possibilidades de 

assistência; essa nova relação influenciou a percepção dos alunos, identificando que 

o planejamento e a escolha das localidades de estágio são partes fundamentais no 

apoio ao processo de aprendizagem. 

[...] as ações de mudanças implicam na necessidade de profissionais 
comprometidos com a atenção à saúde mental da população, profissionais 
capazes de superar o paradigma da tutela do louco e da loucura, capazes 
de compreenderem e re-compreenderem os determinantes psicossociais da 
loucura, de transformarem saberes e práticas, até então constituídos, em 
relação ao sofrimento psíquico; de articularem conhecimentos adquiridos 
com novos modos de sociabilidade e de produção de valor social, 
envolvidos em saúde e em saúde mental [...]. (p. 963)

106 

 

Com relação à atitude frente ao doente mental (questão III), no eixo temático 

Posturas condizentes com a Reforma Psiquiátrica foram encontradas as seguintes 

ideias centrais: Realizar abordagem humanizada (20%), Realizar educação 

permanente para a equipe (3,33%), Tratar igual aos outros (6,67%), Integrar na 
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Sociedade (13,33%), Assistir em equipe (6,67%), Visão Ampliada da clínica (10%) e 

Não medicar em excesso (3,33%). 

Os fundamentos da Reforma Sanitária, mais especificamente a Reforma 

Psiquiátrica e do SUS apontam a necessidade da formação de profissionais 

capacitados para atuar com senso de reponsabilidade social e compromisso com a 

cidadania da pessoa em sofrimento psíquico, esse olhar deve compreender a matriz 

curricular do cuidar em enfermagem em saúde mental nos cursos de 

enfermagem.106 

Esse resultado mostrou que a matriz curricular fundamentada nas Políticas de 

Saúde Mental e nas novas práticas do cuidado em enfermagem (histórico do 

cuidado de enfermagem em saúde mental, Legislações vigentes e relacionamento 

terapêutico em enfermagem) influenciaram as atitudes dos alunos frente ao doente 

mental. Essa postura condizente com o que se é preconizado atualmente, foi 

expressa nas seguintes ideias centrais: 

 Realizar abordagem humanizada (20%): “....trabalharia...um ambiente 

calmo, tentar conversar, tentar acalmá-lo, contar o que vai ser feito, por que, o que 

ele tem, que o contato vai ser para bem, os benefícios. Tenta ter um diálogo com 

palavras fáceis de entender”. 

 Realizar educação permanente para a equipe (3,33%)”... eu teria que 

estar fazendo um ... igual eu estava fazendo ali, uma educação continuada e 

ressaltando para pessoas assim, que tem problema mental, é, na conduta deles”. 

 Tratar igual aos outros (6,67%):” na realidade é um ser humano normal 

né. E como todos os outros têm que ter o mesmo atendimento. Acho que o 

atendimento tem que ser um bom atendimento para todas as pessoas né”. 

 Integrar na Sociedade (13,33%): “Tem que interagir, tem que colocar 

essas pessoas de volta na convivência com as outras”. 

 Assistir em equipe (6,67%): “... com certeza eu vou ter que ter um 

suporte, uma equipe multidisciplinar pra poder aí então traçar um plano assistencial 

bem correto...”. 

 Visão Ampliada da clínica (10%): “... , o que a gente aprende não é só 

a doença, você tem que pegar tudo, como um todo. Não é só ele chega ali, medicou 

pronto pode ir embora. Você tem que ver como que é essa pessoa lá fora...”. 

 Não medicar em excesso (3,33%): “...os psiquiatras também eu acho 

que abusam muito das doses de medicamento, dão altas doses que acabam até 
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dopando o paciente, sabe. Eu acho que isso não é beneficio pra ele, porque ele tem 

que manter o convívio”. 

Mesmo em menor representatividade, as posturas centradas no modelo 

biomédico foram encontradas nas seguintes ideias centrais:  

 Ter conhecimento (13,33%) expresso por: “Como que eu vou poder dar 

uma assistência ideal se eu não conhecer a doença, não tem como. Eu acho que 

não existe essa possibilidade, então tem que estudar passo a passo ...”. 

 Realizar procedimento (6,67%) expresso por: ... se ele estiver em surto, 

como é que eu vou trabalhar com ele? No caso eu preciso puncionar um acesso ...”. 

 Realizar Sistematização da Assistência de Enfermagem (6,67%) 

Levantar os dados pra aí traçar uma meta. Assistência de qualidade ... seria o 

acompanhamento, porque eu não sei que nível está essa patologia dele para saber 

se esta evoluindo, se esta regredindo. 

 Tratar em local separado (10%) Eu colocaria eles numa sala afastada 

das outras pessoas”. 

 

A disciplinarização do saber, alcançou expressivas proporções no século XIX, 

resultante da chegada da Idade Moderna que trouxe os procedimentos 

metodológicos no processo ensino-aprendizagem acarretando a separação entre o 

sujeito e o objeto. Para Gomes e Deslandes107 “[...] a ciência moderna, ao recortar o 

mundo das vivências (natureza) e do vivido (humano) em inúmeros objetos, sob a 

administração das diversas disciplinas, produz um conhecimento esquizofrênico”. 

Diante do exposto, há que se relacionar que o conteúdo adequado aos 

moldes do novo cuidar em enfermagem em saúde mental necessita estar 

consonante com um método de aprendizagem que proporcione uma visão integral 

do ser humano.  

Pois, atualmente, a produção de conhecimento nas profissões da saúde 

ocorre de forma rápida, o avanço das novas tecnologias e as relações dinâmicas 

estão em constante transformação. Para que o profissional de enfermagem consiga 

atuar nesta perspectiva, ele necessita de uma formação onde seja desenvolvida a 

sua autonomia individual, proporcione uma visão do todo e instigue a 

transdisciplinaridade. Assim, um método de aprendizagem coerente necessita 

ultrapassar os limites dos treinamentos técnicos.106  
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A transdisciplinaridade é entendida como o ápice da integração disciplinar, 

diante da ideia de gradação desse processo de interação entre os diferentes campos 

do saber; atribuindo ao conceito multidisciplinar, o nível básico, e ao interdisciplinar o 

nível médio de integração disciplinar. A interdisciplinaridade, surgiu como tema 

acadêmico a partir da década de 70, como forma de resgatar a totalidade do 

conhecimento em detrimento à sua fragmentação e a supervalorização do saber 

técnico; podendo ser construída a partir de uma prática coletiva, fundamentada no 

diálogo dentro do trabalho em equipe.107 

O cuidar em enfermagem em Saúde Mental ultrapassa os princípios de 

responsabilidade e solidariedade (que regem a enfermagem), pois compreende o 

auxílio no enfrentamento aos impactos ocasionados pelas enfermidades mentais, à 

assistência à família e à comunidade e aos aspectos preventivos.108 

Superar a perspectiva separatista entre as profissões torna–se necessário, 

para que o trabalho de enfermagem em saúde mental ocorra de forma efetiva, nessa 

percepção, a prática em equipe necessita romper com as questões unicausais e 

particulares do conhecimento em prol de uma real transformação nos modos em 

assistir. Essas ações envolvem a capacidade dos profissionais em oferecer 

ferramentas que estimulem o aumento de governabilidade sobre o mundo, excluindo 

a prática caritativa entendida como o agir castrador.106,108 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de estudo para a construção desta dissertação envolveu a 

dedicação de 2 anos e 10 meses a fim de identificar a Representação Social dos 

alunos de enfermagem acerca da doença e do doente mental, e relacioná-lo aos 

principais motivos. Cada fase significou um aprendizado desde a elaboração do 

projeto, a coleta de dados e principalmente a análise deles. 

Durante a execução, percebi que escolhi um período desfavorável para a 

coleta de dados (final de ano), os alunos estavam preocupados com outros afazeres 

(em especial a finalização do TCC) e uma minoria concordou em participar da 

pesquisa, não creio que isso tenha afetado os resultados apresentados, mas me 

questiono e aguço a minha curiosidade em saber quais palavras a mais seriam 

acrescentadas aos discursos, será que haveria mais algum tema? 

Em contrapartida, a turma de 2012, foi a única turma em que não exerci 

minhas atividades docentes em sala de aula, nem nos estágios; percebo que isto 

facilitou muito a interação durante as entrevistas, bem como o conteúdo respondido 

em cada questão. 

No início, o objetivo do trabalho me pareceu simplista no conteúdo, não 

imaginava todas as transformações que me proporcionaria como ser humano, 

docente e enfermeira. Em cada etapa pude ressignificar algo do meu cotidiano, tanto 

pessoal como profissional.  Ao resultado, consigo vislumbrar mudanças de atitudes e 

desejar ainda mais o melhor: o melhor para o aluno e o melhor para o paciente. 

Para a conclusão, sigo uma finalização em partes (em questões), a fim de 

justificar cada resultado. Para iniciar, necessitamos relembrar que as  

transformações no campo da saúde mental no Brasil ocorreram tardiamente em 

relação aos outros países; os impactos relacionados à forma de cuidar em Saúde 

Mental foram influenciados posteriormente ao surgimento da Lei nº 10.216/01, 

repercutindo na organização e disposição dos serviços de atendimento e ao 

remodelamento das práticas profissionais. 

As três questões com abordagens diferenciadas (conhecimento, percepção e 

atitude), buscaram direcionar em um mesmo propósito, o de identificar as 

Representações Sociais dos alunos de enfermagem sobre o doente e a doença 

mental. 
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Este estudo mostrou que sobre o conhecimento relacionado às doenças 

mentais, os alunos manifestaram conteúdos voltados à segmentação do corpo, 

enraizado no modelo Flexneriano de assistir em saúde. O conhecimento foi retratado 

prioritariamente como uma caracterização biomédica (75,00%). 

Sobre a percepção dos alunos em relação ao doente mental, esta refletiu a 

influência dos três aspectos discutidos no estudo: a contextualização histórica do 

cuidar em enfermagem, permeada pelo “fazer” apareceu em 30,23% das ideias 

expressas pelos sujeitos, onde referiram à necessidade de intervir; a Caracterização 

do doente influenciada pela metodologia Flexneriana evidenciou–se em 23,26% dos 

discursos, demonstrando que a dinâmica do ensino, estruturada pelo método 

adotado, intervém diretamente em relação aos temas investigados. 

Os sentimentos múltiplos (25,58%) mostram que as influências culturais e 

sociais relacionam-se com a percepção dos estudantes em relação ao doente 

mental e aponta sinais de influências da nova assistência à saúde mental, 

proporcionadas pela Reforma Psiquiátrica. 

A peculiaridade consiste na ocorrência de 20,93% das ideias voltarem–se 

para a mudança positiva da percepção após o estágio, demonstrando que o contato 

dos alunos com os sofredores psíquicos em local consonante com o preconizado 

pela Reforma Psiquiátrica é capaz de influenciar a percepção dos alunos. 

Com relação à análise das atitudes desses alunos frente ao doente mental, 

evidenciou–se a influência do conteúdo estudado e do local de estágio escolhido, 

pois o comportamento predominante foi aquele condizente com a Reforma 

Psiquiátrica (63,33%). 

O conhecimento foi diretamente influenciado pelo método de aprendizagem, 

resultando em incongruência com o que se espera nos dias atuais, a percepção foi 

carreada por aspectos históricos relacionados à profissão de enfermagem, 

influenciados pelo local da prática supervisionada, já, a atitude está atrelada ao 

conteúdo desenvolvido e também ao local de estágio, que permitiu vivenciar 

competências relacionais e reflexivas. 

Considera-se que para a congruência de conhecimento, percepção e atitude 

frente às doenças e aos doentes mentais, precisa–se de conteúdo adequado aos 

novos moldes do cuidar em saúde mental, local condizente com a nova prática 

recomendada pelo Ministério da Saúde e um modelo de ensino que agregue a 

integralidade aos conteúdos necessários e inerente à profissão. 
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O estudo mostrou que das hipóteses formuladas no início da pesquisa: 

 Os alunos possuem estereótipos dos portadores de distúrbios mentais 

e pré-concepções que independem do desenvolvimento dos conteúdos teórico- 

práticos: foi parcialmente comprovado, pois os alunos manifestaram tais 

concepções, porém influenciados pelos conteúdos desenvolvidos (na organização 

citada), que mudaram a sua percepção. 

 As questões sobre a doença mental e a deficiência mental serão 

citadas com abordagens equivocadas: apareceu, mas de forma irrelevante. 

 A abordagem do profissional de enfermagem e/ou suas sensações 

perante o portador de distúrbios mentais serão citadas de forma simplista e com 

raízes no processo histórico do profissional da enfermagem em hospitais 

psiquiátricos e de suas experiências do senso comum: parcialmente alcançada, pois 

a prática refletiu os aspectos do histórico do cuidado, mas as influências do senso 

comum não foram tão expressivas. 

O estudo desconstruiu a minha percepção enquanto docente de que as 

influências sociais seriam maiores do que as desenvolvidas no conteúdo teórico-

prático. 

Possibilitou o entendimento da organização dos cursos de saúde e sua 

influência na representação do processo saúde-doença. Pude no decorrer do 

estudo, reformular estratégias em sala de aula, que estimulam os alunos a 

participarem ativamente no desenvolvimento das atividades, utilizando discussões 

em grupo, documentários atualizados, notícias divulgadas nos meios de 

comunicação, dinâmicas relacionadas aos Seminários, uso de filmes e construção 

de textos críticos, dentre outros. 

Na prática, após conversa com a Coordenadora do Curso, pudemos ampliar a 

carga horária do estágio e dos locais de estágio. Atualmente ele compreende 80 

horas (40 horas no primeiro semestre e 40 horas no segundo semestre), ocorrem no 

CAPS II e na Comunidade Terapêutica Mãe da Vida (Reabilitação de álcool e 

drogas), onde realizamos atividades integrativas referentes à Saúde da Mulher, 

Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis, Dinâmicas grupais com foco 

nas fases da abstinência, autoestima, convivência e reconstrução dos laços 

familiares. 

Identifiquei que, se o estágio ocorresse no mesmo período que a teoria, essa 

mudança de percepção ocorreria de forma mais representativa, pois o estudo 
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demonstrou o quão importante foi a relação do aluno com o paciente em uma prática 

favorável de assistência. 

A organização dos cursos carrega historicamente uma influência segmentada, 

as possibilidades de mudança precisam partir de todos os envolvidos no processo 

de aprendizagem, sugiro que estudos relacionados à percepção do docente em 

relação à transdisciplinaridade sejam realizados, a fim de identificar as fragilidades 

em que precisariam ser desenvolvidas. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(Este é um documento em duas vias, uma pertence a você e a outra deve ficar arquivada com a 

pesquisadora) 

1ª via = Aluno                                                                               2ªvia = Pesquisadora 

 

Título do Estudo: As representações sociais dos graduandos do último período de 

enfermagem da FAIT acerca da doença mental 

 

O objetivo desta pesquisa é revelar as representações sociais dos alunos do curso 

de enfermagem da FAIT acerca da doença mental e por meio deste conhecimento 

sugerir uma estratégia de educação permanente aos docentes que atuam em campo 

de estágio como medida interventiva, de cunho recriador de paradigmas, onde a 

sensibilização do aluno através da postura do docente perante o portador de 

distúrbios mentais, baseados no relacionamento terapêutico e nos pressupostos da 

Reforma Psiquiátrica contribuam para essas mudanças em todos os momentos dos 

estágios, e durante todo o seu período de graduação. 

Assinando este termo consinto em participar voluntariamente do projeto de estudo 

sob a responsabilidade da pesquisadora: Júlia Carolina de Mattos Cerioni Silva e 

orientação da Profª. Drª Leni Boghossiam Lanza.  

Declaro a ciência de que as questões da pesquisa serão abertas e gravadas para 

posterior análise dos dados; não haverá riscos para a minha saúde; a pesquisadora 

poderá ser consultada em qualquer momento da pesquisa; que estou livre para  

deixar de participar da pesquisa quando quiser e que não preciso de justificativas 

para isso; que  não terei qualquer despesa pela  participação no estudo e também 

nenhum  benefício financeiros que, quando os resultados forem publicados, estes 

não aparecerão o meu nome, mas sim um código que preserve a qualidade sigilosa 

da pesquisa. 

Ao final do estudo a pesquisadora se compromete a lhe comunicar os resultados. A 

pesquisadora responsável é Júlia Carolina de Mattos Cerioni Silva e os contatos 

são: fone (15) 35222406 / (15) 81173736, email: jucarol80@gmail.com 

Eu, ______________________________________________________, li o texto 

acima e compreendi a natureza e o objetivo do estudo para o qual fui convidado a 

participar. Eu concordo voluntariamente em participar do estudo. 

_____________________________________________________data:______ 
Assinatura do Participante 

  

mailto:jucarol80@gmail.com
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE ANÁLISE DOS DISCURSOS (IAD) – ALUNOS 

DO ÚLTIMO PERÍODO DE ENFERMAGEM (ITAPEVA, 2012) 
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APÊNDICE C – ENTREVISTAS COM OS SUJEITOS PARTICIPANTES 

 

SUJEITO 1 

Questão 1 

Entrevistadora: Como você entende a doença mental hoje? 

Entrevistado: Como assim? Depois do estudo que eu passei? 

Entrevistador: Tanto faz, preciso que me conte como é para você hoje! 

Entrevistado: Antes eu entendia tipo louco, né! Todo mundo falava que o doente mental é louco, a 

gente sempre tinha um medo, né! De chegar perto, não deixar, tipo minha mãe e meu pai sempre 

diziam: "é louco, não chega perto que ele faz mal". Mas hoje em dia não, eu vejo diferente. Que a 

saúde mental é uma mistura de, como que eu posso dizer? É! Dentro da cabeça deles eles misturam 

muita coisa. Uma hora eles estão bem; na mesma hora que eles estão bem daqui 2 minutos as vezes 

eles podem ter um surto ou ficar agressivo outros não. Mas é uma mistura de sentimentos que eu 

entendo que eles têm. 

Entrevistadora: Como assim uma mistura de sentimentos? 

Entrevistado: Do doente mental? 

Entrevistadora: Sim. 

Entrevistado: Eu acho que é por exemplo o que faz eles conversarem sozinhos, ou conversar com 

você e não ter nexo nenhum no que ele está falando; ele começa uma conversa com você e daqui a 

pouco já está em outra, ele já muda a conversa. Também quando as vezes ele fica agressivo, e, as 

vezes alegre demais. Sabe aquele paciente que é alegre demais? Entendeu? Eu conheço! Tudo é 

risada, tudo ...eles não tem agressividade; mas também conheço aqueles que são quietos demais e 

quando dá um surto eles ficam violentos, xingam verbalmente e são agressivos. 

Questão 2 

 

Entrevistadora: Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

Entrevistado: Mas assim, no estágio? 

Entrevistador: Hoje, depois de tudo. 

Entrevistado: Eu tive contato mesmo com eles no estágio, antes eu nunca tive. Eles são pessoas 

normais para conviver. Claro que ...mas conversam, tem seus sentimentos, e a gente foi muito bem 

recebidos por eles. Assim ...devido até, uns fazem tratamento correto porque sempre tem um da 

família que ajuda no tratamento então às vezes não tem muito aquela... Eles são lúcidos, mas eu 

achei, eu pensei de um modo, que eu ia chegar lá, e iria encontrar todo mundo muito louco. Não ia 

deixar a gente chegar perto. Mas não! Eles interagem, se você começa a conversar eles conversam. 

Normal! São pessoas normais. 

Entrevistadora: Então hoje, qual é a sua sensação? Como você se sente?  

Entrevistado: Então, antes eu tinha medo porque pensava coisas ...tipo,  medo de ficar muito perto, 

pensa que vai fazer alguma coisa, mas hoje não. 

Entrevistadora: Que coisas eram essas? 

Entrevistado: Agressivos. Tipo, do nada te agredir, te xingar. Mas o pouquinho que eu tive contato, eu 

ví que a maioria tem tratamento mesmo. Eles precisam de tratamento que são os medicamentos. A 
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maioria faz certinho, são poucos aqueles que aparecem um dia ou outro e não voltam até porque eles 

gostam. Tem as atividades, antes eu não imaginava que podiam fazer alguma coisa, tipo: “ele é da 

saúde mental”, imagina só eles desenham, pintam, têm até uma profissão. Até conheci um moço que 

fazia pão caseiro e vendia. Ele tem um distúrbio? Ele tem; mas ele trata, ele usa um medicamento 

que faz com que haja com controle. Mas eu sei que sem aquele medicamento ele pode ser diferente 

do que eu o conheci. 

Questão 3 

 

Entrevistadora: Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua unidade de trabalho, qual 

seria a assistência de qualidade adotada por você? 

 

Entrevistado: Eu gosto muito de idoso, pode ser numa clínica de idosos? É o lugar que eu gostaria 

de trabalhar. 

Entrevistadora: Sim, pode sim. 

Entrevistado: Eu acho assim, que o nosso estudo foi muito pouco. Tipo na faculdade a gente passa 

só para conhecer, mas na profissão a gente tem que se aprofundar; se realmente eu for fazer isso eu 

tenho que pensar nessa parte, a gente precisa de mais estudo e de mais compreensão, não só os 

medicamentos, mas tem que interagir, tem que colocar essas pessoas de volta na convivência com 

as outras porque da mesma forma que eu sentia medo muitos sentem, muitos não deixam uma 

criança, um vizinho, chegar perto as vezes "não, ele é louco, vão bater em você", mas não é isso. 

Entrevistadora: Então a qualidade na assistência dada por você, o que seria? 

Entrevistado: Qualidade de vida? 

Entrevistadora: Não. É da sua assistência. 

Entrevistado: Eu acho que interagir as pessoas com essas, com os que sofrem de doença mental, 

interagir eles na sociedade, entendeu? Uma forma de integrar eles de novo porque não podem viver 

isolados, tipo eles só tem o CAPS para ir, é sair de casa, a perua leva e deixam eles no CAPS. Eles 

não tem convivência na rua, é do CAPS pra casa, da casa pro CAPS; a família é que conhece, outras 

pessoas não tem isso, não conhecem. Então acho mais interagir mesmo eles, tratar eles com mais 

interação. 

Entrevistadora: Você gostaria de fazer alguma consideração sobre as questões?  

Entrevistado: Não. 

SUJEITO 2 

Questão 1 

 

Entrevistadora:Como você entende a doença mental hoje? 

Entrevistado: A doença mental em si ou você nasce, assim, com algum distúrbio ou você 

desenvolve ela no decorrer da sua vida, pode ser através de um trauma. A esquizofrenia mesmo você 

pode apresentar depois dos 30 anos. Então você não precisa nascer com ela.  Eu acho que na 

maioria dos casos você acaba desenvolvendo a doença no decorrer da sua vida. 

Entrevistador: Como é essa doença? 

Entrevistado: Eu acho que as pessoas ainda tem aquele paradigma da pessoa louca e na verdade 

não é. Para mim são pessoas que tem seu potencial. Conseguem, dependendo do tratamento, viver 

bem, constituir uma família; então são pessoas que podem se socializar em muitos casos. São 
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pessoas que ...são inteligentes, capaz de aprender. Não são pessoas que devem viver isoladamente 

como era antigamente. 

Questão 2 

 

Entrevistadora: Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

Entrevistado: De inicio, a minha formação, fiz o auxiliar. Fiz o técnico de enfermagem eu passei 

dois dias num hospital psiquiátrico. Como eu não tinha contato direto com isso, no primeiro dia eu 

fiquei muito nervosa, muito tensa. Porque dentro de um hospital tem todos os tipos de distúrbios 

desde uma esquizofrenia menos acentuada até uma mais graves, então chegava na hora de entrar 

no setor dos mais graves ficava tensa. Mas depois, no segundo dia já fui relaxando. Vi que não era 

aquilo.  

Entrevistadora: Como era essa tensão? 

Entrevistado: Eu pensei que eles iam me atacar ...a qualquer momento eles poderiam me atacar. Na 

verdade, não é assim. São alas separadas. Lógico que a gente tem que ter atenção para os mais 

críticos, mas nessa ala eles eram bem, assim, agressivos. 

Entrevistadora: E hoje? 

Entrevistado: Fiz estágio no CAPS, e lá é diferente. Você vê que as pessoas ali parecem que não 

tem nenhum problema. Por causa do controle, da medicação. Eles vivem socialmente super bem. Eu 

tinha uma visão, tinha muito medo. Hoje já não tenho tanto medo. Mas eu tinha medo até de ficar de 

costas pra eles e depois comecei a me socializar com eles, conversar.  

Entrevistador:  Esse medo, veio para a faculdade? 

Entrevistado: Um pouco, mas o estágio foi muito gostoso, foi diferente. É, algumas coisas que a 

faculdade trabalha que eu acho que atrapalha muito. A questão exige de a gente fazer palestra e são 

sempre o mesmo tema, assim. Então eles ficam muito enfadados com os temas que a gente vai 

abordar. Lavagens das mãos, eles mesmos explicam pra gente como se devem lavar as mãos. Então 

já deixam: “Ah, outra vez elas aqui, vai falar a mesma coisa.” Acho que isso deveria ser trabalhado de 

outra forma pra não enfadar eles e pra gente também ter o prazer de ensinar. Coisa nova. 

Questão 3 

Entrevistadora: Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua unidade de trabalho, qual 

seria a assistência de qualidade adotada por você? 

Entrevistado: Tá. Esse paciente chegaria em surto? Pode ser no pronto atendimento que trabalho? 

Entrevistador: Pode ser no local que desejar atuar; as condições do paciente você é quem sabe. 

Entrevistado:  Lá é só atendimento de emergência, a primeira coisa para fazer sendo que não tem 

como, é proibido a enfermagem conter o paciente hoje, só com prescrição médica... Mas mesmo 

assim muitos hospitais você tem que conter paciente porque eles chegam muito agressivos, eles não 

deixam você administrar nenhum medicamento sem estarem contidos. Então é difícil você... 

Geralmente, na unidade que eu trabalho a gente administra muitas medicações, a força mesmo. 

Porque ele está tão exaltado que ele não tem como dar consentimento se pode ou não administrar. 

Só que em muitos casos é a família que deixa o paciente nervoso na casa, para tentar se livrar dele, 

para conseguir a internação em um hospital psiquiátrico. Deixa ele no extremo, até mesmo sem 

medicação. Então a gente avalia muito isso no ambiente de trabalho. 

Entrevistadora: Como assim? 

Entrevistado: Eu observo muito isso, que a família por questão de não ter o trabalho com o doente 

mental, acaba deixando de dar a medicação, deixando ele destratado para levar no pronto 
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atendimento: “olha, ele está agressivo”. Mas tudo é uma questão de querer uma internação para se 

livrar do paciente. Porque paciente com acompanhamento, tomando a medicação dificilmente vai 

apresentar um surto psicótico grave. Ele pode ter as alucinações dele, escutar as vozes dele. Mas 

entrar em surto agressivo é muito difícil. 

Entrevistador: Então, nesses casos, qual seria a sua assistência de qualidade? 

Entrevistado: Eu acho que deveria ser psiquiátrico separado dos outros pacientes. Alguns hospitais 

são, outros não. O tratamento de drogaditos muitas vezes é feito no mesmo local. Acho que isso não 

faz bem para o tratamento do paciente mental. É uma coisa bem diferente da outra, então deveria ser 

separado. Agora quanto ao tratamento assim no PA é dificil você tratar o paciente né. Porque não 

tem um lugar próprio para você acolher. Para você, muitas vezes ele fica é junto com outros 

pacientes também. Isso acaba interferindo o tratamento do outro doente e do mental também. E, 

assim, os psiquiátras também eu acho que abusam muito das doses de medicamento, dão altas 

doses que acabam até dopando o paciente, sabe. Eu acho que isso não é beneficio pra ele, porque 

ele tem que manter o convívio. Até de inicio tudo bem você adaptar a medicação até saber o quanto 

de dose é o ideal pra aquele paciente, mas muitos casos não. O psiquiatra entra com uma dose e 

agenda o retorno desse paciente meses depois. Então eu acho que, assim, até estabelecer uma dose 

correta, o acompanhamento do paciente deveria ser semanal, para saber como ele esta reagindo.  

Assim, trabalhado a parte mais social para conseguir socializar eles na comunidade, mostrando que 

não é uma pessoa que traz risco, pois é só em alguns momentos de surto que ele tem. Então ele é 

capaz de aprender, é capaz de trabalhar. Devia ter parcerias com o comércio oferecendo vagas para 

um paciente com transtorno mental para socializar mesmo.  Não precisa pagar 5 salários para ele. 

Mas só o ato dele estar se socializando, ele vai se sentir bem melhor. Enquanto a enfermagem eu 

acho que falta mais especialização, falta mais assim, um hospital, um pronto atendimento não tem 

uma enfermeira com especialidade em saúde mental. Você vai até a enfermeira do CAPS, muitas 

vezes nem ela mesma tem a formação. Funcionária municipal, muitas vezes está naquele local só 

pelo concurso, não porque escolheu. Falta essa, e se tiver também é uma que não atende também, 

não dá conta de todos os doentes. 

Entrevistador: Tem alguma consideração que você gostaria de colocar sobre as questões? 

Entrevistado. Posso até ter, mas agora é isso. 

SUJEITO 3 

Questão 1: 

Entrevistadora: Como você entende a doença mental hoje? 

Entrevistado: Doença mental? Bom, é que, antigamente para mim a doença mental era um louco que 

não sabia como reagir. Agora a gente vendo assim, pelo menos muda, tem muitos tipos diferentes, 

não é doença mental, é que eles estão meio perturbados, estão meio desorientados. Eu não sei 

explicar, é, a única coisa que eu acho é que cada um tem o seu jeito, a sua doença, o seu modo 

explicar: é depressão? É não sei o que? É nervosismo?  Não é para chamar de "piti". Cada um tem o 

seu jeito. Aquele mental está surtando? Não é surto; é que muitos chegam no meu trabalho, no meu 

ambiente de trabalho porque brigou com o namorado, está chorando, que não sei o que tem, e então 

ela começa com aquelas crises, tendo crises convulsiva, "que estou tendo isso aqui" e aí alguns 

médicos "ah, aquela ali é mental", não é bem assim. É que alguns, tudo vai da conversa, o que não 

tem no atendimento. Eles só, eles vão, pelo que eu vejo é assim. Só que antigamente para mim 

mental é mental, não, agora tem diferenças. Tem uns que se sabe que se percebe "ah não, esse aqui 

é mental" se você vê que além de ter um distúrbio mental tem outra dificuldade, tem algumas outras 

deficiências relacionadas junto. Então esses são mais difíceis de cuidar, mas outros não. Outros por 

ter algumas crises nervosas alguns já começam a dar antidepressivo, não sei o que, não sei o que, 

para acabar. Eles não conversam, só vão dando remédio. 
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Entrevistadora: Então hoje? 

Entrevistado: As drogas levam muita gente a ficar assim, em crise. Só que daí ele já é drogado, o 

remédio não faz tanto efeito, e daí dá outra crise e ele fica. Daí eles querem amarrar o cara e mandar 

lá para o hospital onde cuida só disso. Mas será que era só isso? Não seria o caso de levar pra uma 

casa onde fosse desintoxicar ele pra ver ser realmente. 

Entrevistadora: Mas como assim? 

Entrevistado: É, separar as coisas, entende. Eles englobam tudo num só, e daí "ah, dei um monte de 

remédio, não resolveu, o cara surtou mais ainda. Vou levar ele para um hospital de louco" e lá fica. 

Se tem que internar aqui no hospital, amarra o cara para ele não agredir ninguém. Não que ele vá 

agredir, mas daí no caso ele tem abstinência por causa das drogas e os remédios de vez em quando 

não fazem mais efeito daí vão amarrar o cara, e o cara fica lá amarrado, com um monte de gente 

vigiando, que daí tem que ficar até policial às vezes vigiando porque é drogado. 

Entrevistador: Está confuso. 

Entrevistado: Fica um bolo de coisas sem ter certeza que o cara tem. Não trata realmente o que o 

cara tem. Vão englobando como um louco. É doença mental? Eu falo assim "é certeza que é um 

doente mental?" É porque, ali pelo menos, eles englobam tudo, e tudo fica sendo tratado como um 

doente mental. Mas será que isso também é doença mental? Não sei. E daí deixa a gente, a cabeça 

da gente meio bagunçada porque, o que a gente estuda que tem vários tipos e cada um de um jeito. 

Mas ali eles englobam tudo e você fica assim "mas, o que será que é isso?" Porque do jeito lá, 

medicou, manda embora, manda que vá dormir, ou senão para um hospital e será que era mesmo 

realmente? O outro lá também chegava falava assim, eu não sei se foi por causa das contas, ele 

parava "aí não sei o que tem; que tem que pagar, não sei o que tem" e daqui a pouco: "mas Deus vai 

me ajudar" e começa a pregar não sei o que. Eles, e daí ele falava assim "que eu tô devendo isso, tal 

isso, tenho que pagar aquilo, aquilo, aquilo." A família não sabe explicar o que o cara tem; só fala que 

ele era um homem bom, decente, trabalhava até pouco tempo e daqui a pouco ele começa a falar, 

falar, falar e parou de tomar os remédios, aí você pergunta "o que toma?" "ah, toma isso e isso, é 

Fluoxetina... Se ele para de tomar ele fica assim." Mas também toma tanto calmante não vai ficar 

agressivo? Não sei. "mas foi isso que o doutor deu". Teve uma senhora esses tempos atrás que ia 

toda noite no plantão. Ela chegava e falava assim "gente, eu não tô bem. Não tô bem, porque eu 

tenho problema disso, problema daquilo", "mas onde a senhora viu isso?" "eu vi no doutor Google. Eu 

tenho isso.". É um tipo de esquizofrenia? Teria que, não sei. “ah, a senhora estudou?” "eu li no doutor 

Google, ele falou que eu tenho isso." Aí pode ser que seja um tipo de esquizofrenia. Daí os doutores 

acham que ela é louca, não dão nada, encaminham para a saúde mental, e,  ela não vai porque ela 

acha que tem que ser cuidada lá no hospital.  

Questão 2 

 

Entrevistadora: Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

Entrevistado: Eu não sei o que fazer. Eu posso sentir o que tenha fazer pelo menos, a gente tenta 

conversar, entender o que esta acontecendo. É igual essa senhora, a gente conversava com ela, ela 

contava a fisiologia e você falava "bom, eu não sei o que falar com ela". Se eu falar alguma coisa ela 

sabe mais que eu, eu não vou responder. Tinha médico que ela falava assim "não doutor é assim a 

minha doença" daí, não. O que o estudo é a gente poder conversar e questionar em algumas coisas, 

eu acho assim, pelo menos depois que eu comecei a estudar é que a gente tem como agir;  você vê a 

diferença, pelo menos eu sinto diferença agora, antigamente não, eu sou técnica tenho que fazer 

isso, isso e isso. Eu antes era assim, meu serviço é esse, tenho que fazer isso. Mas depois que você 
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começa a estudar você vê diferença, mas em relação à mental é diferente ainda pra mim, eu pelo 

menos não sei.  

Questão 3 

Entrevistadora: Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua unidade de trabalho, qual 

seria a assistência de qualidade adotada por você? 

Entrevistado: Se for pensar no hospital, uma é que eles não deviam chegar, por que uns chegam até 

amarrados ou algemados, eu acho que eles não deveriam ser tão agressivos, deveria ter um jeito 

deles não precisam ser amarrados, porque daí eles chegam muitas vezes até machucados. Eu 

colocaria eles numa sala afastada das outras pessoas, de curiosos porque tem curioso, mas teria que 

ter um outro profissional ali de trás da mesa que soubesse lidar com ele. Não o que só fosse dar um 

remédio ... Eu pelo menos tentaria convencer os meus superiores a colocar uma pessoa que 

entendesse mais disso ou até mesmo uma enfermeira que fosse especializada naquilo, não uma que 

tenha medo de chegar perto porque mental tem vários tipos de doenças mentais então cada um tem 

que ser tratado de modo diferente. Então pelo menos ter alguém apto a receber eles, porque não 

tem. Eu acho assim é muita falta de saber, não sei se é falta de estudo, não sei. Porque também 

muitas vezes ah não é doente mental para dar remédio tem que ajudar a segurar para poder dar um 

remédio na pessoa. Mas será que se a gente conversar. Têm alguns que realmente nem 

conversando você consegue dar o remédio, mas outros você consegue conversar, você mostrar que 

está mais calmo que eles, eles aceitam. Mas mesmo assim, eles chegam todo amarrado, os guardas 

municipais segurando, porque é sempre guarda municipal, policial que leva, são pessoas que, não é 

por nada, policial até bate, se eles começam ficar muito agitado, mas tem doente mental que são 

super bravos. Daqui a pouco fica tudo machucado, mas gente! É uma coisa que ele tem. Então é 

complicado, eu acho que tem, deveria ter pessoas mais capacitadas desde a hora que pega eles até 

chegar à gente. Porque daí chegou ali se a pessoa pelo menos tiver uma noção do que fazer já não, 

se já chegou já chega todo meio pronto pra qualquer coisa que pode acontecer, "ah, ele pode bater?" 

Então chegar meio bravo pra não acontecer nada com você, e não, tem gente que chega e olha que 

parece que eles ficam mais irritados e daí vai. Em vez de ajudar acaba piorando. 

Entrevistadora: Tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? 

Entrevistado: Eu acho que deveria ter mais pessoas capacitadas mesmo, que tivessem melhor 

entendimento sobre o assunto porque a maioria  não tem. Pelo menos na área onde eu trabalho não. 

Pelo que eu vejo agora não vi não trabalhei com ninguém que entenda de pelo menos assim doentes 

mentais, doença mental. 

SUJEITO 4 

Questão 1: 

Entrevistadora: Como você entende a doença mental hoje? 

Entrevistado: Para mim a doença mental significa como um distúrbio, que eu acho que a pessoa 

sofre, digamos, um abalo muito grande e vai desencadear uma doença, ou seja ou pressão, ou seja 

um transtorno dentro de casa  que pode sobrecarregar a pessoa e gerar uma doença, digamos 

assim. 

Entrevistadora: Hoje, como você entende a doença mental? 

Entrevistado: Acho que eu vejo o doente mental, como uma pessoa que precisa de um cuidado, 

não da piada, porque muitas vezes ele está na rua, ele tem os surtos dele, todo mundo acha de fazer 

uma graça, fazer uma piadinha e alguns momentos eles se aproveitam da situação, porque eu 

trabalho com três na escola e é assim, pra nós, o professor, eles respondem a altura. 
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Entrevistadora: Não entendi. 

Entrevistado: Eu trabalho numa Escola Estadual. Lá tem três que são doentes mentais, tem uma 

que é bipolar e duas que são psicóticas. Então daí é assim. Para nós, os professores eles querem 

falar a altura, de certa forma eles querem agredir verbalmente. E com os colegas não, com os 

colegas eles são legais, são irônicos. De certa forma sempre fazendo piadinha, sempre ser o 

engraçadinho da turma e com o professor eles querem bater de frente. 

Entrevistadora: Qual a idade deles? 

Entrevistado: Uma deve ter acho que uns 45, o menino tem 18 e a outra tem 16. 

Entrevistadora: Estão todos na mesma sala? 

Entrevistado: Não, em períodos diferentes. E eles assim, nem se comunicam, mas a postura deles 

é a mesma, saem quando querem, voltam à hora querem. Daí tem semanas que eles não aparecem 

daí, realmente, eles estão em surto. Mas eles ficam em casa. A aparência agressiva deles é quando 

bem entende, que nem, tem o menino que não gosta dos sobrinhos. Então ele quer maltratar os 

sobrinhos em casa. E já com os amigos, ele fica bem, ele sai, ele dá risada. E quando chega à 

escola, com os amigos, no ambiente dele, ele está bem. Com os professores ele é arredio, ele é 

grosso. E a mesma coisa a outra senhora, a outra senhora já chegou a agredir professor e não pôde 

ser feito nada contra ela porque ela de certa forma é doente mental, é isso que a escola vê. 

Entrevistador: E o que você acha disso? 

Entrevistado: A escola diz que se pressionar é pior. Não chama atenção. Deixa-os fazerem o que 

querem sentar a hora que querem. Eu acho errado, porque eu acho que daí então, se os outros 

alunos têm que ter uma disciplina, porque eles não? Independente cada um tem ali uma doença, 

digamos assim. Desde o aluno que está com gripe que não pode sentar perto da janela naquele dia, 

que está muito vento, porque a escola é muita fria. O aluno que no caso psicótico ele não tem direito. 

Ele ta fazendo prova, porque ele quer sentar em dupla se a prova é individual? Sabe, ele acaba se 

aproveitando da situação. Eu acho que deveria ser seguida. A doença deles é uma coisa, a doença 

em si, mas levar as coisas por outro lado não. 

Questão 2: 

Entrevistadora: Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

Entrevistado: Eu acho que depende de cada um, mas particularmente eu tenho um pouco de medo. 

Nossa uma vez uma me seguiu no mercado, acho que peguei trauma porque eu não consigo ficar 

perto, tenho medo, tenho sensação de pavor. Mas eu consigo tolerar. Como tem esses alunos, acho 

que vai de cada um porque a gente não conhece, não conhece a reação. Ai o outro também, tava o 

carro na frente da garagem de casa, ele grudou no retrovisor, quebrou, ele jogou, sabe, daí eu fiquei 

com medo. Eu fui para o estágio morrendo de medo. Ai todo mundo “ai, que lá deve ser perigoso, 

deve ser perigoso”, mas não é aquilo. É o tratamento. No caso, essas pessoas que estão na rua não 

estão sendo tratadas, ao contrário. As pessoas que podem julgar; fazer piadas, ai é que pressiona 

eles. Isso que induz eles muitas vezes a essas crises. É porque quando você faz esses comentários. 

Ali na minha rua também tem, no mercado ali tem três também. Ai tem uma mulher, que ela era 

usuária de drogas. E ela dá tapa no rosto. Só que dependendo da pessoa que passa ela xinga 

porque ta dando risada dela, em alguns casos não é, outros sim.  E ela gosta do rapaz que mora no 

apartamento, ela fica lá o dia inteiro. Daí todo mundo passa. Se ele chegar com outra mulher ela 

persegue a mulher. Então tudo isso. De certa forma eu tenho medo. Agora não. 

Entrevistadora: Como foi esse processo? O contato durante o estágio? 



142 
 

  

Entrevistado:  Foi gostoso, porque é uma surpresa que você tem. No caso como eu tinha medo, 

quebrou. Porque é um mito aquela historia “ah tem louco, tem louco, tem louco”, e o povo fala. Mas 

eu acho que não, acho que é uma coisa que foi interessante, porque lá você vê o tratamento, o 

acompanhamento. A gente fez dinâmica com eles, vê a interação, que eles queriam. Ali por muitas 

vezes um pirulito eles se animavam. Se você não desse os pirulitos eles não iriam. Daí a gente tinha 

que trabalhar com eles a higienização das mãos. Daí não tinha o que fazer, todo mundo levou 

guache, não sei o quê. Daí a gente falou “vamos levar uma argila, daí a argila eles fazem o desenho 

e depois a gente lava a mão”. Não queriam saber da argila, ficou lá, tinha outra dinâmica, tinha o 

karaoke. Ai mostramos o pirulito e ficamos na frente chacoalhando, ah vieram tudo daí, pra pegar o 

pirulito. Porque eu acho que é muita falta de carinho, de certa forma. No caso tem alguns pacientes 

que são isolados, tem relato, que ficam no fundo da casa, que são isolados; que são amarrados. 

Acho que falta também o acompanhamento da família, porque se a família proporcionasse esse 

carinho essa pessoa, ela não seria tão excluída, não teria motivo pra essa revolta. 

Questão 3: 

Entrevistadora: Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua unidade de trabalho, qual 

seria a assistência de qualidade adotada por você? 

 

Entrevistado: Eu ainda não sei onde quero trabalhar 

Entrevistadora: Em qualquer local que você trabalhasse 

Entrevistado: Bom, não é assim que eu não sei, eu pretendo, eu queria trabalhar no hospital. Agora, 

no caso para ele estar hospitalizado vai ter que estar acamado, se ele estiver em surto, como é que 

eu vou trabalhar com ele? No caso eu preciso puncionar um acesso, tal. Eu acho que primeira coisa é 

o sentimento de... A força não é a primeira coisa. Acho que eu tentaria impor a ele o cuidado, porque 

o dia que eu tava lá no estagio, ai falaram “ele é um psicótico”, porque ele era psicótico veio a 

sobremesa pra ele e ficou lá e ele tava todo amarrado, como é que ele ia comer? Ai ele é o psicótico 

que fica isolado, daí eu fui, abri o arroz doce e dei pra ele. Ele conversou comigo numa boa, 

entendeu? Ai ele tentava puxar a sonda, ai eu falava pra ele “não, o senhor não pode”, ai a hora que 

as pessoas iam, que na unidade falam mais grosso. O pessoal da unidade falava mais grosso daí que 

ele fazia, porque ele ficava revoltado. Você se sente isolada, porque toda hospitalização é isso, você 

ta longe da família, da sua rotina, o dia inteiro. Ai ele tava lá, como ele ia comer se ele tava com as 

duas mãos amarradas? Ai é esse sentimento. Acho que a primeira, eu não tentaria impor essa 

hierarquia que se tem que ficar, que restringir já de cara, eu tentaria conversar. Caso contrário, de 

certa forma para o bem dele, se necessário fosse. Ai não tem como, eu não sei que risco ele pode 

trazer pra mim, pra equipe.  

 

Entrevistadora: E o que seria uma assistência de qualidade? 

Entrevistado: Para um psicótico? 

Entrevistadora:  Para um doente mental de forma geral. 

Entrevistado: Assistência de qualidade ... Acho que seria o acompanhamento, porque eu não sei que 

nível está essa patologia dele para saber se esta evoluindo, se esta regredindo. Acho que o 

acompanhamento mensal. Por exemplo, se eu trabalhasse numa unidade eu queria acompanhar 

essa evolução e no caso a manutenção da saúde com relação à medicação, dieta, exercício físico, 

tentar puxar e se eu ver que a doença ta evoluindo, encaminhar pra um atendimento especializado. 
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Entrevistadora: Você tem mais alguma observação? 

Entrevistado: Não. Acho que já falei bastante. 

SUJEITO 5 

Questão 1: 

Entrevistadora: Como você entende a doença mental hoje? 

Entrevistado: A doença mental, porque eu assim, na minha concepção, todo mundo, os mais 

antigos falam assim “ah! Quem tem doença mental é louco.” Eu, pra mim não é louco, eu acho que 

ele tem como ser tratado. Eu acho que cada um tem um jeito diferente, não é a mesma. Pelo que eu 

aprendi, vamos supor uma pessoa assim que é bipolar, uma pessoa é diferente da outra. Mas é 

constatado que ela é bipolar, mas uma apresenta sintomas diferentes da outra. Então acho que tem 

que ser assim tratado conforme, um tratamento personalizado. Eu entendo isso hoje. Mas antes, 

quando a gente é leiga, falava assim “ah esse ai é louco da cabeça”. Aí, fala: “débil mental”; eu acho 

essa palavra assim muito humilhante pra pessoa, pra quem você dirige essa palavra. Pra mim, eu 

acho que é isso. 

Entrevistadora: O entendimento de antigamente, com o de hoje mudou? 

Entrevistado:  Eu acho que melhorou. Acho sim porque quando a gente tinha essas Instituições que 

cuidam dessas pessoas? Quando eu fui para o Japão não tinha isso aqui.  Voltei 6 anos depois, cada 

cidade tem uma Instituição que atende esse tipo de doença. 

Entrevistadora:  Você morou muito tempo no Japão? 

Entrevistado:  Olha, se for contar tudo fiquei acho que uns 12, 13 anos. Mas, assim, vinha e voltava. 

Dessa ultima vez fiquei 6 anos direto. Então eu sei bem como que é, que lá no Japão, todo mundo lá 

é tachado de louco e não é, sabe assim, eu acho que é serviço excessivo, sabe?  É; como é que diz, 

problemas na casa. Mas tem uns que tem às vezes uns TOC. Eu via muito pessoa com TOC lá. É 

mas. 

Entrevistadora: Então o que você acha que pode levar a pessoa a ficar doente mentalmente? 

Entrevistado: Problemas. Na verdade eles tinham que tratar essas pessoas, não descartar elas 

como louca e falar “é louco mesmo, deixa de lado”. Eu acho que não, você tem que pegar; trazer 

essa pessoa e levar fazer um tratamento, deixar num lugar porque ela não oferece perigo só para os 

outros, ela oferece perigo pra ela mesma. Sabe por que eu falo isso? Porque tinha um senhor que, os 

dois, a mulher e ele, casados os dois. E eles tinham problemas mentais, os dois. O que aconteceu? 

Eles casaram, foram morar juntos num apartamento. Ai num belo dia ele tocou fogo na casa, no 

apartamento com a mulher lá dentro e saiu rindo. Então eu acho que a pessoa tem que ser tratada 

porque ela oferece risco pra outras pessoas e pra ela mesma. A mulher morreu queimada, judiação. 

Mas lá, eu não sei se você tem feito algum estudo assim, epidemiológico; estatístico aonde que tem 

mais. Mas o que eu vi lá, eu acho que o índice é muito grande, viu, dessas pessoas. Mas eu acho 

que é por causa do serviço, eles ficam muito fechado. Não é igual aqui, eu acho que aqui deve ter, 

mas não tanto como lá. Na minha cidade mesmo tem uns lá. Eu morro de vontade, quando eu 

cheguei tinha muitos, daí conforme foi passando eles foram morrendo porque não tinha tratamento, 

não tinha quem cuidasse deles. Eu falei “Meu Deus”, eu fui até no posto e falei “o que vocês fazem 

com essas pessoas que tem problema? Vocês deixam assim a mercê?” daí eles falaram assim: “mas 

a família”. Os que têm família não deixam porque “ah não, porque eu não quero que vocês tratem ele 

como louco”. Não é isso, você está tentando ajudar a pessoa e... Mas, enfim, eu morro de dó dessas 

pessoas. Morro mesmo. Se a gente pudesse, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria. Mas, não 

depende só de mim. Depende de bastante gente. Eu tenho uma colega que ela fez TO, ela terminou, 

ela tava querendo implantar o CAPS lá, só que a demanda lá é muito pequena e não tem como. 
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Questão 2: 

  

Entrevistadora: Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

Entrevistado: Antes de ter contato no estágio, preconceito era a palavra certa. Tinha medo de 

chegar perto dessas pessoas. Eu defino isso, não sei se eu estou conseguindo responder a sua 

pergunta, mas eu defino isso como preconceito. Porque antes a gente. Eu, eu tinha preconceito, 

admito. “Não, não vou chegar perto.” É lógico que a gente tem que ter certo cuidado, a gente não 

sabe o que a pessoa vai fazer só que, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que dar carinho, a 

gente tem que demonstrar que a gente não tem medo dela. É como se fosse uma pessoa normal, só 

que assim, você tem que ter aquele cuidado. Porque ao mesmo tempo em que ela está bem já pode 

te agredir. Eu, no estágio que eu fiz, eu achei assim “nossa”. Mas as pessoas que estavam lá na 

época do meu estágio, que amor. Se nem imagina assim que são pessoas que tem problema. Então 

assim, eu acho que teria que ter; como se diz? Quebrar esse tabu, que quem tem problema mental é 

louco e vai te agredir sempre. E não é assim, eles são; como eu diria? São pessoas carentes. 

Entrevistadora: E você sabe por que tinha esse preconceito? 

Entrevistado: Dos meus pais. Minha mãe falava “não chegue perto de tal pessoa que ele é louco” 

ou “é louca”. Então, vem da, eu acho que da cultura, da educação. Só que eu vi que não é nada 

disso. Lá no Japão mesmo já comecei a perceber que eles trabalham. Eles realizam atividades 

normalmente, não são excluídos. Lá a inclusão ela é assim; vamos dizer, incentivada. Não e igual 

aqui que ta lá no roda pé do projeto. Eu acho. Mesmo assim a gente vê na televisão que tem muitos 

projetos para a inclusão. Eu acho que deveria ter, eu não sei se aqui, mas lá eles fazem um monte de 

coisas. Mas eu acho, deveria ampliar mais isso. Na minha ideia, eu acho deveria ampliar, levar eles 

para algum lugar. Acho que aqui no CAPS não faz? Por enquanto. Acho também por falta de 

profissionais, de transporte. 

Questão 3: 

Entrevistadora: Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua unidade de trabalho, qual 

seria a assistência de qualidade adotada por você? 

Entrevistado: Pode ser onde eu gostaria de trabalhar 

Entrevistadora: Pode sim 

Entrevistado: Eu prefiro, assim, que eu sempre gostei é do PSF. Mas focalizado na geriatria. Mas 

que nem lá na minha cidade eu não sei se eu vou, se a gente vai conseguir. Mas se a gente 

conseguir, assim, mais pediatria. Não. Pediatria, não, tenho muita dó de criança. Geriatria na parte 

mental e da mulher. 

Entrevistadora: Então se chegasse no PSF em que você trabalhasse, uma pessoa, doente mental; o 

que você acha que seria uma assistência de qualidade?  

Entrevistado: Uma assistência de qualidade? Bom, eu, primeiramente, eu teria que estar 

trabalhando com as minhas funcionárias, com a minha equipe. Funcionária, nossa, agora pesou. Com 

a minha equipe para ...eu teria que estar fazendo um ... igual eu estava fazendo ali, uma educação 

continuada e ressaltando para pessoas assim, que tem problema mental, é, na conduta deles. Na 

hora que dá entrada do pacientes tratar ele de um modo geral só que adequado a patologia dele, 

encaminhar ele para médico psiquiatra, normalmente, como de rotina. E estar sempre assim dando 

mais atenção a esse paciente, assim se cercando de todos os lados para ver o que. Porque eu acho 

assim, não é só ele chegar lá e você atender. Você tem que buscar, assim, o que a gente aprende 

não é só a doença, você tem que pegar tudo, como um todo. Não é só ele chega ali, medicou pronto 

pode ir embora. Você tem que ver como que é essa pessoa lá fora. Como que é o convívio com as 

pessoas, com a família, onde ela mora. O que já de projeto, o que já de programa ela já foi, foi assim, 



145 
 

  

como é que fala? Inserida. Então é bastante coisa, eu acho que é bastante coisa pra ser visto. Você 

tem que ter uma visão holística ali, no caso do paciente. Eu acho isso. 

Entrevistadora: Das perguntas que foram feitas, você tem mais alguma consideração, alguma coisa 

que gostaria de falar? 

Entrevistado: Acho que é basicamente o que eu já disse. Primeiramente, de tudo, tentar tirar esse 

preconceito. Fala assim “ah, eu não vou pegar nele porque está sujo, ta não sei o que”. Esse 

preconceito, acho que é a primeira coisa que tem que ser quebrada pra que daí o profissional consiga 

trabalhar com ele com mais humanização. Porque a gente vê. Oh, o trabalho que a gente ta fazendo 

ali é sobre a humanização no trabalho de parto. Quando eu tava lendo eu falei “eu não acredito que 

ainda é assim”. A gente vê como é experiência própria tem muita enfermeira, na hora que a mulher ta 

tendo a dor do parto, xinga. Maltrata a pessoa como se “ah, larga mão de ser patife, você é fraca”. 

Mas nem toda dor, a minha dor pode ser maior que a sua, ou a sua ser maior que a minha. Então a 

gente tem que tratar com carinho, porque é uma hora muito, muito delicada.  Eu mesma, não é nem 

técnica, a auxiliar me xingou: “larga mão, vai andar, vai não sei o que”, mas eu  não tava aguentando 

de dor. Não ia sair correndo. E se estoura meus pontos, e ai? Não ia ser mais complicado pra cuidar? 

Uma que meu fator RH é negativo, ai você imagina. Mas enfim, eu acho que a gente tem que quebrar 

esse tabu do preconceito com o doente mental porque, eu até acho, chamar “doente mental” pesado, 

eu acho super pesado você falar “você é doente mental”. Eu acho que eu não saberia assim, qual 

forma seja menos agressiva, mas eu não consigo falar “doente mental” sem sentir aquele peso. 

Consegui, será, responder as suas perguntas? 

SUJEITO 6 

Questão 1: 

Entrevistadora: Como você entende a doença mental hoje? 

Entrevistado:  Como que eu entendo? Uma coisa assim que eu percebo é que os doentes mentais, 

eu vejo, eles estão mais inseridos na sociedade, hoje em dia né. A gente já vê isso estudando mesmo 

as disciplinas, a gente vê como era antigamente, como é hoje em dia. Eles estão mais inseridos, eu 

acho que isso é importante, para a socialização deles, para não acontecer aquela questão do 

abandono, de serem mesmo marginalizados porque na realidade as pessoas tem uma visão do 

doente mental muitas vezes assim de medo, eu falo isso porque até já aconteceu comigo, eu tenho 

um certo receio, porque tem uns que são agressivos, existem  diversos tipos de doença mental mas 

eu vejo assim que muitos, principalmente em relação ao lugar que eu trabalho já vivenciei situações 

de agressão então a gente fica assim um pouco preocupado. Tem pessoas que tem medo de se 

relacionar com esse doente, mas eu vejo como, ao longo do tempo tanto estudando, tanto 

convivendo que são pessoas normais que têm as suas deficiências e a gente tem que saber assim, 

conversar. Eu entendo que muitas vezes determinadas doenças mentais você tem que conversar 

como se fosse uma criança muitas vezes, uma linguagem mais acessível pra eles, mas tratar 

normalmente com educação, ouvir o que eles têm para dizer. Acho que é mais ou menos isso que eu 

vejo que eles estão inseridos na sociedade, normal. Muitas vezes a pessoa tem uma doença mental e 

até está trabalhando. 

Questão 2: 

Entrevistadora: Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

Entrevistado: Então, é bem isso que eu acabei de falar até a pouco, eu tinha essa, eu tinha certo 

receio, entendeu? Porque eu lembro assim da minha infância que eu iria à casa lá de uma pessoa 

que tinha  um problema mental e eu morria de medo. Não entrava sozinha, sentava do lado da minha 

mãe, morria de medo, sei lá que ia me bater; fazer alguma coisa. Porque ele gritava, ele falava 

sozinho, entendeu? Então na faculdade, através do estágio esse contato que a gente tem com eles, 

isso foi muito importante porque eu fui aprendendo que não é sempre que eles vão ser agressivos e 
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nem todos são. Então fui aprendendo a conviver. Mas então isso que eu acho que mudou, entendeu? 

Me fez ter uma visão diferente que eu só tinha essa sensação de medo realmente, não queria contato 

porque eu tinha medo. Inclusive hoje em dia se eu pensar para eu trabalhar com doente mental eu 

tenho ainda um pouco de receio acho que por causa dessa minha trajetória de medo, mas hoje em 

dia já sou muito mais, tenho outra visão entendeu? 

Entrevistadora: Onde você pensa em trabalhar depois que você se formar? 

Entrevistado: Eu gosto muito de saúde pública. Gosto muito. Então se fosse. Hoje em dia eu 

trabalho como técnica em pronto atendimento. Você trata ali da pessoa e a pessoa vai embora, trata 

e vai embora. Eu tenho vontade de ter esse contato maior da saúde pública, mas na prevenção, eu 

acho importante, gosto. 

Questão 3:  

Entrevistadora: Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua unidade de trabalho, qual 

seria a assistência de qualidade adotada por você? 

Entrevistado: Atendimento de qualidade? Igual eu falo, ele na realidade é um ser humano normal né. 

E como todos os outros têm que ter o mesmo atendimento. Acho que o atendimento tem que ser um 

bom atendimento para todas as pessoas né. Mas assim, igual eu falei, eu acho assim que a 

linguagem para ele tem que ser tipo, uma linguagem mais fácil.  Muitas vezes, eu já vi isso, não sei 

se eu faria isso, não sei agora, fiquei na dúvida. Até uma questão de troca assim, de repente. Às 

vezes o familiar fala "ah, vamos entrar" porque eu já vi no PSF, no estágio, que a enfermeira, ela 

tinha que fazer o acolhimento do doente mental e ele não queria descer da van. A van tinha ido 

buscar na casa, no postinho. Ai foi a mãe falar que ia dar alguma coisa pra ela entrar. Você tem que 

tentar fazer o jogo, mas sendo real no que você fala né. Porque você também não vai falar uma coisa 

que você não vai cumprir depois. Então eu acho difícil sabe. Essa questão do atendimento, 

acolhimento. Eu só acho assim, que tem que ser; atender com atenção, dar espaço pra pessoa falar; 

se mostrar amigo, se mostrar aberto porque eles têm às vezes certa barreira né, com a gente. Eu 

acho que é mais ou menos isso, não sei.  

 

Entrevistador: você tem alguma consideração, alguma outra coisa que você queira falar diante 

dessas questões? 

Entrevistado: ah, eu acho isso mesmo. A gente aprender a conviver com eles, sendo inserindo eles 

realmente na sociedade. Voltando a falar do que essa minha, eu tenho essa, certa dificuldade até, por 

exemplo, onde eu trabalho já aconteceu mesmo da situação da pessoa ser agressiva, de derrubar a 

gente, entendeu? Aí foi complicado. Então eu continuo com essa. Eu acho que é isso, mas assim, eu 

procuro, sempre que eu tenho contato, conversar de uma forma muito atenciosa, muito calma. Eu 

acho que tem que conversar muito calmo. Não se mostrar desesperada; se a pessoa tá, né, às vezes 

muito ansiosa né, doente mental muito desesperado se mostra agitado. Você tem que ser calmo, 

atencioso, amigo né. Se mostrar amigo. Eu acredito que seja isso. 

 

SUJEITO 7 

Questão 1: 

Entrevistadora: Como você entende a doença mental hoje? 

Entrevistado: Bom, eu acho assim, doença mental seria uma limitação mental que acaba refletindo 

na cognição, no equilíbrio vamos dizer assim, no raciocínio lógico, no raciocínio em geral que acaba 

refletindo no comportamento da pessoa diante as situações cotidianas normais nossa. E só que a 

doença mental hoje em dia, até nas escolas falam de reinserção social dessas pessoas que tem 

essas limitações. É uma limitação só que, eu acho assim, com os dias atuais ela está deixando de ser 

uma limitação como o isolamento, caso, as pessoas que são doentes mentais, vamos dizer assim, ser 
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isoladas e só ter um profissional pra cuidar delas de acordo, como posso dizer? Lá como tem o 

próprio CAPS ou até a APAE mesmo. Não precisa ser somente lá o local de exercício, de lazer, de 

estudar no sentido de tarefas que eles fazem. Eles podem ter uma reinserção na escola, é claro que 

o professor tem que ter uma capacitação. Mas é que eu entendo, eu rotulo hoje em dia seria isso, que 

é uma limitação, mas que hoje em dia não precisa ser isolado, ser afastado da sociedade. Eles 

podem conviver sim na sociedade, no dia a dia, fazer muitas coisas que as pessoas não têm essa 

deficiência fazem. Eu acho que seria isso. 

Entrevistadora: Então como você entende? 

Entrevistado: Eu imagino, assim, entendo mais na parte da cognição, eu, se eu ver um doente mental 

acho que eu já focaria mais isso. A não ser características como até a síndrome de down que é fácil 

de observar, mas eu acho que seria mais a parte da cognição ou do diálogo que dá pra ver que tem 

um atraso pra entender, uma dificuldade no entendimento do que a gente ta falando. Mas as 

características? Acho que nada fisicamente seria mais mentalmente. 

Questão2: 

Entrevistadora: Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

Entrevistado: Olha, eu nunca tive contato, lá no estágio no primeiro dia, vou dizer, eu levei um susto 

porque a gente fica. Que a professora pediu pra levar uma dinâmica no primeiro dia. A gente não 

conhecia eles. A gente fica imaginando até como se fosse dinâmica pra criança, de repente chega lá 

todos adultos, homens, mulheres mesmo. Eu fiquei meio com medo de não dar certo, mas eles são 

muitos carinhosos, eles são carentes. A gente se apega até com eles. Ah superou, minha expectativa 

era uma, cheguei lá era outra. Mas deu certo sim, a minha expectativa, como eu falei, que eles 

fossem mais. Eu pensei que eles fossem menos espertos. Só os que estavam, os que moravam lá, 

eles sabem o que eles estão falando, eles não são perdidos em questão do que aconteceu, tempo. 

Acho que... 

Entrevistadora: Antes desse estágio, o que você sentia? 

Entrevistado:  Era mais pelas coisas que o professor falava na sala de aula. Através dessa 

experiência, eu tinha uma imagem. Só que é locais diferentes, dai não tem como tentar assimilar. 

Entrevistadora: Você pretende trabalhar onde depois que você se formar? 

Entrevistado: Eu tenho vontade de me especializar em oncologia, trabalhar em hospital mesmo, em 

centro oncológico. Ou PSF. 

Questão 3: 

Entrevistadora: Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua unidade de trabalho, qual 

seria a assistência de qualidade adotada por você?  

Entrevistado: Bom, é claro que a gente tem que ter a mesma humanização só que no meu ver eles 

entendem; só que eles têm. Dá impressão que eles têm mais receio do que a gente está explicando, 

como se fosse uma criança vamos dizer assim. Mas se eu fosse, tivesse contato com um deficiente 

mesmo, nessa situação, onde eu trabalharia.  É, um ambiente calmo, tentar conversar, tentar acalmá-

lo, contar o que vai ser feito, por que, o que ele tem, que o contato vai ser para bem, os benefícios. 

Tenta ter um diálogo com palavras fáceis de entender e também seria importante o acompanhamento 

de psicólogo eu acho. Porque cada deficiente tem um tipo de reação, de interação. Mas acho que 

seria mais essa humanização, conversar, tenta ter vínculo afetivo, afetivo nem tanto, é seria um 

vínculo afetivo. Ele ter confiança em mim e eu pode contar com ele. Ele entendendo eu vou poder 

fazer o que precisar e vai estar um pouco mais calmo, não vai ter aquele receio aquele medo do que 

não conhece porque é um local diferente. É diferente do dia a dia, não ta na casa, em outros centros 

que ele convive. Acho que essa parte da humanização.  
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Entrevistadora: Você tem uma consideração a mais para fazer? 

Entrevistado: Não, é o que eu já falei. Acho muito importante já ta sendo trabalhado, acho que eu 

desde o ano passado que é a reinserção deles. Dessa preparação de alguns professores, de 

algumas escolas que ta tendo. Como a minha sogra ela fez, é curto, mas eles fizeram uma 

preparação na escola que ela participa que é de primeira a quarta serie e, pra receber esses alunos. 

E eles são empenhados, eles querem aprender e ela, do ponto de vista dela, ela imaginava que eles 

iam ser sossegado, não iam querer participar, mas eles tem sede de querer conhecer as coisas 

diferentes e a, diz que tem uma profissional que eles tem o acompanhamento deles, acho que uma 

vez por mês, na escola e na APAE, em outros lugares. Na casa também. Diz que a interação deles, 

eles transmitem ta muito contente. Ta com outras crianças normais que, as crianças tratam eles como 

normais também. Até o rendimento nas atividades é melhor. Mas acho que é só. 

SUJEITO 8 

Questão 1: 

Entrevistadora: Como você entende a doença mental hoje? 

Entrevistado: Eu entendo por... Ah! Vários tipos, a gente tem o doente mental que ele consegue 

viver em sociedade, ele tem o distúrbio, ele vive como diz, toma medicação e ainda consegue viver 

em sociedade, fazer as atividades rotineiras, e, tem o doente mental que, como diz, ele fica 

praticamente afastado da sociedade. Além de estar com os medicamentos ele tem agressividade, 

então não é em todo local que ele pode frequentar, eu acho que hoje em dia é comum, está cada vez 

mais comum. Não sei se é ponto de vista genético. E eu acho que esses dois tipos, um doente que 

vive em sociedade e o outro que vive afastado da sociedade, no caso ele é internado, ele não 

consegue viver, não consegue interagir com outras pessoas. 

Entrevistadora: Como assim? Dois tipos? Sociedade? 

Entrevistado: É. As pessoas na sociedade veem com aquele olhar, como a gente pode dizer? É; 

olhar de discriminação, eu acho que eles não tentam, como diz, tentar se aproximar, eles querem 

ficar longe, mas com olhar de discriminação. Do meu ponto de vista. Hoje em dia, tantas mudanças 

do mundo; mudança e ainda eles na sociedade vê com discriminação. 

Entrevistadora: Como você entende esse tratamento? 

Entrevistado: O tratamento hoje, na minha cidade mesmo, tem o doutor que atende durante a 

semana, os pacientes passam normais com eles e têm uns que eles são internados em clínicas, que 

eles não conseguem só passar por consulta por uma avaliação, tomar uma medicação, eles têm que 

ser internados em clínicas. Não têm condição de viver em sociedade. 

Questão 2: 

Entrevistadora: Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

Entrevistado: Antes tinha um medo, receio. Hoje eu vejo que não é bem assim, né. Hoje em dia 

eles são passíveis de uma conversa, como diz, a gente consegue se comunicar, tinha medo de 

chegar perto: “Ele vai bater em mim, vai me empurrar”. Hoje em dia a gente pensa que não é bem 

assim né. 

Entrevistadora: E por que você acha que tinha esse medo? 

Entrevistado:  Ah não sei se é coisa de mãe, de vó “Ah ele não bate bem da cabeça, ele não é bom 

do juízo, não chegue perto" já falava assim e a gente ficava com medo. A gente é criança "ah, vai 

bater em mim". Hoje em dia não, tem como conversar, tem como interagir com eles. Lá no CAPS a 

gente fez um monte de brincadeira, a gente vê que eles têm um distúrbio a mais, vamos dizer, 
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anormalidade. Falam alto, só que tem hora parece que, quando a gente chega lá no CAPS eles 

querem participar, eles querem participar, então eles se exaltam, Mas nada fora normal, assim hoje 

em dia a gente convive normalmente com o doente mental. 

Entrevistadora: E você pretende trabalhar onde depois que você se formar? 

Entrevistado: Ah, professora, eu penso na área de oncologia que eu acho bem interessante. 

Questão 3: 

Entrevistadora: Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua unidade de trabalho, qual 

seria a assistência de qualidade adotada por você? 

Entrevistado: De qualidade? Primeiro eu tentaria me aproximar, tentando trazer ele pra mim, tentando 

passar uma confiança pra ele, pra que ele possa confiar em mim e com isso contribuir para o 

tratamento dele. E constantemente estar envolvendo a família também no cuidado, como diz? 

explicando as maneiras de cuidar, como diz? que é uma pessoa que tem que viver em sociedade, ele 

não deve viver isolado, não deve ser tratado como bicho. Então eu tentaria me aproximar ganhar a 

confiança dele, pra que o tratamento dele no caso estabelecido pelo médico, e auxiliado pelo meu 

serviço por parte da enfermagem poderia contribuir para a qualidade de vida dele, não afastando, 

tentando trazer pra ver se isso melhoraria. 

Entrevistadora: Tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer em relação às perguntas? 

Entrevistado: Não, que nem nos últimos anos, assim nos últimos anos "ah, que a gente vai fazer 

estágio no CAPS, ah o estágio do CAPS, aí Meu Deus, como será que vai ser o CAPS?" Daí ficava 

"aí mãe, como será o CAPS?" "ah, então cuidado". E não tem nada disso, é tudo normal. Como diz? 

É só saber lidar com cada um. 

Entrevistadora: Então você ficou um pouco pensativa antes do estágio? 

Entrevistado: Depois eu achei tudo normal, porque eu nunca tinha trabalhado com isso, não tinha 

participado. Até as pessoas que são técnicas de enfermagem já sabem mais ou menos como que é. 

Agora a gente não tinha noção de nada, então a gente ficava meio com receio, depois que a gente 

chega até as meninas falam a gente tem vontade de voltar lá vê eles, agora com a correria do TCC. 

Vamos pegar um dia e vamos lá ver eles, eles vão ficar contente. "ah volta aqui, venham pra ver a 

gente, não sei o que lá." 

Entrevistadora: Você não trabalha na área? 

Entrevistado: Não. Eu sou professora. Igual também, nos dias de hoje tem inclusão né, não pode tirar 

o aluno fora da sala e deixar na APAE somente, se ele tiver se for doente mental, o que for tem que 

estar na inclusão, é difícil trabalhar, mas como diz? A gente tenta né! A gente tenta dar atividades 

diferenciadas, tenta primeiro ganhar a confiança. Porque se as pessoas chegam, criança. Se for, já 

vê que tem um distúrbio, se for bater de frente é pior, daí que eles ficam agitados. Então tem que 

trazer. Eu tenho um aluninho, que eu pego e coloco perto porque se eu deixar ele sozinho e não 

deixa ninguém fazer nada. Então eu coloco ele perto, dou umas atividades, daí ele vai do jeito dele, 

no limite dele. Daí ele vai fazendo, terminou já passo mais. Por exemplo, seu eu coloco o numero 1 

ele vai copiando o numero 1. Ele se sente útil com aquilo, eu estou fazendo, porque tinha as outras 

pessoas que largavam ele. Não sei qual era o sentimento dele “Estou excluído, todo mundo está 

fazendo porque eu não?”. Daí a gente combinou com os professores, dá um atividade nem que seja 

pra copiar 10 vezes o número 1, 10 vezes o numero 2; a folha inteira. Mas pelo menos ele esta ali, 

como diz, somar. Enquanto os outros vão fazendo a gente vai passar atividade pra ele. É uma 

maneira de ganhar confiança porque parece que com isso, que a gente começou a fazer lá na escola 

melhorou porque melhorou a maneira de tratar, esta mais carinhosa. Ele vê que esta sendo útil pra 

alguma coisa. É diferente. Agora tem pessoas que pensam “Vou excluir. Ai tem um doente mental, 
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meu Deus, na minha sala.” Daí não adianta, é pior. Tem que tentar trazer pra gente, por exemplo, 

ganhando a confiança dele e passando confiança pra que a gente consiga trabalhar. 

SUJEITO 9 

Questão 1: 

Entrevistadora: Como você entende a doença mental hoje? 

Entrevistado: Doença mental? O que eu entendo por doença mental? Doença mental do meu ponto 

de vista, hoje em dia eu vejo uma pessoa exclusa da sociedade mesmo. Doença mental; a pessoa 

não consegue conviver em sociedade, não consegue atingir nenhum objetivo, ela não consegue 

traçar uma meta nenhuma na vida. Tem também todo aquele preconceito das pessoas que vejo que, 

o plano de governo ai hoje em dia para tratar o doente mental mesmo eu acho que é meio falho. O 

plano é bonito, na literatura, o plano explica assim, mas que é tratável mesmo assim não consigo 

visualizar, não tratamento para o doente mental não. Eu vejo aquela pessoa alienada mesmo assim. 

A gente vê pelas pessoas que andam na rua, as pessoas que têm surto psicótico, então a gente vê 

que são isoladas, excluídas da sociedade. Ninguém vai dar um voto de confiança para nenhuma 

delas né. E ninguém quer trazer elas pra junto de si também. 

Entrevistadora: Como assim? 

Entrevistado: Essa problemática aí? 

Entrevistadora: Sim. 

Entrevistado: Eu vejo que o doente mental, até vou citar em Itapeva aquela figura lendária "Nelson 

Paca". Lembra Nelson Paca, atirava pedra, corria atrás, falava palavrão. Eu vejo a pessoa como 

doente mental, ao modo de olhos assim mesmo, como aquela pessoa que fala sozinha na rua, xinga 

as pessoas, grita, joga pedra, maltrata animal, come lixo. Aquela pessoa bem louca mesmo, sabe 

assim? Eu vejo assim, porque pra você traçar uma pessoa louca e uma pessoa normal; muitas 

pessoas falam sozinhas na rua. Mas a gente vê que elas não se vestem adequadamente, ou anda 

com um pé de sapato, pé de outro; pé de meia com pé de outra meia; sempre sujo. Não tem moradia, 

alguns são usuários de drogas, violentos, alcoólatras. E a gente traça “Quem é louco? Ah, esse cara 

é louco. Não chega perto dele que ele é louco, vai agredir você.”. E infelizmente tem esse preconceito 

de ver a pessoa maltrapilha, gesticulando, falando alto sozinho. A gente fica até com medo “esse cara 

é louco”. 

Questão 2: 

Entrevistadora: Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

Entrevistado: Vou falar como graduado. Pelo pouco que eu tive na faculdade, na graduação, na 

disciplina de saúde mental não tive muita base; não para dizer como tratar um doente mental, a 

pessoa com transtorno mental. Agora eu vejo que nós temos assim, referência até pra gente 

conseguir dar um suporte pra esse doente, mas apenas na graduação, não. Se tem que fazer uma 

especialização, ter um estudo a parte pra você conseguir fazer um plano de cuidados, assistencial de 

cuidados pra essa pessoa. Se você esperar da graduação mesmo “o que o enfermeiro faz com o 

doente mental?”. Se você esperar da graduação, você não sabe. Você tem que fazer um estudo a 

parte, fazer um curso de especialização, um curso voltado a área ai buscar conteúdo, conhecimento. 

Que a faculdade, infelizmente.... 

Entrevistador: Então como se sente?  

Entrevistado: O estágio me surpreendeu, o dia que nos chegamos no CAPS eu achei que nós 

íamos chegar e eles viriam pra cima da gente. Ia abraçar; chacoalhar a gente; agredir a gente. Ai eu 

vi que não, eles são pessoas quietas, isoladas, no mundo deles, lá no planeta deles. Eles são 
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carentes. Eu percebi assim, que eles têm uma carência afetiva muito grande. Até fizemos um trabalho 

com os pacientes lá, uns usuários de crack que a gente viu que, o que levou a eles além de tudo, é 

depressivo. A maioria dos pacientes que nos entrevistamos lá, fizemos algumas atividades com eles, 

eles são carentes, tem uma carência afetiva muito grande. Eles têm uma carência afetiva muito 

grande. Devido à exclusão mesmo. Devido também a situação financeira, situação econômica, ao 

isolamento, porque... E eu percebi que são pessoas comuns, como a gente e a gente traça aquele 

plano: eles vão agredir; eles vão matar; roubar; outras coisas. E são pessoas normais, pessoas 

assim, então tendo onde trabalhar com eles dá pra ter vida normal. Desde que você saiba que aquilo 

é permitido, até onde você tem a permissão de ir né. Se é o uso de medicamento, se não é. Eu me 

recordo, teve um dia, teve um dia um paciente que entrou em surto lá. Isso nos espantou até. O 

pessoal dos grupos ficou meio assim "epa, peraí, agora ele vai pegar a cadeira e vai acertar 

cadeirada na gente aí". Mas foi controlado, tomou medicação dele no horário lá e voltou ao normal, 

voltou conversar, manter diálogo embora não fosse diálogo muito articulado, muito coerente, mas 

normal. Isso me surpreendeu no estágio. Eu cheguei achando que aí ser um manicômio mesmo. 

Achei que ia chegar e ter gente acorrentada, em sala fechada, isolamento eles da gente, não é nada 

daquilo, normal. É um trabalho. Isso quebrou esse estigma. Eu mesmo; teve um dia que cheguei pra 

professora, questionei a professora, até pensei que podia ser prejudicado no estágio pela minha 

colocação, não tinha conhecido nenhum deles. Eu achei que ia ser um pouco de mais dificuldade 

com eles. A gente levou algumas atividades lúdicas pra fazer com eles lá, porque eles não vão fazer, 

não vão conseguir fazer. Já era o meu preconceito, já era a minha forma de conceito que eu tinha 

para com eles. Vi que não. Claro você tem que ter uma maneira de seguir mesmo pra trabalhar com 

eles. Mas perfeito. Fazem as atividades, eles participam, mas tem que seguir, segurar eles também. 

Trazer eles pra junto de você senão ele desembesta a falar, desembesta a querer entrar no mundo 

deles, nas paisagens que eles desempenham ali. Mas é normal, me surpreendeu. Essa parte do 

estágio do CAPS me surpreendeu, hoje é normal. 

Questão 3: 

Entrevistador: Onde você pretende trabalhar quando você se formar? 

Entrevistado: olha, pela minha monografia que foi em saúde mental em hospital psiquiátrico. Daí eu 

pretendo fazer uma especialização em saúde mental e futuramente trabalhar num setor de 

psiquiatria, em saúde mental mesmo. Eu quero seguir em frente, eu quero continuar essa linhagem. 

Pra mim eu vi que abriu meus olhos, com o trabalho, com a pesquisa que eu fiz pro TCC e vi que é 

possível. Mas deixar bem claro, não foi a graduação que me levou a esse interesse, não foi a 

graduação que despertou esse interesse, foi o meu trabalho, o meu TCC. 

Entrevistadora: Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua unidade de trabalho, qual 

seria a assistência de qualidade adotada por você? 

 

Entrevistado: Ah, fazer um levantamento de dados, buscar anamnese mesmo. Vê como ele era antes 

de chegar ao CAPS, porque ele chegou no CAPS mesmo ou unidade de saúde mental. Fazer 

levantamento, uma triagem com algum responsável lúcido pra ver se ele faz uso de medicamento, 

uso de alguma medicação controlada, faz uso de drogas, uso de alguma droga ilícita pra gente poder 

elaborar um plano assistencial. Pra eu poder estar elaborando para com ele uma melhoria do estado 

dele, neurológico, mas também seu estado físico. Porque não basta apenas tratar a mente, mas tratar 

os problemas associados também, então pra daí montar um plano assistencial pra eu trabalhar com 

esse paciente. E além dele, eu vejo assim, depois do trabalho que eu fiz aí; eu vejo que não basta 

tratar apenas a mente tem que trabalhar também com o paciente, com o cidadão, como pessoa 

comum. Fazer acepção dele. Então através desse levantamento de dados eu conseguir mapeá-lo, 

fazer um plano assistencial. E claro, daí, se for uma área de saúde mental com certeza eu vou ter que 

ter um suporte, uma equipe multidisciplinar pra poder aí então traçar um plano assistencial bem 

correto, bem, ser bem legal pra poder melhorar a vida dessa pessoa. Conseguir colocar em pé de 

novo, na sociedade aí, sem problema. Agora, se chega um cara em surto mesmo a gente tem que ter 
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esse plano, esse levantamento pra saber até que nível esse surto vai, se ele é um paciente 

agressivo, se ele tem uma psicopatia instalada, de repente ele tem um desvio que vai além né. Pra 

gente poder fazer esse plano assistencial mesmo. Levantar os dados pra aí traçar uma meta. 

Entrevistadora: Você gostaria de fazer alguma consideração?  

Entrevistado: Achei interessante até, uma vez um aluno, no ano passado, num trabalho ele colocou 

assim na capa do trabalho "ser diferente é normal". E é interessante: "ser diferente é normal". As 

pessoas é que fazem que nós sejamos diferentes ou sejamos normais. Isso vai; como a beleza, a 

beleza esta nos olhos de quem vê. Então é bem isso mesmo. 

SUJEITO 10 

Questão 1: 

Entrevistadora: Como você entende a doença mental hoje? 

Entrevistado: A gente identifica da seguinte forma, assim, os vários fatores que desencadeiam isso 

na pessoa desde o convívio familiar; desilusão no trabalho; uma falta de moradia; uma má 

distribuição de renda, tudo isso influencia. Porque aquele pai, aquela mãe quer tudo, o melhor para o 

seu filho e às vezes não consegue alcançar aquilo; isso é uma porta, uma porta que muitas vezes a 

gente enquanto tem, digamos, um padrão mais ou menos; um pensamento um pouco mais firme 

quando se depara com uma determinada situação seja de doença, você fica impossibilitado de ajudar 

em alguma coisa, você já tem um desequilíbrio e isso pode levar você a um distúrbio qualquer então, 

isso influencia bastante. Se você não, pelo menos não se apegar um pouquinho naquilo que você tem 

de conhecimento, falo até mesmo em Deus, porque se você não ter a fé, não se apegar ao criador, 

você esmorece e você acaba ficando em cima do muro, faltando uma linha pra você cair. Então essas 

coisas pra mim são as principais. Pra você entrar num processo depressivo até mesmo num processo 

mental. 

Entrevistadora:  Como você entende? 

Entrevistado: O doente mental é uma pessoa muito solitária. Muitas vezes na escuridão, alienada, 

não quer ninguém por perto. Triste. Alienado da vida. Ela pode se sentir assim diante das outras 

pessoas, a comunidade em si, as famílias às vezes fazem com que elas se sintam assim, mas a 

maioria das vezes, não. Eles acolhem, buscam ajuda, a melhor forma. Só que eles se sentem assim, 

penso eu. 

Questão 2: 

Entrevistadora: Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

Entrevistado: Olha, o nosso estágio foi muito rápido; eu não tenho experiência nisso. Até lá mesmo 

no estágio a gente não pegou nenhum paciente assim em surto, nada. Eu não cheguei a ver meus 

pacientes; não cheguei a ver um paciente em surto psicótico, nada. A gente sempre acompanhou ali 

os pacientes no dia a dia deles sendo medicados, todos no seu padrão assim, dentro da possível 

normalidade, mas não assim com surto. Da gente vê o diferente mesmo, pra ver como que é no 

momento de surto deles, isso não. 

Entrevistadora: Você trabalha na área de saúde? 

Entrevistado: Eu trabalho na secretaria, vigilância epidemiológica. Quando eu comecei a trabalhar no 

PA tinha um paciente que chegava em surto, então logo ele foi a óbito. Mas ele chegava agressivo, 

daqui a pouco ele estacionava, ai fazia medicação e ele repousava, dormia. Depois como se nada 

tivesse acontecido ele ficava muito agressivo. Na vigilância a gente não pega esses pacientes, nem 

no próprio CAPS que tem lá você não vê. As pessoas que trabalham lá falam que os pacientes tem 
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poucos surtos. Até porque eles têm o acompanhamento, medicamento certinho. Então dificilmente 

você vê um surto. 

Entrevistadora: Então como foi seu contato?  

Entrevistado: Primeiro momento? Medo! Porque é uma coisa diferenciada. A gente foi orientado 

assim “não chama eles de tio; não faça assim que eles podem ter uma outra forma de se voltar pra 

você. Chame pelo nome. Não encare muito.” então a gente chegou apreensivo. Só que depois, como 

a gente foi fazendo dinâmica com eles; tentando trazer eles pra gente, pra eles interagirem junto com 

a gente se tornou uma coisa mais interessante. Até que no ultimo dia eles amaram; eles brincavam 

com a gente, davam risada. Tinha um lá que não me recordo o nome dele; ele era o mais mal 

humorado do CAPS. Nossa, foi pra gente, foi uma alegria porque ele veio, dava risada, conversava, 

“olha, gostei muito de você, vamos ficar com saudade”. Então isso pra gente é gratificante. A gente 

chega apreensivo e, mas daqui a pouco você sai ali, parece assim: ”vou sentir falta”, sentir falta de 

certa forma das pessoas que acolheram a gente de certa forma, e daqui a pouco se transformou. 

Essa flor se abriu, não ficou fechada. 

Entrevistadora: Esse medo que você disse, era do que? 

Entrevistado: Da agressividade deles, porque querendo ou não você já é orientado “tome cuidado; 

não dê as costas, não fique de costas”. Então você já vai com certo medo mesmo. Já falo medo. 

Entrevistadora: Que orientação? 

Entrevistado: Orientação do estágio. Só que depois a coisa transformou, transformou. A gente 

começou a se abrir, muita conversa, eles contavam historias, cantavam pra gente. E fluiu, fluiu legal. 

Com certeza a gente deixou uma boa semente lá. A gente aprendeu muito com eles, da forma que 

eles são, dos sentimentos deles. Às vezes de inquietação, mas é a forma deles; tudo mudou, mudou 

mesmo. 

Entrevistadora: Você pretende trabalhar onde?  

Entrevistado: Na Saúde Publica direto, assim mesmo em contato com as pessoas. Hospital pra 

mim eu falo assim que vai ser a minha última opção. Quero ter contato com as pessoas, porque 

hospital você vai lá, medica, a pessoa vai embora e acaba ali. Agora a saúde publica não, você está 

em constante contato com as pessoas. Eu acho que você vendo esse andar ai é mais interessante a 

reabilitação da pessoa. 

Questão 3: 

Entrevistadora: Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua unidade de trabalho, qual 

seria a assistência de qualidade adotada por você? 

Entrevistado: Eu não posso deixar de socializá-lo. Ele pode ser mental, mas se ele não tiver no 

surto dele, não tiver comprometido no momento, eu tenho que socializar ele primeiro com as pessoas 

que estão ali à espera; ai sim eu trazer ele pra mim. Mas no primeiro momento é acolher ele junto 

com os outros, igual. Igual pra que ele não se sinta inferior e nem superior aos outros de ser primeiro 

atendido. Eu acho que eu faria dessa forma, primeiro daria sequência naquela fila que estava lá. 

Dentro da normalidade dele, se ele não estivesse em surto nada. Até se tivesse em surto não trataria 

ali. Ele iria para o pronto socorro, né? Porque ele não tem medicação, não tem nada controlado no 

PSF. Então seria dessa forma; buscaria ele pra gente. Socializando ele ali na sala de espera junto 

com os demais. 

Entrevistador: Você tem mais alguma consideração? 

Entrevistado: Eu acho assim, no geral, todos nós temos um pouco de doença mental; quem da 

gente é completamente equilibrado? Ninguém, eu vejo do meu ponto de vista. Tem hora que a gente 
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sai da linha imagina o pobre que já vem com problema mais sério. Então eu acho assim, a gente 

buscar essa integralidade. Atender ele como um todo, sem deixar que ele seja mais ou menos que os 

outros. Dá atenção necessária pra ele, é essa a minha opinião. 

SUJEITO 11 

Questão 1: 

Entrevistadora: Como você entende a doença mental hoje? 

Entrevistado: Antigamente, antes de entrar na faculdade, tinha como doença mental o louco, todo 

mundo era louco. Só que quando eu fui estudando percebi que doença mental é um desequilíbrio. 

Por alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, isso pode ter; como posso dizer? Algum fator 

que desencadeou, por exemplo, estresse; a vida da pessoa; correria do dia a dia; morte de alguém da 

família; alguma coisa que desencadeou o desequilíbrio mental. Isso que eu acredito. 

Entrevistador: Ficar doente? 

Entrevistado: Não. Bom, eu não sei quanto a isso. Mas assim, eu acho que a doença mental ela já 

vem, é hereditário, pode ser hereditária. Ta ali no gene da pessoa, onde a pessoa vai desenvolver, 

mais pra frente, mas isso vai depender do ambiente que ela vive, do desequilíbrio. Algum 

desequilíbrio emocional, alguma coisa no ambiente que ela vive que pode desencadear; sei lá. Mas 

não que todos têm esse gene, eu acho. 

Questão 2: 

Entrevistadora: Conte-me como você se sente, hoje, diante do doente mental? 

Entrevistado: Perto dele? 

Entrevistador: Sim 

Entrevistado: Eu gostei muito da saúde mental quando fiz estágio. Assim, a gente não pode confiar 

tanto que a gente nunca sabe qual é a reação dele. Eu tenho um exemplo em casa que o meu avô de 

82 anos ele está com psicose, então tem momento que ele pega mesa e ergue, quebrou uma mesa, 

caiu em cima do meu irmão. Então é assim, nunca a gente sabe o que ele pode fazer. Mas ele 

precisa de confiança, precisa de apoio porque não é porque quer que ele está assim. É como eu falo 

sempre "acredito que seja um desequilíbrio por alguma coisa". E ele não deixa de ser humano, isso 

que eu acredito. Mas assim, eu. Algum tempo já vivenciando essa psicose da pra perceber que eu 

vivenciei umas coisas interessantes. Eu acho que todo mundo sem conhecer o doente mental, ele 

tem um pouco de receio. "ah, eu vou chegar lá, será que ele vai fazer alguma coisa, como será que 

vai ser? Eu acho que vou ter que ter uma distância dele pra conversar." Fica aquele receio, porque a 

gente não teve contato. Dá um medo. Mas assim, quando a gente encontra com eles, eu dancei com 

eles e a gente se abraçava. Era uma coisa assim, depende de como a gente vai abordar, acredito. 

Mostrar confiança, não total, acredito assim. 

 

Entrevistador: Medo? 

Entrevistado: É! Medo de... Sei lá, de apanhar de uma pessoa. De bater. Acho que é isso. 

Entrevistadora: E então hoje, como ficou isso? 

Entrevistado: Acredito que tem bastante coisa pra eu aprender ainda, é muita coisa. E como a gente 

fala, é imprevisível. É imprevisível. Mas eu já posso dizer que a experiência que eu tenho com o meu 

avô, sempre eu vou levar isso. É, pra mim foi. Eu levei um susto porque sempre foi uma pessoa 

assim, boa, uma pessoa educada. Eu não posso falar sobre isso, um ótimo vô. Só que devido à 
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psicose, foi um susto pra família. Foi assim de repente, de repente. Mas aí a gente conversa, que 

nem esses dias conversei com ele, sentei, conversei com ele. Expliquei sobre a doença de Parkinson 

que ele tem também, os medicamentos que ele toma. Ele não quer tomar medicamento mais, "vô, 

você precisa tomar que o senhor vai piorar.” Só assim, tem que ir jogando com a mente dele. Eu 

acredito isso. Ele sempre foi assim, sempre gostou de bastante explicação a respeito da doença que 

ele tem. Então é isso que eu utilizei pra ajudar ele, talvez ajudar ele. 

Entrevistadora: É um conhecimento que você está  utilizando? 

Entrevistado: É. Chegou o dia assim de conversar com ele, sabe, falar "eu amo o senhor, a família 

toda ama o senhor" e ele chorava. Então é coisa que a gente vai aprendendo, é um estágio. Eles 

precisam de carinho, amor, de afeto. E vai precisar de você, que você está num equilíbrio melhor que 

ele, talvez. 

Entrevistadora: Você pretende trabalhar onde? 

Entrevistado: Eu gosto de PSF. Eu sempre digo em casa, por exemplo, que é bem importante 

prevenir. Ações educativas. Trabalho já na escola da família 3 anos e meio, então eu tenho 

experiência legal assim. Com prevenção. Só que eu gosto de UTI. E eu gosto, não porque eu to perto 

de você não. Mas eu gosto da saúde mental sim. Tanto que eu me dei muito bem no CAPS, gostei 

muito do estágio. E assim, eu percebo que seria legal eu investir nessa área, pra estudar muito e 

tentar compreender melhor como é a doença mental porque a gente pensa uma coisa e a 

complexidade é muito grande. 

Questão 3: 

Entrevistadora: Diante do doente mental que se apresentasse hoje em sua unidade de trabalho, qual 

seria a assistência de qualidade adotada por você? 

Entrevistado: Ele estaria em crise? 

Entrevistadora: Tanto faz. 

Entrevistado: Bom, primeiro eu, enquanto enfermeiro eu acho que, eu tenho certeza que a gente tem 

que estudar a doença pra poder... Como que eu vou poder dar uma assistência ideal se eu não 

conhecer a doença, não tem como. Eu acho que não existe essa possibilidade, então tem que 

estudar passo a passo, aprofundar, pra ver qual é a melhor assistência, acredito. Mas na forma de 

abordar, assim, acaba que, sendo obrigado o enfermeiro saber a doença mental. Porque qualquer 

momento pode surgir, qualquer momento pode dirigir um doente mental e a gente não saber abordar. 

Isso que é o grande problema. 

Entrevistadora: Então o que seria a qualidade?  

Entrevistado: O conhecimento e a forma de abordar. Estudar como que funciona a doença, passo a 

passo, desde o surgimento da doença, como que foi surgindo, como que foi evoluindo, quais os 

primeiros pacientes que tiveram sinais e sintomas. Acredito que seja isso. 

Entrevistadora: Gostaria de fazer alguma consideração? 

Entrevistado: Não, já ta bom. 
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ANEXO A – LEI 10.216/2001 

 

LEI Nº 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001 

Dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1
o
 Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta 

Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação 
sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de 
gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra. 

Art. 2
o
 Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou 

responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste 
artigo. 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; 

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, 
visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; 

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de 
sua hospitalização involuntária; 

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; 

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

Art. 3
o
 É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a 

assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida 
participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, 
assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de 
transtornos mentais. 

Art. 4
o
 A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 
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§ 1
o
 O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu 

meio. 

§ 2
o
 O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência 

integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, 
psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. 

§ 3
o
 É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com 

características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2
o
 e que não 

assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2
o
. 

Art. 5
o
 O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave 

dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será 
objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob 
responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo 
Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. 

Art. 6
o
 A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado 

que caracterize os seus motivos. 

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; 

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de 
terceiro; e 

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 

Art. 7
o
 A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, 

no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento. 

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente 
ou por determinação do médico assistente. 

Art. 8
o
 A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente 

registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. 

§ 1
o
 A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser 

comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual 
tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. 

§ 2
o
 O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou 

responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. 

Art. 9
o
 A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz 

competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à 
salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 

Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão 
comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, ou ao representante 
legal do paciente, bem como à autoridade sanitária responsável, no prazo máximo de vinte e quatro 
horas da data da ocorrência. 

Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas 
sem o consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal, e sem a devida 
comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde. 
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Art. 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará comissão nacional 
para acompanhar a implementação desta Lei. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 6 de abril de 2001; 180
o
 da Independência e 113

o
 da República. 

 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Jose Gregori 
José Serra 
Roberto Brant 
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ANEXO B – PORTARIA Nº 148 DE 31 DE JANEIRO DE 2012 

 

PORTARIA Nº 148, DE 31 DE JANEIRO DE 2012 

Define as normas de funcionamento e 
habilitação do Serviço Hospitalar de Referência 
para atenção a pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades de 
saúde decorrentes do uso de álcool, crack e 
outras drogas, do Componente Hospitalar da 
Rede de Atenção Psicossocial, e institui 
incentivos financeiros de investimento e de 
custeio. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, no uso das atribuições que lhe conferem 
os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e 

Considerando a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental; 

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 
8080/1990; 

Considerando o Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, que institui o Plano Integrado de 
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o Comitê Gestor e dá outras providências; 

Considerando a Portaria nº 2.197/GM/MS, de 14 de outubro de 2004, que redefine e amplia a 
atenção integral para usuários deálcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS; 

Considerando a Portaria nº 1.190/GM/MS, de 4 de junho de 2009, que institui o Plano 
Emergencial de Ampliação do Acesso aoTratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no 
Sistema Único de Saúde - SUS e define suas diretrizes gerais, ações e metas; 

Considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece 
diretrizes para a organização da Redede Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde; 

Considerando a Política Nacional de Humanização (PNH); 

Considerando a Portaria nº 3088/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011, que institui a Rede de 
Atenção Psicossocial para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito doSistema Único de 
Saúde; 

Considerando a necessidade da oferta de suporte hospitalar estratégico para a Rede de 
Atenção Psicossocial e para a Rede de Atenção às Urgências; 

Considerando o cenário epidemiológico que mostra a expansão do consumo de substâncias 
psicoativas no País, especialmente do álcool, inalantes e cocaína em suas diferentes apresentações 
como cloridrato, pasta-base, crack e merla, em associação a um contexto de vulnerabilidade de 
crianças, adolescentes e jovens; e 

Considerando a necessidade de intensificar, ampliar e diversificar as ações orientadas para a 
prevenção, promoção da saúde, preservação da vida e tratamento e redução dos riscos e danos 
associados ao consumo de substâncias psicoativas, bem como de ampliar o acesso ao tratamento 
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hospitalar em hospitais gerais às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, resolve: 

Art. 1º Esta Portaria define as normas de funcionamento e habilitação do Serviço Hospitalar de 
Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de 
saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, do Componente Hospitalar da Rede de 
Atenção Psicossocial, e institui incentivos financeiros de investimento e de custeio. 

CAPÍTULO I 

DO SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO 
OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE 

ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS 

Seção I 

Das Diretrizes 

Art. 2º O Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas é um 
ponto de atenção do componente Atenção Hospitalar da Rede de Atenção Psicossocial e observará 
as seguintes diretrizes: 

I -função precípua de preservação da vida, visando criar condições para a garantia da 
continuidade do cuidado pelos outros componentes da Rede de Atenção Psicossocial; 

II -integração à Rede de Atenção Psicossocial, como parte das demandas e fluxos 
assistenciais na Região de Saúde, potencializando ações de matriciamento, 
corresponsabilidade pelos casos e garantia da continuidade do cuidado; 

III - articulação com os outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde na Região de 
Saúde; 

IV -oferta de suporte hospitalar para situações de urgência/emergência decorrentes do 
consumo ou abstinência de álcool, crack e outras drogas, bem como de comorbidades 
psiquiátricas e/ou clínicas advindas da Rede de Atenção às Urgências, da Rede de Atenção 
Psicossocial e da Atenção Básica; 

V - competência da Rede de Saúde local para regulação do acesso aos leitos; e 

VI -funcionamento em regime integral, nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e nos 7 (sete) dias 
da semana, finais de semana e feriados inclusive, sem interrupção da continuidade entre os 
turnos. 

Art. 3º O Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas 
construirá seu projeto técnico considerando as seguintes referências: 

I - internações de curta duração, até a estabilidade clínica do usuário, respeitando as 
especificidades de cada caso; 

II - adoção de protocolos técnicos para o manejo terapêutico dos casos; 

III - estabelecimento de fluxos entre os pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial 
e Rede de Atenção às Urgências e o sistema de regulação; 
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IV -incorporação da estratégia de redução de danos como norteadora de projetos 
terapêuticos singulares, pactuados nos pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde; 

V -articulação com outros pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial para 
continuidade do tratamento, considerando perspectiva preventiva para outros episódios de 
internação; 

VI - estabelecimento de mecanismos de integração do Serviço Hospitalar de Referência para 
atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 
uso de álcool, crack e outras drogas com outros setores do Hospital Geral, por intermédio de 
interconsulta ou outras formas de interação entre os diversos serviços, a partir de demandas 
de ordem clínica específica; 

VII - garantia de transferência do usuário para estruturas hospitalares de maior 
complexidade, devidamente acreditados pelo gestor local de saúde, quando as condições 
clínicas impuserem tal necessidade; e 

VIII -avaliação permanente, por equipe multiprofissional, dos indicadores de qualidade e 
humanização da assistência prestada. 

Art. 4º O projeto técnico do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e 
outras drogas contemplará as seguintes atividades, de acordo com as demandas singulares de cada 
usuário: 

I - avaliação clínica e psicossocial realizada por equipe multiprofissional, devendo ser 
considerado o estado clínico/psíquico do paciente; 

II - abordagem familiar, incluídas orientações sobre o diagnóstico, o programa de tratamento, 
a alta hospitalar e a continuidade do tratamento em outros pontos de atenção da Rede de 
Atenção Psicossocial; e 

III - articulação com outros pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial para 
construção do Projeto Terapêutico Singular. 

Seção II 

Da Estrutura Física 

Art. 5º A estrutura física do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas observará os seguintes requisitos: 

I - iluminação e ventilação adequadas, permitindo que os atendimentos sejam desenvolvidos 
com conforto, privacidade, quando necessário, organização e segurança; 

II - em instalações hospitalares de arquitetura vertical, o Serviço Hospitalar de Referência 
para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas deve ficar o mais próximo possível do 
andar térreo, facilitando o trânsito e reduzindo os riscos aos usuários do serviço, e 
possibilitando a integração de pequena área livre para atividades; 

III - busca da compatibilização entre espaços hospitalares concebidos, de acordo com a 
economia espacial utilizada pela arquitetura hospitalar, e o uso desses mesmos espaços de 
acordo com a dinâmica da atenção psicossocial, em uma lógica na qual a humanização do 
cuidado e a convivência se apresentem como favorecedores do processo terapêutico; e 
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IV - observância dos critérios e normas estabelecidos pela legislação em vigor, 
especialmente: 

a) RDC ANVISA nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para Planejamento, Prorrogação, Elaboração e Avaliação de Projetos Físicos de Estabelecimentos de 
Assistência à Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

b) RDC ANVISA nº 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas 
práticas de funcionamento para os serviços de saúde; e 

c) Resolução nº 5, de 5 de agosto de 1993, do CONAMA (Conselho Nacional de Meio 
Ambiente). 

Art. 6º A configuração do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas observará os seguintes parâmetros: 

I - no caso de até 10 (dez) leitos implantados, o Serviço Hospitalar de Referência para 
atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas poderá funcionar em: 

a) leitos de clínica médica qualificados para o atendimento destinado a pessoas adultas em 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e 
outras drogas; ou 

b) leitos de pediatria qualificados para o atendimento destinado a crianças e adolescentes em 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e 
outras drogas; 

II - no caso de mais de 10 (dez) leitos implantados, o Serviço Hospitalar de Referência para 
atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas funcionará em enfermaria especializada destinada ao 
atendimento de pessoas em sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas. 

Parágrafo único. Os leitos de atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas destinados ao atendimento de 
crianças e adolescentes deverão estar sempre localizados em espaço próprio, resguardando-se o 
direito à permanência de acompanhante em tempo integral. 

Seção III 

Da Equipe Técnica Multiprofissional 

Art. 7º A definição da equipe técnica multiprofissional responsável pelo Serviço Hospitalar de 
Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de 
saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas observará a gradação do número de leitos 
implantados, na seguintes proporção: 

I -para o cuidado de até 4 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será de: 

a) 1 (um) técnico ou auxiliar de enfermagem por turno; 

b) 1 (um) profissional de saúde mental de nível superior; e 

c) 1 (um) médico clínico responsável pelos leitos; 
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II - para o cuidado de 5 a 10 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será de: 

a) 2 (dois) técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno; 

b) 2 (dois) profissionais de saúde mental de nível superior; e 

c) 1 (um) médico clínico responsável pelos leitos; 

III -para o cuidado de 11 a 20 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será de: 

a) 4 (quatro) técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno; 

b) 1 (um) enfermeiro por turno; 

c) 2 (dois) profissionais de saúde mental de nível superior; e 

c) 1 (um) médico, preferencialmente psiquiatra, responsável pelos leitos. 

IV -para o cuidado de 21 a 30 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será de: 

a) 6 (seis) técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno; 

b) 1 (um) enfermeiro por turno; 

c) 3 (três) profissionais de saúde mental de nível superior; 

d) 1(um) médico clínico responsável pelos leitos; e 

e) 1 (um) médico psiquiatra responsável pelos leitos. 

CAPÍTULO II 

DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS 
COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE 

DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS 

Art. 8º A implantação do Serviço Hospitalar de Referência para a atenção a pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e 
outras drogas observará os seguintes requisitos: 

I - em Municípios ou Regiões de Saúde com até 100 (cem) mil habitantes, a implantação do 
serviço referido no caput depende da existência de ações de saúde mental na Atenção 
Básica e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência; e 

II -em Municípios ou Regiões de Saúde com mais de 100 (cem) mil habitantes, a implantação 
do serviço referido no caput depende da existência de ações de saúde mental na Atenção 
Básica e de CAPS de referência que realize atenção a pessoas com transtornos mentais e 
usuários de álcool e outras drogas. 

Parágrafo único. O Serviço Hospitalar de Referência de que trata este artigo deve ser 
implantado em Hospitais Gerais, preferencialmente de natureza pública ou filantrópica, e serão 
preferencialmente utilizados também como espaços de atuação docente assistencial. 

Art. 9º A distribuição dos leitos hospitalares para atenção a pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas 
observará os seguintes parâmetros e critérios: 
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I - 1 (um) leito de atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas para cada 23 mil 
habitantes, tendo como base a Portaria nº 1.101/GM/MS, de 12 de junho de 2002; 

II - o número de leitos de atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas não deverá exceder o 
percentual de 15% (quinze por cento) do número total de leitos do Hospital Geral, até o 
máximo de 30 (trinta) leitos; 

Parágrafo único. Projetos que ultrapassarem os parâmetros dos incisosIeII poderão, em caráter 
de excepcionalidade, ser analisados tecnicamente pela Área Técnica de Saúde Mental do 
Departamento de Ações Programáticas da Secretaria de Atenção à Saúde(Área Técnica de Saúde 
Mental do DAPES/SAS/MS), observada a pactuação regional acerca das particularidades da Rede de 
Atenção Psicossocial das distintas Regiões de Saúde. 

Art. 10. O planejamento de distribuição regional do Serviço Hospitalar de Referência para 
atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes 
do uso de álcool, crack e outras drogas será definido pelos gestores de saúde dos Estados, 
Municípios e do Distrito Federal, na perspectiva da constituição do Componente Atenção Hospitalar 
como estratégia para a estruturação da Rede de Atenção Psicossocial e da Rede de Atenção às 
Urgências. 

Art. 11. O planejamento de distribuição regional do Serviço Hospitalar de Referência para 
atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes 
do uso de álcool, crack e outras drogas deve constar do Plano de Ação Regional da Rede de Atenção 
Psicossocial, ou instrumento equivalente. 

CAPÍTULO III 

DOS INCENTIVOS FINANCEIROS 

Art. 12. Fica instituído incentivo financeiro de investimento para apoio à implantação do Serviço 
Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, com os seguintes valores: 

I -R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para a implantação de até 5 (cinco) leitos hospitalares de 
atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; 

II - R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para a implantação de 6 (seis) a 10 (dez) leitos 
hospitalares de atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 
de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; 

III - R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) para a implantação de 11 (onze) a 20 (vinte) 
leitos hospitalares de atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; e 

IV -R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) para a implantação de 21 (vinte e um) a 30 
(trinta) leitos hospitalares de atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. 

§ 1º O incentivo financeiro de investimento que trata este artigo poderá ser utilizado para 
aquisição e instalação de equipamentos, para adequação da área física, para capacitação e 
atualização das equipes em temas relativos aos cuidados das pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas e para 
implantação de um ponto de telessaúde, na seguinte proporção: 
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I - até 70% (setenta por cento) do valor total deverá ser gasto com obras de adequação da 
área física e com aquisição de equipamentos; e 

II - no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total poderá ser destinado à qualificação das 
equipes e implantação do ponto de telessaúde. 

§ 2º A aplicação do incentivo financeiro de que trata este artigo deverá observar o disposto na 
legislação orçamentária, especialmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Art. 13. O incentivo financeiro instituído no art. 12 será deferido mediante aprovação de projeto 
encaminhado pelo gestor local de saúde. 

§ 1º O projeto deverá ser incluído pelo gestor local de saúde no Sistema de Contratos e 
Convênios (SICONV/MS) ou no Sistema de Gestão Financeira e de Convênios (GESCON/MS), 
deverá observar os requisitos de implantação definidos no Capítulo II e conter 

o seguinte: 

I - projeto técnico do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, 
crack e outras drogas; e 

II - aprovação do projeto pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

§ 2º O projeto encaminhado pelo gestor local de saúde seráanalisado pela Área Técnica de 
Saúde Mental do DAPES/SAS/MS. 

§ 3º Após aprovação do projeto pela Área Técnica de Saúde Mental do DAPES/SAS/MS, o 
incentivo financeiro de que trata este artigo será repassado em parcela única via Sistema de 
Contratos e Convênios (SICONV/MS) ou Sistema de Gestão Financeira e de Convênios 
(GESCON/MS). 

Art. 14. Fica instituído incentivo financeiro de custeio anual no valor de R$ 67.321,32 (sessenta 
e sete mil trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos) por cada leito implantado. 

§ 1º O cálculo do custo por leito de atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas foi baseado nos 
seguintes critérios: 

I -taxa média de ocupação de 85% (oitenta e cinco por cento), com base na Portaria nº 
1.101/GM/MS, de 12 de junho de 2002; 

II -tempo médio de permanência de 5,5 dias (cinco dias e meio), com base na Portaria nº 
1.101/GM/MS, de 12 de junho de 2002; e 

III - previsão de utilização dos leitos na seguinte proporção: 

a) 60% (sessenta por cento) das diárias de até 7 (sete) dias; 

b) 30% (trinta por cento) das diárias entre 8 e 15 (quinze) dias; e 

c) 10% (dez por cento) das diárias superiores a 15 (quinze) dias. 

§ 2º O valor das diárias considerado para o cálculo de custeio anual dos leitos de atenção a 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de 
álcool, crack e outras drogas foi o seguinte: 
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I - R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o 7º dia de internação; 

II -R$ 100,00 (cem reais) por dia do 8º ao 15º dia de internação; e 

III - R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) por dia a partir do 16º dia de internação. 

Art. 15. O recebimento do incentivo financeiro de custeio instituído no art. 14 fica condicionado 
à habilitação do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas. 

Seção I 

Da Habilitação 

Art. 16. O pedido de habilitação do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, 
crack e outras drogas será formulado pelo gestor local de saúde e encaminhado à Área Técnica de 
Saúde Mental do DAPES/SAS/MS, com os seguintes documentos: 

I - requerimento do gestor local de saúde, informando o número de leitos implantados, 
observados os critérios definidos nesta Portaria; 

II - projeto técnico do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, 
crack e outras drogas; 

III - indicação da equipe técnica de referência para cuidado com os leitos de atenção a 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do 
uso de álcool, crack e outras drogas; e 

IV - parecer da Secretaria de Saúde estadual ou municipal acerca do regular funcionamento 
do serviço, conforme diretrizes e requisitos estabelecidos nesta Portaria, exigindo-se a 
vistoria in loco realizada com participação das áreas técnicas de vigilância sanitária e de 
saúde mental. 

Art. 17. Os leitos já habilitados como Serviço Hospitalar de Referência para a Atenção Integral 
aos usuários de Álcool e outras Drogas, segundo Portaria GM/MS nº 2842, de 20 de setembro de 
2010, serão automaticamente habilitados como Serviços Hospitalares de Referência para a atenção a 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool, 
crack e outras drogas em Hospital Geral. 

Seção II 

Do Acompanhamento 

Art. 18. A Área Técnica do DAPES/SAS/MS procederá à avaliação semestral de desempenho 
do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, considerando a 
taxa média de ocupação e a média de permanência do usuário no leito de atenção. 

Art. 19. A SAS/MS publicará ato específico para regulamentar os procedimentos para o 
funcionamento do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas 
em Hospitais Gerais e os mecanismos de controle da Autorização de Internação Hospitalar (AIH). 

CAPÍTULO III 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. Os recursos financeiros de que trata esta portaria deverão onerar os seguintes 
programas de Trabalho: I - para o incentivo previsto no art. 12 - 10.302.2015.8535 -Estruturação de 
Unidades de Atenção Especializada em Saúde; e II - para o incentivo previsto no art. 14 - 
10.302.2015.8585 -Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta 
Complexidade. 

Art. 21. Ficam revogadas as Portarias nº 2.842/GM/MS, de 20 de setembro de 2010, e nº 
480/SAS/MS, de 20 de setembro de 2010. 

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

MOZART JÚLIO TABOSA SALES 
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ANEXO C – PORTARIA Nº 336 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002 

 

Portaria n.º 336/GM  Em 19 de fevereiro de 2002 

  

O Ministro da Saúde, no uso de suas atribuições legais; 

Considerando a Lei 10.216, de 06/04/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental; 

Considerando o disposto na Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS – SUS 

01/2001, aprovada pela Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001; 

Considerando a necessidade de atualização das normas constantes da Portaria MS/SAS nº 

224, de 29 de janeiro de 1992, resolve: 

Art.1º Estabelecer que os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes 

modalidades de serviços: CAPS  I, CAPS II e CAPS  III, definidos por ordem crescente de 

porte/complexidade e abrangência populacional, conforme disposto nesta Portaria; 

§ 1º As três modalidades de serviços cumprem a mesma função no atendimento público em 

saúde mental, distinguindo-se pelas características descritas no Artigo 3
o
 desta Portaria, e deverão 

estar capacitadas para realizar prioritariamente  o atendimento de pacientes com transtornos mentais 

severos e persistentes em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e 

não-intensivo, conforme definido adiante. 

§ 2º Os CAPS deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária que funcione 

segundo a lógica do território; 

Art. 2º Definir que somente os serviços de natureza jurídica pública poderão executar as 

atribuições de supervisão e de regulação da rede de serviços de saúde mental. 

Art. 3º Estabelecer que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) só poderão funcionar em 
área física específica e independente de qualquer estrutura hospitalar. 

Parágrafo único. Os CAPS poderão localizar-se dentro dos limites da área física de uma 
unidade hospitalar geral, ou dentro do conjunto arquitetônico de instituições universitárias de 
saúde,  desde que independentes  de sua estrutura física, com acesso privativo e equipe profissional 
própria. 

Art. 4º Definir, que as modalidades de serviços estabelecidas pelo Artigo 1º desta Portaria 

correspondem às características abaixo discriminadas: 

4.1 - CAPS I – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para atendimento 

em municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes, com as seguintes características: 

a - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e da 

rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu território; 
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b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da 

rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a determinação do gestor local; 

c - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades 

hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu território; 

d - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde 

mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial; 

e - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos 

essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de 

agosto de 1999  e medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 

de agosto de 2001, dentro  de sua área assistencial; 

f - funcionar no período de 08 às 18 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da 

semana; 

4.1.1 - A assistência prestada ao paciente no CAPS I inclui as seguintes atividades: 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); 

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre 

outras); 

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível 

médio; 

d - visitas domiciliares; 

e - atendimento à família; 

f - atividades comunitárias enfocando a integração do paciente  na comunidade e sua inserção 

familiar e social; 

g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária, os assistidos 

em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias. 

4.1.2 - Recursos Humanos: 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o atendimento de 20 (vinte) pacientes 

por turno, tendo como limite máximo 30  (trinta) pacientes/dia, em regime de atendimento 

intensivo, será composta por: 

a - 01 (um) médico com formação em saúde mental; 

b - 01 (um) enfermeiro; 

c - 03 (três) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: 

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

projeto terapêutico. 
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d - 04 (quatro) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 
administrativo, técnico educacional e artesão; 

4.2 - CAPS II – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para atendimento 
em municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes, com as seguintes características: 

a - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e da 

rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu território; 

b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da 

rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS),  por determinação do gestor local; 

c - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades 

hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu território; 

d - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde 

mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial; 

e - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos 

essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de 

agosto de 1999  e medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 

de agosto de 2001, dentro  de sua área assistencial; 

f - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da 

semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até às 21:00 horas.   

4.2.1 - A assistência prestada ao paciente no CAPS II inclui as seguintes atividades: 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); 

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre 

outras); 

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível 

médio; 

d - visitas domiciliares; 

e - atendimento à família; 

f - atividades comunitárias enfocando a integração do doente mental na comunidade e sua 

inserção familiar e social; 

g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária: os assistidos 

em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias. 

4.2.2 - Recursos Humanos: 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS II, para o atendimento de 30 (trinta) pacientes 

por turno, tendo como limite máximo 45 (quarenta e cinco) pacientes/dia,  em regime intensivo, será 

composta por: 
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a - 01 (um) médico psiquiatra; 

b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 

c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: 

psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional 

necessário ao projeto terapêutico. 

d - 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão. 

4.3 - CAPS III – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para 

atendimento em municípios com população acima de  200.000 habitantes, com as seguintes 

características: 

a - constituir-se em serviço ambulatorial de atenção contínua, durante 24 horas diariamente, 

incluindo feriados e finais de semana; 

b - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e da 

rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu território; 

c - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da 

rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), por determinação do gestor local; 

d - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades 

hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu território; 

e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde 

mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial; 

f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos 

essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de 

agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 

de agosto de 2001, dentro de sua área assistencial; 

g - estar referenciado a um serviço de atendimento de urgência/emergência geral de sua 

região, que fará o suporte de atenção médica. 

4.3.1 - A assistência prestada ao paciente no CAPS III inclui as seguintes atividades: 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico,  orientação, entre outros); 

b - atendimento grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre 

outras); 

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível 

médio; 

d - visitas e atendimentos domiciliares; 

e - atendimento à família; 
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f - atividades comunitárias enfocando a integração do doente mental na comunidade e sua 

inserção familiar e social; 

g - acolhimento noturno, nos feriados e finais de semana, com no máximo 05 (cinco) leitos, 

para eventual repouso e/ou observação; 

h - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária; os assistidos 

em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias, e os que permanecerem no serviço 

durante 24 horas contínuas receberão 04 (quatro) refeições diárias; 

i - a permanência de um mesmo paciente no acolhimento noturno fica limitada a 07 (sete) dias 

corridos ou 10 (dez) dias intercalados em um período de 30 (trinta) dias. 

4.3.2 - Recursos Humanos: 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS III, para o atendimento de 40 (quarenta) 

pacientes por turno, tendo como limite máximo 60 (sessenta) pacientes/dia, em regime 

intensivo,  será composta por: 

a - 02 (dois) médicos psiquiatras; 

b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental. 

c - 05 (cinco) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias: psicólogo, assistente 

social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto 

terapêutico; 

d - 08 (oito) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão. 

4.3.2.1 - Para o período de acolhimento noturno, em plantões corridos de 12 horas, a equipe 

deve ser composta por: 

a - 03 (três) técnicos/auxiliares de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro do serviço; 

b – 01 (um) profissional de nível médio da área de apoio; 

4.3.2.2 - Para as 12 horas diurnas, nos sábados, domingos e feriados, a equipe deve ser 

composta por: 

a - 01 (um) profissional de nível superior dentre as seguintes categorias: médico, enfermeiro, 

psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, ou outro profissional de nível superior justificado 

pelo projeto terapêutico; 

b - 03 (três) técnicos/auxiliares técnicos de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro do 

serviço 

c - 01 (um) profissional de nível médio da área de apoio. 

4.4 – CAPS i II – Serviço de atenção psicossocial para atendimentos a crianças e 

adolescentes, constituindo-se na referência para uma população de cerca de 200.000 habitantes, ou 
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outro parâmetro populacional a ser definido pelo gestor local, atendendo a critérios epidemiológicos, 

com as seguintes características: 

a - constituir-se em serviço  ambulatorial de atenção diária destinado a crianças e adolescentes 

com transtornos mentais; 

b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da 

rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a determinação do gestor local; 

c - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e da 

rede de cuidados em saúde mental de crianças e adolescentes no âmbito do seu território; 

d - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades de 

atendimento psiquiátrico a crianças e adolescentes  no âmbito do seu território 

e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde 

mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, na atenção à infância e adolescência; 

f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos 

essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de 

agosto de 1999  e medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 

de agosto de 2001, dentro de sua área assistencial; 

g - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da 

semana, podendo comportar um terceiro turno que funcione  até às 21:00 horas. 

4.4.1- A assistência prestada ao paciente no CAPS i II inclui as seguintes atividades: 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); 

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre 

outros); 

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível 

médio; 

d - visitas e atendimentos domiciliares; 

e - atendimento à família; 

f - atividades comunitárias enfocando a integração da criança e do adolescente na família, na 

escola, na comunidade ou quaisquer outras formas de inserção social; 

g - desenvolvimento de ações inter-setoriais, principalmente com as áreas de  assistência 

social, educação e justiça; 

h - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária, os assistidos 

em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias; 

4.4.2 - Recursos Humanos: 
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A equipe técnica mínima para atuação no CAPS i II, para o atendimento de 15 (quinze) 

crianças e/ou adolescentes por turno, tendo como limite máximo 25 (vinte e cinco) 

pacientes/dia,  será composta por: 

a - 01 (um) médico psiquiatra,  ou  neurologista ou pediatra com formação em saúde mental; 

b - 01 (um) enfermeiro. 

c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: 

psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo ou outro 

profissional necessário ao projeto terapêutico; 

d - 05 (cinco) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão. 

4.5 – CAPS ad II – Serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com 

transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, com capacidade 

operacional para atendimento em municípios com população superior a 70.000, com as seguintes 

características: 

a - constituir-se em  serviço ambulatorial de atenção diária, de referência para área de 

abrangência populacional definida pelo gestor local; 

b - sob coordenação do gestor local, responsabilizar-se pela organização da demanda e da 

rede de  instituições de atenção a usuários de álcool e drogas, no âmbito de seu território; 

c - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da 

rede assistencial local no âmbito de seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a determinação do gestor local; 

d - coordenar, no âmbito de sua área de abrangência e por delegação do gestor local, a 

atividades de supervisão de serviços de atenção a usuários de drogas, em articulação com o 

Conselho Municipal de Entorpecentes; 

e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde 

mental local no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial; 

f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos 

essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de 

agosto de 1999  e medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 

de agosto de 2001, dentro de sua área assistencial; 

g - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da 

semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até às 21:00 horas. 

h - manter de 02 (dois) a 04 (quatro) leitos para desintoxicação e repouso. 

4.5.1. A assistência prestada ao paciente no CAPS ad II para pacientes com transtornos 

decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas  inclui as seguintes atividades: 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico,  de orientação, entre outros); 
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b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre 

outras); 

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível 

médio; 

d - visitas e atendimentos domiciliares; 

e - atendimento à família; 

f - atividades comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade e 

sua inserção familiar e social; 

g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária; os assistidos 

em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias. 

h - atendimento de desintoxicação. 

4.5.2 - Recursos Humanos: 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS ad II para  atendimento de 25 (vinte e cinco) 

pacientes por turno, tendo como limite máximo  45 (quarenta e cinco) pacientes/dia, será composta 

por: 

a - 01 (um) médico psiquiatra; 

b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 

c - 01 (um) médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e acompanhamento das 

intercorrências clínicas; 

d - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: 

psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional 

necessário ao projeto terapêutico; 

e - 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de  enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão. 

Art.5º Estabelecer que os CAPS I, II, III, CAPS i II e CAPS ad II deverão estar capacitados para 

o acompanhamento dos pacientes de forma intensiva, semi-intensiva e não-intensiva, dentro de 

limites quantitativos mensais que serão fixados em ato normativo da Secretaria de Assistência à 

Saúde do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. Define-se como atendimento intensivo aquele destinado aos pacientes que, 

em função de seu quadro clínico atual,  necessitem acompanhamento diário; semi-intensivo é o 

tratamento destinado aos pacientes  que necessitam de acompanhamento freqüente, fixado em seu 

projeto terapêutico, mas não precisam estar diariamente no CAPS; não-intensivo é o atendimento 

que, em função do quadro clínico, pode ter uma freqüência menor. A descrição minuciosa destas três 

modalidades deverá ser objeto de portaria da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da 

Saúde, que fixará os limites mensais  (número máximo de atendimentos); para o atendimento 

intensivo (atenção diária), será levada em conta a capacidade máxima de cada CAPS, conforme 

definida no Artigo 2
o
. 
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Art. 6º Estabelecer que os atuais CAPS e NAPS deverão ser recadastrados nas modalidades 

CAPS I, II, III, CAPS i II e CAPS ad II pelo gestor estadual, após parecer técnico da Secretaria de 

Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento se aplicará aos novos CAPS  que vierem a ser 

implantados. 

Art.7º Definir que os procedimentos realizados pelos CAPS e NAPS atualmente existentes, 

após o seu recadastramento, assim como os novos que vierem a ser criados e cadastrados, serão 

remunerados através do Sistema APAC/SIA, sendo incluídos na relação de procedimentos 

estratégicos do SUS e financiados com recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – 

FAEC. 

Art.8º. Estabelecer que serão alocados no FAEC, para a finalidade descrita no art. 5
o
, durante 

os exercícios de 2002 e 2003,  recursos financeiros no valor total de R$52.000.000,00 (cinqüenta e 

dois milhões de reais), previstos no orçamento do Ministério da Saúde. 

Art.9
o.
. Definir que os procedimentos a serem realizados pelos CAPS, nas modalidades I, II 

(incluídos CAPS i II e CAPS ad II) e III,  objetos da presente Portaria, serão regulamentados em ato 

próprio do Secretário de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. 

Art.10. Esta Portaria entrará em vigor a partir da competência fevereiro de 2002, revogando-se 

as disposições em contrário. 

  

                     JOSÉ SERRA 
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ANEXO D – APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE/ PUC–SP 
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ANEXO E – NOTA FISCAL SOFTWARE – LICENÇA PARA USO ACADÊMICO 

 

 


