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RESUMO 

 

O presente estudo tem o objetivo de compreender as práticas de cuidados que evidenciam a 

humanização da assistência à saúde mental no CAPS. Inicialmente, problematizou-se acerca 

do modelo asilar/psiquiátrico e dos manicômios anteriormente utilizados como local de 

tratamento aos portadores de sofrimento mental. Foi feito um percurso histórico até o atual 

modelo de cuidado a partir dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e as equipes 

multidisciplinares inseridas nestes serviços. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com os profissionais de nível superior que compõem a equipe do CAPS I de um município do 

Norte de Minas e com usuários do serviço, além de um grupo focal com os profissionais e 

observações com o caderno de campo. A partir dos dados coletados, foi possível identificar 

quatro categorias para o estudo, sendo elas: práticas emancipatórias, inclusivas e 

progressistas; modelos de atenção à saúde; estratégias de humanização para um cuidado 

efetivo na saúde mental; e, desafios à humanização. Foi realizada a correlação dos dados com 

referenciais bibliográficos encontrados acerca do tema. Concluiu-se a ambivalência dos 

modelos de atenção à saúde, sendo que apesar do modelo psicossocial ser substitutivo, o 

modelo biomédico ainda se faz presente de forma coexistente, o que fomenta a importância de 

considerar a integralidade do sujeito e o trabalho em rede, que fortalecem a humanização no 

cuidado. 

 

Palavras-chave: saúde mental; cuidado humanizado; autonomia do sujeito. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to understand the care practices that evidence the humanization of 

mental health care in the CAPS, initially questioning the asylum/psychiatric model and the 

asylums previously used as a place of treatment for people with mental suffering; a historical 

route was made to the current model of care from the Psychosocial Care Centers (CAPS) and 

the multidisciplinary teams inserted in these services. Semi-structured interviews were carried 

out with the higher education professionals who make up the CAPS I team in a municipality 

in the North of Minas and with service users, in addition to a focus group with professionals 

and observations with the field notebook. From the data collected, it was possible to identify 

four categories for the study, namely: emancipatory, inclusive and progressive practices; 

health care models; humanization strategies for effective mental health care; and, challenges 

to humanization. Data correlation was performed with bibliographic references found on the 

subject, and the ambivalence of health care models was concluded, and despite the 

psychosocial model being substitutive, the biomedical model is still present in a coexisting 

way, which encourages the importance of considering the integrality of the subject and 

networking, which strengthen humanization in care. 

 

 

Key-words: mental health; humanized care; subject autonomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Conceito de saúde e saúde mental 

 

De acordo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde pode ser definida como 

um completo estado de bem-estar, seja ele físico, mental ou social. Essa definição abrange o 

ser humano em sua totalidade, mas acaba por ser uma visão utópica, refutada por Segre e 

Ferraz (1997), que acreditam tratar-se de um patamar de perfeição, que só pode ser alcançado 

de forma subjetiva, de acordo as crenças e valores do sujeito.  

Nota-se que a amplitude do conceito de saúde depende de diversos fatores. Diversos 

autores apontam para definições distintas; segundo Batistella (2007), por exemplo, define a 

saúde como a ausência de patologia, enquanto Canguilhem (2006) a caracteriza pela 

capacidade do sujeito de lidar com situações novas e adversas, quando menciona que “a saúde 

é uma margem de tolerância às infidelidades do meio” (p.64). 

Um dos aspectos da saúde como esse estado de bem-estar, envolve também a saúde 

mental. Esta pode ser definida de formas diferentes em cada cultura, mas, de modo geral, 

“abrangem, entre outras coisas, o bem-estar subjetivo, a autoeficácia percebida, a autonomia, 

a competência, a dependência inter-geracional e a autorrealização do potencial intelectual e 

emocional da pessoa” (BRASIL, 2002, p. 32).  

Nesse sentido, o conceito de saúde mental, é relativamente novo, devido o fato de que 

a “loucura” fora tratada de múltiplas formas nos diferentes contextos, culturas e épocas. 

Atualmente é vista como uma área que diagnostica e trata o sujeito, preocupando-se com a 

promoção da saúde e reabilitação do sujeito, para que possa reinserir-se na sociedade 

(FERRAZ e SILVA, 2019). 

 

1.2 Loucura, manicômios e reforma psiquiátrica 

 

Até o século XVII, a loucura era vista do ponto de vista teológico ao invés de 

patológico, ou seja, tentava-se encontrar explicações para ela, colocando o sujeito algumas 

vezes como sábio, noutras como amaldiçoado, sendo deixado à margem da sociedade. Isso 

ocorria devido ao fato de que não se encaixava nos padrões previstos socialmente, 

considerando a forma de falar, comportar-se e agir. Tal cenário somente começou a mudar, a 

partir do século XVIII, em que passou a ser tratado como um problema de saúde pública e 

necessitava de intervenção da medicina, esta que também passou a estudar a mente (FERRAZ 



 

 

 

E SILVA, 2019). 

De acordo com os autores supracitados, a loucura ganha então status de doença 

mental, tornando-se objeto de estudo, baseado principalmente na visão organicista, limitando 

a compreensão do sujeito como um todo. Neste sentido, passa a existir o modelo de reclusão 

nos hospitais psiquiátricos e manicômios, que isolava o sujeito da sociedade, considerando 

que estes seriam os melhores locais de tratamento para a época (até o século XX). Após 

diversos estudos a respeito do sujeito considerado como um ser biopsicossocial, percebeu-se 

que os manicômios acabavam por agravar o estado de saúde dessas pessoas (FERRAZ E 

SILVA, 2019). 

Uma das provas mais efetivas do quanto esse modelo de tratamento é inadequado são 

os fatos verídicos ocorridos no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, onde 

faleceram mais de 60 mil pessoas devido aos maus tratos sofridos. Para o hospital eram 

levadas quaisquer pessoas que fugissem dos padrões socialmente estabelecidos, relacionados 

às características físicas e sociais, ou seja, mesmo aqueles que não eram considerados loucos, 

como deficientes, mães solteiras e demais pessoas. Para tanto, foi criado um documentário 

denominado Holocausto Brasileiro baseado no livro de mesmo nome da autora Daniela 

Arbex, que apresenta com detalhes e imagens reais os fatos mencionados (DANIELA 

ARBEX, 2016). 

No hospital supracitado, os pacientes eram presos, amontoados sob péssimas 

condições de higiene e saneamento básico, mal alimentados, mal cuidados, sujeitos a choques 

elétricos e diversas outras agressões físicas. Todas estas condições compõem o conjunto das 

principais causas de tantas mortes desse público (DANIELA ARBEX, 2016). 

Os aspectos apresentados podem ser corroborados por Brasil (2002), ao afirmarem 

que:  

 

as falhas dos manicômios são postas em evidência por repetidos casos de maus 

tratos aos doentes, isolamento geográfico e profissional das instituições e do seu 

pessoal, procedimentos deficientes de notificação e prestação de contas, má 

administração, gestão ineficiente, má aplicação dos recursos financeiros, falta de 

treino de pessoal e procedimentos inadequados de inspecção e controlo de 

qualidade. Além disso, as condições de vida nos hospitais psiquiátricos em todo o 

mundo são deficientes, resultando em violações dos direitos humanos e em 

cronicidade (p.97). 

  

A partir de cenários como esses, tornou-se extremamente necessário que os sujeitos 

portadores de sofrimento mental pudessem receber atenção e intervenção de qualidade. Para 

tanto, instaurou-se a Reforma Psiquiátrica, movimento ocorrido na década de 70, com o 



 

 

 

intuito de promover a superação do modelo asilar e a instauração de um modelo de cuidado 

em liberdade, caracterizando-se por ser um processo complexo, composto de diversos atores, 

gerando um conjunto de transformações no interior das instituições, dos serviços de saúde, e 

das relações interpessoais nesses espaços (BRASIL, 2005). 

Percebe-se, a partir do exposto, que há um processo histórico por trás do referido 

movimento, que fez com que suas consequências, extremamente positivas, possibilitassem 

uma reviravolta no cenário da saúde mental brasileira. Apesar dos hospitais psiquiátricos não 

terem sido abolidos em sua totalidade, muitos sujeitos puderam ser desmedicalizados e 

reinseridos socialmente pelos frutos da reforma. 

 

1.3 Saúde mental e atenção psicossocial como garantia do cuidado em liberdade 

 

Atualmente, o cuidado em saúde mental é marcado pela reestruturação da assistência 

hospitalar psiquiátrica, que objetivou a redução dos leitos psiquiátricos, com base na 

qualidade oferecida pelos hospitais e de acordo o tamanho deles. Para tal feito, foi viabilizada 

a expansão de uma rede de cuidados, denominado Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, 

composta por modelos substitutivos de atenção à saúde mental, como os Centros de Atenção 

Psicossocial, as Unidades Básicas de Saúde, os Serviços de Residências Terapêuticas, os 

Leitos de Saúde Mental em Hospitais Gerais, as Unidades de Acolhimento e a Rede de 

Urgência e Emergência, voltados à desinstitucionalização de pacientes, que passaram a ter 

atendimento e tratamento humanizados, possibilitando a reinserção social (BRASIL, 2011; 

FERRAZ e SILVA, 2019).  

O CAPS, considerado um dos principais serviços, entende o sujeito como um ser 

biopsicossocial, oferecendo acolhimento a portadores de sofrimento psíquico, seja grave ou 

persistente, de curta ou longa duração. De modo geral, os pacientes passaram a ser cuidados 

por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, 

psicólogos, psiquiatras, dentre outros. Cada um destes profissionais desempenham sua função 

em prol de um objetivo maior, que se remete a um cuidado integral, de modo que as equipes 

devem acolher os usuários, desenvolver os projetos terapêuticos e solucionar problemas que 

surjam de forma inesperada (FERRAZ e SILVA, 2019; BRASIL, 2004). 

Para tanto, fica evidente que os cuidados para com a saúde mental, necessitam ser a 

nível comunitário, de modo que 

 

Devem ser não só locais e acessíveis, como também devem estar em condições de 



 

 

 

atender às múltiplas necessidades dos indivíduos. Em última análise, eles devem 

visar a emancipação e usar técnicas de tratamento eficientes, que permitam às 

pessoas com perturbações mentais aumentar as suas aptidões de autocuidados, 

incorporando o ambiente social informal da família bem como mecanismos de apoio 

formais. Os cuidados baseados na comunidade (ao contrário dos cuidados baseados 

no hospital) podem identificar recursos e criar alianças saudáveis que, noutras 

circunstâncias, ficariam ocultas e inativas (BRASIL, 2002, p. 103). 

 

Em contrapartida, há uma desconstrução nesse modelo, considerando os desafios 

enfrentados para manter a lógica prevista na norma. Nunes et al (2016), na discussão de sua 

pesquisa aponta que apesar de todos os avanços e conquistas na RAPS, ainda ocorre a 

reprodução do modelo asilar, que dificulta a materialização do modelo psicossocial, uma vez 

que as questões relacionadas a gestão, a qualificação das equipes, dentre outros aspectos, que 

acabam por sofrer por falta da dispensa de recursos, reforçando a subsistência dos hospitais 

psiquiátricos. 

Os autores supracitados mencionam ainda que muitos usuários veem o CAPS como 

uma segunda casa, o que faz com que corra o risco instaurar novos modelos de alienação. Em 

muitos serviços, acaba por se perder a lógica psicossocial e humanizada, voltando-se para 

uma clínica individual, retrocedendo a capacidade do serviço. Além disso, ainda é possível 

apontar a dependência do médico e dos medicamentos, sendo que outros profissionais do 

serviço sentem-se impossibilitados de prestar cuidados a alguns usuários sem medicação. Isso 

faz com que a equipe perca a visualização das estratégias de cuidado e intervenção na crise, 

além da perca da lógica interdisciplinar, ocorrendo um “retrocesso da política, um círculo 

vicioso” (NUNES, et al, p. 1223).  

 A partir desses aspectos, torna-se relevante relembrar a Política Nacional de 

Humanização (PNH), que lançada em 2003 tem o intuito de aplicar os princípios do SUS nos 

serviços de saúde. Tal ação tem o propósito de encorajar a relação entre os envolvidos no 

processo, instaurando a coletividade no que diz respeito ao “enfrentamento de relações de 

poder, (...) que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a 

autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários 

no cuidado de si” (BRASIL, 2013, n.p.). 

A humanização em saúde tem a ver com alterar a lógica autoritária e instaurar no 

interior das instituições espaços de liberdade e reinserção social. Isso ocorre de modo que é 

dada a ênfase na subjetividade do sujeito, estabelecendo o vínculo (entre os próprios 

profissionais da equipe multidisciplinar, e entre profissionais e usuários), além da 

responsabilidade e autonomia proporcionadas a estes usuários. Neste sentido, a humanização 

corrobora com o modelo psicossocial partindo do pressuposto que ambos fundamentam-se no 



 

 

comprometimento com ações que rompem a individualização, a partir do político, do singular 

e do coletivo, para além do intrapsíquico (REIS et. al, 2004; FERRAZ e SILVA, 2019).  

A partir dos aspectos apresentados, tornou-se desejável compreender as práticas de 

cuidados que evidenciam a humanização da assistência à saúde mental no CAPS, de um 

município do Norte de Minas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para investigação acerca do tema e problema apresentados, esta pesquisa foi realizada 

de forma qualitativa, classificada pelos procedimentos técnicos utilizados como pesquisa de 

campo. A pesquisa qualitativa tenta “compreender a totalidade do fenômeno”, enfatizando 

aspectos subjetivos e, a pesquisa de campo, por sua vez contribui de modo que realiza a 

investigação junto às pessoas, estas que podem fornecer as informações que sejam úteis de 

maneira mais genuína (GERHARDT; SILVEIRA, 2009; MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Quanto à classificação com base nos objetivos, foi realizada uma pesquisa 

exploratória, pois apresenta um planejamento flexível e maior familiaridade com o problema, 

permitindo investigar os mais diversos aspectos que estão relacionados ao tema estudado, 

expandindo o leque de possibilidades no processo de exploração dos dados. (GIL, 2002). 

O local de realização da pesquisa foi o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), de um 

município do Norte de Minas. Considera-se que este é o espaço que oferta o acolhimento aos 

portadores de sofrimento mental, oferecem o cuidado necessário e a assistência diurna, de 

forma individual e coletiva das 07 às 17 horas, bem como buscam a reintegração dos 

pacientes na sociedade e junto às famílias. O serviço caracteriza-se na modalidade de CAPS I, 

de acordo o número populacional, e conta atualmente com a presença de 9 (nove) 

profissionais, nas seguintes áreas: serviços de limpeza (2), recepcionista (2), médico 

psiquiatra (1), enfermeiro (1), psicólogo clínico (1), técnico de enfermagem (1) e assistente 

social (1). Os cuidados ofertados variam de não-intensivos, semi-intensivos à intensivos, 

sendo eles tratamento médico, atendimento psicoterápico, atividades comunitárias, orientação, 

desintoxicação ambulatorial e visitas domiciliares. 

Os sujeitos selecionados para o estudo foram 5 (cinco) profissionais de nível superior 

que compõem a equipe multidisciplinar, e 3 (três) usuários do serviço selecionados de forma 

aleatória, dentre aqueles que são frequentes. A coleta de dados deu-se em cinco encontros, 

conforme disponibilidade dos participantes, no período de fevereiro a abril de 2022. Estes 

ocorreram no CAPS, onde foi mais viável para os profissionais e usuários.  



 

 

O estudo contemplou duas etapas: a primeira foi a coleta de dados através de caderno 

de campo, entrevista individual semiestruturada em profundidade. De acordo Minayo et. al. 

(2002), esta forma de coleta de dados possibilita ao pesquisador obter dados a partir da fala, 

não sendo apenas uma conversa, mas sim colocando esse sujeito como ator social na realidade 

que está sendo investigada, através de perguntas previamente elaboradas, deixando em aberto 

para novas perguntas e falas que surgirem. Um grupo focal, com o objetivo de conhecer a 

realidade dos profissionais e usuários pesquisados em relação às práticas de cuidado em saúde 

mental e identificar as estratégias de cuidado humanizado promovidas no CAPS I do 

município.  

Quanto à segunda etapa, realizou-se a análise do conteúdo, a fim de possibilitar uma 

compreensão sistemática das mensagens, sua estrutura, características e conteúdo, com o 

objetivo de localizar indicadores que permitam a inferência de conhecimentos referentes às 

condições de produção/recepção destas mensagens, por meio de procedimentos objetivos de 

descrição do conteúdo (BARDIN, 1979).  

Após finalização dos encontros, foram transcritas as gravações das entrevistas por 

eixos temáticos, e organizadas junto às anotações realizadas no grupo focal e caderno de 

campo, de modo que foi construída uma tabela de categorização contendo todos os dados 

coletados em campo. Foram selecionadas como unidades de registro as falas, destas extraiu-se 

os códigos que mais apareciam, e estes foram agrupados em quatro categorias que serão 

apresentadas ademais. Ressalta-se que foi realizada a triangulação dos dados para maior 

validade científica da pesquisa, sendo utilizado o grupo focal, as entrevistas e o caderno de 

campo. Os dados socioeconômicos foram tabulados em tabela no word, para melhor 

visualização e organização por parte do pesquisador no momento da análise. 

A coleta de dados foi realizada após estabelecido contato com a Secretaria de Saúde e 

o CAPS do município, e obtida a assinatura da autorização para realização da pesquisa na 

instituição. Foram abordados o tema, problema, metodologia, benefícios, riscos e demais 

aspectos, previamente discutidos. Na ocasião, esclareceu-se os objetivos e a justificativa da 

pesquisa; além da garantia de sigilo e anonimato dos participantes. Tais participantes tiveram 

acesso e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Ademais, a pesquisa teve como base as diretrizes estabelecidas pelas resoluções 

466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que postulam sobre o respeito pela 

dignidade humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo 

seres humanos, sendo considerados neste trabalho principalmente os aspectos ligados à 

preservação da imagem dos sujeitos. Além disso, o estudo foi encaminhado ao Comitê de 



 

 

Ética e Pesquisa para aprovação, obtida através do parecer consubstanciado n° 5.329.416. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram incluídos no estudo 05 (cinco) profissionais de nível superior que compõem a 

equipe multidisciplinar do serviço CAPS I de um município do Norte de Minas, sendo 01 

psicóloga, 01 enfermeira, 01 pedagoga, 01 médico e 01 assistente social. Os entrevistados 

compreendem a idade entre 26 e 55 anos, sendo que para três deles trata-se da primeira 

experiência em saúde mental, há pouco mais de um ano. Com relação aos dois restantes, já 

percorrem por esse caminho há alguns anos, em outras passagens neste mesmo e em outros 

serviços de saúde mental. Além destes, participaram do estudo 03 (três) usuários do serviço, 

selecionados de forma aleatória, com idades entre 28 e 46 anos, sendo que um frequenta o 

serviço há aproximadamente 03 anos, outro há 14 anos, e o último há 17 anos. Ambos 

frequentam o serviço atualmente duas vezes por semana e participam ativamente das oficinas 

terapêuticas. 

A partir da análise de conteúdo, foi definido como unidade de registro as falas dos 

participantes. Quatro temas sendo foram previamente estabelecidos, e as falas foram 

agrupadas nestes. Em seguida, foram extraídos os códigos de fala e, por fim, os códigos que 

mais se assemelharam formaram três grandes categorias: práticas emancipatórias, inclusivas 

e progressistas; modelos de atenção à saúde; estratégias de humanização para um cuidado 

efetivo na saúde mental; e, desafios à humanização. 

 

3.1 Práticas emancipatórias, inclusivas e progressistas 

 

Em relação a temática Práticas Emancipatórias, Inclusivas e Progressistas, estas foram 

identificadas com base nas atividades desenvolvidas cotidianamente no CAPS I do município 

do Norte de Minas. Entende-se que emancipar está relacionado a descentralização do poder 

de decisão com relação aos cuidados e saúde do usuário, que é perpassado do outro que cuida, 

para o próprio sujeito. Neste sentido, reafirma a ideia da inclusão, que recusa qualquer tipo de 

exclusão promovida pelo estigma e pelo modelo asilar/psiquiátrico, levando o sujeito do lugar 

de portador de sofrimento mental, para o lugar de um sujeito que produz os seus propósitos, e 

o seu lugar na sociedade. Para tanto, a ideia de prática progressista remete a ideia de um 

sujeito ativo e não passivo. Este recebe o cuidado de um produtor que possui os 

conhecimentos técnicos e científicos, mas apesar de ser receptor, não deixa de ser também 



 

 

agente no cuidado, ao colocar sua subjetividade, suas necessidades, e seus conhecimentos na 

produção do cuidado (SURJUS, et. al., 2020; MOREIRA e NETO, 2017; MERHY, 1999). 

As Práticas Emancipatórias, Inclusivas e Progressistas apresentam-se entrelaçadas, de 

modo que uma seja interdependente da outra. Elas evidenciam a humanização no cuidado ao 

pensarmos na lógica de cuidado apontada por Ayres (2004), que está para além de técnicas e 

procedimentos a fim de produzir êxito no tratamento, mas sim, uma construção subjetiva 

entre dois ou mais sujeitos, de igual para igual, visando a promoção da saúde e bem-estar. 

Com relação às Práticas Emancipatórias, estas libertam o sujeito das alienações 

promovidas pelo estigma e preconceito decorrentes da condição de sofrimento apresentada, 

ou seja, o diagnóstico ou transtorno mental, tornando-se um sujeito autônomo. Conforme 

Surjus et.al. (2020) apresentam essas práticas ao falarem a respeito da gestão autônoma da 

medicação, em que os sujeitos desenvolvem sua autopercepção, o que contribui na tomada de 

decisão. No modelo de atenção psicossocial, essas práticas estão relacionadas a participação 

do sujeito na tomada de decisão sobre o seu tratamento, como na elaboração do Projeto 

Terapêutico Singular (PTS).  

Uma das Práticas Emancipatórias encontradas nas atividades desenvolvidas pelos 

profissionais do CAPS I do município, foi o Resgate Histórico, que de acordo Mielke et.al. 

(2009), é parte da reabilitação psicossocial, aqui entendida como o reforço das habilidades do 

sujeito. Ao considerar a história de vida é considerar um sujeito que vive em comunidade, faz 

parte de uma família, tem relações afetivas e territoriais, e não como sujeito reduzido a sua 

doença. A fala da psicóloga J.S corrobora com a ideia de Resgate Histórico, ao dizer que “a 

gente tenta resgatar o histórico dele, pra saber que atrás daquele usuário ali, existe uma 

história. Ele não é somente a doença, não é somente a crise, não é somente aquela fase que 

ele está passando. Ele é um ser vivo com uma história por trás dele. Então precisamos 

conhecer toda essa história”. Além disso, esse processo de Resgate Histórico tem como 

finalidade retomar aspectos subjetivos da vida do indivíduo, evidenciando para ele a 

complexidade e singularidade de sua constituição. 

Outra Prática Emancipatória identificada nas atividades desenvolvidas pelos 

profissionais foi a Desconstrução dos Reducionismos Alienantes. Esta prática visa desmontar 

ideias equivocadas de que o sujeito é determinado pela sua condição e/ou diagnóstico. É um 

trabalho realizado – através de atendimentos individuais ou coletivos - com indivíduos que se 

apropriam do diagnóstico como norteador da sua vida, como se verifica na fala de J. S.  “aqui 

a gente tenta desconstruir a doença. ‘Olha, a doença não te define, você tem, você vai 

carregar isso, mas você é mais que isso’ (...) Tentamos sempre trabalhar com o paciente 



 

 

assim, de forma individual, ou em grupo, ‘fulano quem é você? Me fala sobre você’ ‘ah eu 

tenho isso’ ‘não, eu não quero saber o que você tem, quero saber quem é você’  e aí eles 

começam relatar”. 

Tais práticas caracterizam a humanização no cuidado, pois compactuam com o 

processo de desinstitucionalização dos sujeitos. É um processo de humanização do cuidado 

em saúde mental, que tem a ver justamente com essa busca de novas possibilidades e sentidos 

para suas vidas. Retiram-se as marcas deixadas pelo diagnóstico, resgatando suas vivências, 

para além de instituições com portas fechadas, assim como para além das portas excludentes 

do estigma, reafirmando a existência de um sujeito por trás de uma Classificação 

Internacional de Doenças (CID) (SALES e DIMENSTEIN, 2009). 

De modo geral, as práticas emancipatórias propiciam que o sujeito torne-se agente 

produtor do seu próprio cuidado, faça-se presente nas decisões que são pertinentes ao seu 

tratamento e seja considerado como um sujeito cidadão de direitos. Afinal a perspectiva 

humanizada remete à ideia de considerar o sujeito tal qual como ele é, sua subjetividade, a 

pessoa em si mesma, e não um sujeito que é determinado pela sua doença. 

Outro conjunto de práticas evidenciadas na atuação dos profissionais do CAPS I do 

município do Norte de Minas, foram as Práticas Inclusivas. Estas práticas fomentam a 

participação social dos sujeitos na vida pública através do desenvolvimento da autonomia e 

valorização de sua condição sócio-política. Ela pôde ser percebida na realização das oficinas 

terapêuticas, em que os próprios usuários confeccionam materiais a serem utilizados nas 

passeatas e confraternizações; assim como na participação destes usuários na passeata em 

comemoração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial; participação dos usuários na 

Primeira Conferência Municipal de Saúde Mental, expondo seus artesanatos e recitando 

poemas. Neste sentido, desenvolver a autonomia e valorizar a condição sócio-política do 

sujeito são estratégias de humanização, pois após a Reforma Psiquiátrica - um campo 

marcado por questões políticas e sociais - a cidadania tornou-se um ponto central na Política 

Nacional de Saúde Mental, afinal o portador de sofrimento mental passou a ser visto para 

além da ótica estigmatizante e segregadora, conferindo-lhe um lugar sociopolítico, enquanto 

um cidadão de direitos (ZANARDO et. al., 2017).  

A profissional J.M. aponta um campo fundamental para o desenvolvimento de 

habilidades sociais do sujeito e as consequências que estas podem produzir no cotidiano do 

usuário: “As oficinas são voltadas na parte social, cognitiva, individual e em grupo, 

potencializando aquele paciente, se ele tem condição de alguma maneira a ser reinserido na 

sociedade, até mesmo financeiramente, como um ser produtivo, a nossa visão é essa.” Esse 



 

 

campo pode ser caracterizado como produtor de práticas inclusivas porque fundamenta-se na 

ideia de tornar o sujeito um cidadão, desenvolvendo habilidades físicas, cognitivas e sociais, 

que possam ser utilizadas como facilitadoras para seu ingresso social, como no mercado de 

trabalho. Tais estratégias caracterizam o processo de humanização porque potencializam a 

autonomia do sujeito em relação a sua vida pública. 

O ato de Reconhecer a Legitimidade da Condição Humana e Política do Sujeito 

configura-se uma Prática Inclusiva identificada na pesquisa. Contudo, esta prática só é 

passível de efetivação quando os profissionais propõem-se a uma revisão ideológica acerca da 

percepção daquele que sofre. É possível verificar o caráter inclusivo desta prática na fala do 

profissional F.F.: “Primeiramente, nós temos que ver como ser humano, isso é óbvio, nós não 

podemos enxergar o paciente como um monstro, ele é um ser humano, um cidadão com 

direitos, no quais tem que ser preservados né. (...) Nós temos que sempre acreditar que esse 

paciente pode mudar, ele pode levar uma vida normal, uma vida em liberdade, em família, 

fazer o tratamento no CAPS, voltar pro seio familiar, ter uma vida social normal.” Neste 

sentido, o ser humano e o ser cidadão tornam-se condições imprescindíveis para pensarmos 

na inclusão do sujeito, pois a participação social “configura-se como poderosa arma contra as 

amarras institucionais que engessam a potência instituinte dos embates com o que se julga a 

loucura em nossa sociedade” (COSTA e PAULON, p. 574, 2012).  

No que se refere as Práticas Progressistas, elas consideram o indivíduo como ser que 

constrói o seu próprio cuidado. São práticas que privilegiam o sujeito como centro do cuidado 

e não a doença. Como aponta Zanardo et. al. (2017) em sua reflexão acerca da lei 10216 e da 

portaria 3088, o cuidado vai da lógica hospitalocêntrica para a descentralizada, em que ele é 

realizado no próprio contexto do sujeito, incluindo sua participação, a participação 

comunitária e familiar. Tanto a centralidade do cuidado no sujeito, como convocação deste a 

uma posição ativa neste processo pode ser verificada na fala do profissional F.F. (...) o 

trabalho tem que ser feito em conjunto, com família, com ele, ele vivendo aquele momento ali 

na sociedade”. Este trabalho é efetivado na prática ao convidar o indivíduo a construir o PTS, 

o Plano de Cuidado, o Projeto de Vida, a decidir sobre as oficinas que ele pretende participar, 

entre outros.  

No CAPS I do município, percebe-se que quanto a elaboração do PTS, geralmente são 

desenvolvidos principalmente por parte da equipe: “o procedimento é esse, fazer o 

acolhimento, ver se é um paciente que vai ser atendido no CAPS e pra cada paciente existe 

um projeto terapêutico singular, a gente senta em equipe, discute o caso desse paciente, quem 

é o técnico de referência” (J.S.). No entanto, em relação as oficinas, o usuário W.M. afirma 



 

 

que “um tempo eles me convidou, eu vim fazer as oficinas, eu vim e gostei, daquele tempo eu 

comecei a frequentar, e eu estou fazendo médico, estou tendo assistência da psicóloga(...)”. 

Durante os momentos presenciados nas oficinas, percebe-se que sempre é questionado o que o 

sujeito deseja fazer, se desejam participar e de qual forma, seja desenhando, pintando, 

colorindo, fazendo colagens, cada qual com sua habilidade específica, e principalmente no 

que se refere às confecções para alguma ocasião específica como o “arraiá do CAPS” sentem-

se mobilizados a ajudar e satisfeitos ao observarem a beleza dos resultados.  

É importante ressaltar que nos Art. 3° e 4° da Lei 10216 a participação do Estado, da 

Comunidade e da Família no processo de cuidado do portador de sofrimento mental contribui 

para a melhora no quadro desse sujeito, pois possibilita ações que privilegiam reinserção 

social deste em seu território (BRASIL, 2001).  

Uma das Práticas Progressistas identificadas no cotidiano dos profissionais é a 

Valorização dos modos singulares de cuidado apontados pelo sujeito. Esses modos 

singulares, aparecem nos discursos dos pacientes quando eles apontam seus interesses, 

desejos e recursos próprios, disponíveis para seu reestabelecimento e, podem ser percebidos 

também na fala dos profissionais, ao reconhecerem estes elementos, como é possível perceber 

na fala de J.M: Um gosta mais de desenhar, outro de poesia, outro de música, é um crochê, é 

uma pintura, aí vai demandar, outros querem só conversar, outros você olha a parte 

cognitiva se ela está preservada, a parte intelectual se ela é preservada ou não, se teve 

melhora, se teve piora, é mais ou menos nesse ponto”. Nota-se que a conduta evidenciada por 

este profissional, supera a lógica hierarquizada do cuidado, onde o saber sobre o cuidado está 

no profissional e não no sujeito, apontada por Merhy (1999) quando retrata que a lógica de 

assistência era voltada para a “voz” do trabalhador e pela “mudez” do usuário” (n.p.)  

A Valorização dos modos singulares de cuidado apontados pelo sujeito também 

podem ser percebidos nas falas de M.G. e F.F., respectivamente: “as atividades terapêuticas 

são pensadas a partir da necessidade do paciente, é o que ele gosta de fazer, aquilo não é  

nós preconizamos, (...) a gente tem que descobrir o que ele quer, o que gosta, pra estar 

chamando a atenção deles, pra participarem”; “A partir do momento que o sujeito manifesta 

um desejo, uma vontade, pegamos aquela vontade dele e trabalha em cima do que ele quer, e 

cada um manifesta de um jeito. Não pode impor uma oficina para o sujeito que ele não 

goste”. Percebe-se que os profissionais do CAPS I procuram pautar o cuidado na lógica do 

usuário do serviço de saúde mental como protagonista, que apesar de serem muitos os 

impasses a serem superados, principalmente no que se refere aos estigmas que perpassam a 

história, o protagonismo reafirma a ideia do sujeito que entra realmente em cena nas 



 

 

discussões e participa das tomadas de decisões, pratica os seus direitos enquanto cidadão, 

além de experimentar a participação ativa de forma subjetiva (COSTA E PAULON, 2012). O 

protagonismo evidencia a humanização ao passo que coloca o sujeito em evidência, 

visualizando-o em sua integralidade, e considera que apesar de ser um sujeito que necessita de 

acolhimento e cuidados, este é capaz de nortear seu próprio destino e suas escolhas. 

Cardoso et.al. (2016) reafirmam em sua pesquisa a importância de respeitar a voz dos 

usuários na configuração das práticas em saúde mental. Ele pontua o que pode ser 

denominado como Promoção do Engajamento – outra Prática Progressista percebida na 

pesquisa. A Promoção do Engajamento pode ser entendida como o processo de 

reconhecimento da importância do sujeito sobre seu cuidado e envolve a convocação dos 

indivíduos na construção dos seus PTS’s, reafirmando e incentivando a autonomia destes 

cotidianamente no serviço. Assim, respeita-se suas escolhas e sua individualidade, a partir dos 

seus gostos e desejos. 

Essa autonomia, a escolha do ir e vir, faz com que os próprios usuários reconheçam e 

tenham o desejo de retornar ao serviço, como afirma a usuária E.S. “Eu gosto muito daqui, 

queria voltar.. quando estava lá em casa, ficava só dentro de casa direto, presa assim, sem 

poder sair, porque eu não estou quase andando por causa das pernas. Tenho dificuldade pra 

andar, aí eu estava dentro de casa”, que devido problemas físicos, vê a frequência ao CAPS 

como uma oportunidade de se socializar, de não mais se sentir só. 

De modo geral, as Práticas Emancipatórias, Inclusivas e Progressistas constituem-se 

como sendo centradas na pessoa, pois coloca o sujeito como participante ativo, sendo 

considerada “pessoa” apesar do diagnóstico. Elas retiram a ideia de passividade dos usuários 

diante dos tratamentos e cuidados que podem ser impostos, colocando-os em um lugar 

diferente, como protagonistas do cuidado. Estas práticas valem-se das decisões de cada 

indivíduo sobre seu processo de reestabelecimento mental, social, familiar e político 

(AMARANTE, 2007; ZANARDO et. al., 2017). 

 

3.2 Modelos de atenção à saúde  

 

A portaria 336 de 2002 que institui os Centros de Atenção Psicossocial e a portaria 

3088 de 2011 que institui a Rede de Atenção Psicossocial, juntas resguardam de forma ampla 

os direitos dos portadores de sofrimento mental, além da reinserção destes, com direito a 

atendimentos individuais, grupais, nas oficinas, visitas domiciliares, atendimentos à família e 

atividades que visem a reintegração na comunidade. Permite-se que sejam atendidos por uma 



 

 

equipe multiprofissional em seu próprio território, além de serem amparados por outros 

serviços de saúde que necessitarem, como na atenção básica, psicossocial especializada, 

urgência e emergência, residencial, hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e 

residenciais terapêuticos (BRASIL, 2002; BRASIL, 2011).  

Apesar dessas práticas serem observadas no cotidiano de alguns CAPS – como é o 

caso do CAPS I do município do Norte de Minas - cada uma é pautada por um modelo de 

atenção à saúde, seja ele biomédico ou psicossocial. Observa-se em contrapartida às Práticas 

Emancipatórias, Inclusivas e Progressistas, a presença das Práticas de Alienação e 

Segregação, que excluem, alienam, invisibilizam os sujeitos, na medida em que centram o 

cuidado na doença, anulando-os. Tais práticas evidenciam a doença como “objeto de 

intervenção e o sujeito é caracterizado como subcidadão, desprovido de protagonismo e 

autonomia, tendo seus direitos violentados” (NUNES, et. al., p. 1214, 2016).  

É mencionado constantemente na fala dos profissionais a importância da valorização 

do usuário como parte ativa no processo de cuidado, entretanto em alguns discursos precipita-

se ideias hierarquizadas, excludentes e impositivas de modos de tratamento. São falas que 

desconsideram o saber do sujeito que sofre sobre seu adoecimentos e tratamento: “o primeiro 

acolhimento é feito, passa-se pela consulta, pela psicóloga, pelo psiquiatra e aí na demanda 

em que o psicólogo e o psiquiatra eles acham viável, se ele acha viável levar pra oficina, é 

colocado, aí lá é desenvolvido os trabalhos mediante a cada indivíduo”. (J.M.). 

O modelo biomédico é fundamentado na lógica das especialidades e dos saberes 

médicos, de modo que os sujeitos são considerados a partir da doença e o cuidado é pautado 

no combate aos sintomas, privilegiando as intervenções medicamentosas, psiquiátricas e 

asilares, reduzindo a uma visão organicista do sujeito (NUNES, et. al., 2016; ZANARDO, 

et.al., 2017). 

Quanto ao modelo psicossocial, este tem como foco a saúde e não a doença, é pautado 

na assistência territorial, em que o sujeito está inserido na sua comunidade e no seio familiar. 

O cuidado dá-se de forma humanizada, em diferentes níveis, e não setorializado como o 

modelo biomédico, além de haver uma articulação entre os saberes, que constroem um 

cuidado interessado pelo sujeito em sua integralidade, ou seja, enquanto alguém que possui 

uma história na sociedade, para além do diagnóstico (NUNES, et. al., 2016).  

Amarante (2007) aponta que o modelo biomédico tem se direcionado ao modelo de 

atenção psicossocial através da reestruturação dos serviços, mas apesar disso, os CAPS devem 

ser serviços substitutivos, e não apenas paralelos aos hospitais psiquiátricos. Neste sentido, a 

atenção psicossocial é vista como um processo social e complexo, e não como um simples 



 

 

modelo fechado. Por outro lado, Zanardo et.al. (2017) apontam a coexistência dos dois 

modelos na sociedade, que se dá muitas vezes através da lógica de mercado, devido a fixação 

na doença “no interesse em alimentar a indústria farmacêutica e da loucura, pois o consumo é 

mais valorizado que o cuidado” (p.12). 

Durante a pesquisa realizada do CAPS I, foi possível verificar a coexistência dos dois 

modelos de atenção supracitados. Este fato justifica e denuncia os modos de cuidado 

humanizados e não humanizados, respectivamente, como aponta as falas a seguir: “Hoje nós 

enxergamos o sujeito como biopsicossocial, então a rede teve que mudar também, hoje a 

gente não precisa somente dos hospitais, nós temos a atenção primária que faz essa porta de 

entrada da saúde, como exemplo os PSF’s, as UBS’s, fazem essa porta de entrada pra saúde 

pra tá fazendo a prevenção e promoção da saúde, então eu enxergo o modelo psicossocial 

hoje de forma extremamente necessária” (J.S.). Ao passo que, o profissional médico ao ser 

questionado acerca da sua percepção sobre os usuários do serviço de saúde afirma que: “Nós 

lidamos com todo tipo de usuário. Pacientes com dependência química, pacientes com 

transtornos psiquiátricos psicóticos, esquizofrenia principalmente, transtornos bipolar com 

sintomas psicóticos, são os casos graves.” (E.M.). Na fala em questão, é apontada uma 

percepção totalmente voltada ao diagnóstico, sendo que o profissional ainda menciona em um 

momento seguinte: “lembrando que todos (usuários) tem algo em comum, que é uma 

gravidade nos seus sintomas” (E.M.). Neste sentido, é importante afirmar que a generalização 

dos usuários é o mesmo que a anulação de suas singularidades, podendo questionar se quando 

não valorizados em sua a singularidade, poderia haver cuidado humanizado. Nunes et.al. 

(2016) apontam que o modelo psicossocial vem justamente superar essa lógica 

individualizada. 

Apesar do modelo biomédico ser prevalente na fala do médico, que possui um dia 

específico de atendimento apenas clínico e geralmente não acompanha a vivência diária do 

serviço. A fala de outros profissionais também denunciam a existência deste modelo em 

algumas situações e circunstâncias do trabalho no CAPS I, evidenciando a coexistência do 

modelo médico para com o modelo psicossocial: “Aqui nós banhamos aqueles que precisam. 

Oferecemos o banho, se precisar de ajuda para lavarem-se. Aqueles que dão conta eles 

mesmos lavam-se, mas a gente sempre perto pra não deixar sozinhos” (M.G.). Nesta fala há a 

presença do cuidado humanizado que se refere aos cuidados básicos de higiene para com o 

usuário, e ao mesmo tempo a prevalência da falta de autonomia, em que o sujeito não pode 

ser deixado só, baseado no sofrimento mental que possui. 

 De forma geral, os atendimentos no CAPS I são realizados a partir de uma lógica de 



 

 

entrada, que de acordo o profissional F.F “Primeiramente é feito o acolhimento aqui por uma 

equipe técnica, seja eu assistente social, ou a enfermeira, ou a psicóloga, ou a pedagoga. A 

partir do momento que a gente acolhe esse usuário no serviço, ele é referenciado pro médico, 

pro médico fazer o atendimento. A partir daí, a gente começa a fazer um levantamento de 

todo o histórico do paciente, desde coleta de informações com a família, com família extensa; 

se necessário a gente faz o matriciamento, que é a discussão de caso com a equipe da 

atenção primária, com enfermeiro, ou com agente de saúde, e diante disso a gente começa a 

montar o projeto terapêutico do paciente aqui.” Essa lógica coloca em evidencia o cuidado 

humanizado, voltado para o modelo psicossocial, considerando a multidisciplinaridade e 

intersetorialidade no atendimento aos usuários, que são considerados de forma integral, como 

é apresentado ao longo deste estudo. 

Outras práticas que estão presentes e que são realizadas como forma de atender ao 

usuário quando não conseguem ir até o serviço, ou quando a equipe percebe que já tem algum 

tempo que não está frequentando mais, realizam a visita domiciliar e a busca ativa, conforme 

aparece na fala de M.G. “De quando eu cheguei aqui tem muitos que eu não conheço. Vamos 

naquele endereço que tem no prontuário, não é mais aquele mesmo endereço e fica naquela 

dificuldade pra encontrar. Fazemos a busca ativa, as visitas domiciliares pra saber sabendo 

o porquê parou com o tratamento”. As visitas e a busca ativa evidenciam o modelo 

psicossocial, que levam o cuidado para além das portas do CAPS I, inclusive em uma visita a 

qual pôde-se participar, a usuária vivia em situação extrema de vulnerabilidade social, e o 

CAPS I é que faz o trabalho intersetorial de buscar auxílio social para a usuária, e também 

fica responsável pela administração da medicação da mesma. 

Além da condução do próprio serviço percebe-se a importância do trabalho em rede, 

que aparece na fala de todos os profissionais entrevistados, “é feito toda uma articulação com 

a rede se necessário, com o CRAS, com o CREAS, com a equipe de PSF, pra gente montar 

uma estratégia e discutir em equipe.” (F.F) Deste modo, infere-se que o trabalho em rede 

caracteriza a prevalência de um modelo psicossocial, e, portanto, humanizado, justamente por 

considerar o sujeito de forma holística. 

O trabalho em rede amplia a autonomia do sujeito através do trabalho terapêutico 

pautado na lógica territorial, em que o sujeito é amparado pelos serviços e se apropria de sua 

existência (NUNES et. al. 2016). No caso do município do Norte de Minas, essa articulação 

em rede é feita de forma efetiva com a atenção básica, mas também com os serviços de 

assistência social como CRAS e CREAS, e sempre há uma movimentação conjunta quando é 

identificado um sujeito que necessita ser assistido integralmente. Por outro lado, percebeu-se 



 

 

que há uma dificuldade para direcionar um sujeito ao CAPS AD III no município vizinho, por 

alegarem que não podem receber, ou para conter a crise primeiro no hospital, e por diversas 

vezes o sujeito está em abstinência. Assim, o CAPS I acaba por tomar essa responsabilidade 

para si; assim como recebem um paciente com uma doença neurológica que não consegue 

mais ser assistido pela APAE por ser idoso, e o serviço sofre com essa imposição da família e 

acolhe para que o sujeito não fique desamparado. 

Constata-se através das falas e em observações com o caderno de campo que em 

momentos de crise centraliza-se na figura do médico e nas intervenções biomédicas, mesmo 

quando este não se faz presente no serviço. É feito contato e confirmação da medicação a ser 

administrada, e por diversas vezes o usuário é direcionado ao hospital da cidade para ser 

medicado e ficar sob observação. Somente após “conter a crise” é que retornam ao serviço. O 

profissional E. M. ainda afirma que “o paciente que não tem oportunidade de socialização, de 

fazer algo, de interagir, esses a gente seleciona, outros a gente só faz a consulta e libera, só 

vem e faz o atendimento psiquiátrico, psicológico”. Para tanto, Nunes et. al. (2016) apontam 

que “trabalhadores passam a estabelecer perfis de usuário para atendimento, daí a segregação 

interna nos serviços, adicional à segregação social, no entanto, visto dessa forma, como um 

retrocesso da política, um círculo vicioso” (p. 1223). Vale ressaltar que o direcionamento ao 

hospital não está relacionado a prevalência da centralidade no modelo biomédico, mas quando 

é privilegiado o hospital, a doença e o diagnóstico, sim.  

“O CAPS é pra receber aqueles que há necessidade, a necessidade do usuário, está de 

portas abertas para todos aqueles que precisam.” (M.G). Ao passo que em outro momento, 

munida do caderno de campo, ouviu-se da profissional psicóloga sobre a necessidade de às 

vezes precisar fechar as portas, inclusive presenciou-se momentos como esse, pois há alguns 

usuários que tem a tendência de “fugir”. No entanto, a partir das falas dos profissionais e do 

que, em alguns casos é colocado em prática, é possível perceber uma contradição no que se 

refere ao que realmente é portas abertas e cuidado em liberdade. 

 Sob outro enfoque, a profissional J.S. afirma que “a gente está aos poucos 

desconstruindo essa visão hospitalocêntrica, biomédica, em que o paciente é só aquela 

doença. Inclusive os próprios pacientes eles tem aquela... a verbalização deles é bem voltada 

pra doença e aqui a gente tenta desconstruir a doença e fala assim ‘olha, a doença não te 

define, você tem, você vai carregar isso, mas você é mais que isso’”. Zanardo et. al. (2017) 

reforçam a respeito da importância da rede de saúde mental ter passado de biomédica para 

psicossocial. É justamente neste ponto que retira-se o foco do mental, da doença, e considera 

um sujeito constituído de aspectos socioculturais e de produções subjetivas, que estão para 



 

 

além de uma avaliação essencialmente biomédica voltada pro processo de saúde e doença. 

O modelo biopsicossocial também fica evidente quando a equipe em sua totalidade 

considera cada particularidade do sujeito importante na composição de um todo. Segundo 

J.M. “essa equipe é multidisciplinar, interdisciplinar, porque no caso a posição de J.S. como 

psicóloga, ela sabe um pouco mais daquela situação x em que possa intervir. Dependendo da 

situação, o assistente social F.F. pode demandar alguma coisa que resolva. Medicação é as 

enfermeiras e as técnicas de enfermagem, psiquiatra em si. Então o trabalho é em conjunto, o 

paciente não é só de um, é de todos”. O que corrobora efetivamente com o parágrafo 2° do 

Art.4 da Lei 10216, que postula sobre a assistência integrada do sujeito, que dispõe de acesso 

a “serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer e outros” 

(BRASIL, 2001). 

 

3.3 Estratégias de humanização para um cuidado efetivo na saúde mental 

 

As estratégias de humanização apontam o processo de inter-relações e atitudes 

humanas nas práticas de cuidado em saúde mental, como: respeito, solidariedade, o 

reconhecimento dos direitos e o fortalecimento da autonomia dos usuários e familiares. 

Referente à Política Nacional de Humanização (PNH), define-se que “Humanizar se traduz, 

então, como inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado” (BRASIL, 2013, 

n.p.). 

Sabe-se que a pessoa portadora de transtorno mental deve “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” (BRASIL, 2001). Este 

modo de tratamento pode ser verificado na fala a seguir: “Não trabalhamos só o sujeito. 

Olhamos o todo, ao redor, a família, você não pode acolher ele aqui, ver a questão de um 

delírio, de um surto, encaminhá-lo pro médico, medicá-lo e pronto. Não é por aí, temos que 

fazer um trabalho assim de buscar (...) lá no território, na história, no passado, por que que 

ele chegou nesse ponto, por que está nessa situação, qual é o meio que vive. (...) Nós 

precisamos entender o porquê chegou até aqui ao CAPS, ninguém chega aqui por acaso, 

existe um contexto ali por trás.” (F.F.). 

Um dos princípios da PNH é a transversalidade, que remove a questão das hierarquias 

e reconhece que há diferentes práticas que podem ser realizadas de acordo a necessidade 

daquele que está em evidência (BRASIL, 2013), como aponta a profissional M.G ‘“você 

descobre de acordo a necessidade do paciente, da necessidade da doença, e também... você 



 

 

vai tendo contato com o paciente e acaba descobrindo o que você pode oferecer a ele.” A 

afirmação da profissional J.S corrobora com essa ideia ao dizer que “Muitas vezes assumimos 

serviços que não é da nossa prática. Por exemplo, ela é da pedagogia e está assumindo esse 

serviço de estar lá, fazer essas visitas periódicas, de estar junto com a medicação, de 

conversar com o esposo, essas coisas então eu acho que perpassa isso”. Ressalta-se que neste 

sentido, a não existência de hierarquias não se dá somente entre profissionais, mas justamente 

entre profissionais e usuários. 

É possível notar que a clínica ampliada prevista pela PNH também se faz presente 

CAPS I. Esta refere-se ao conjunto de teorias e práticas que podem contribuir para a clínica 

do sujeito, de forma holística, para que não haja fragmentação, a partir do diálogo entre 

profissionais e destes com usuários (BRASIL, 2013). “Por exemplo, essa (usuária), precisava 

de psicoterapia, só que ela negava, ela preferia conversar com J. M. durante a oficina. Assim 

eu a orientava como se fosse uma supervisão clínica. ‘J.M., a estrutura dela é essa, vamos 

tentar ver se ela fala algo nesse sentido, vamos pensar também nisso aqui nesse tipo de 

intervenção’ porque se a intervenção partisse de mim, ela nunca iria voltar para o serviço, 

então eu utilizo minha ferramenta de intervenção” (J.S.). Neste exemplo, a psicóloga refere-

se à pedagoga e utiliza da estratégia que é viável para que consigam assistir o usuário e não o 

deixar desamparado, mesmo quando este não entra na psicoterapia e há a necessidade de 

intervenção. 

J.S. ainda afirma que “Estamos percebendo nessa situação que estamos vivendo 

agora, essa crise sanitária, crise econômica, crise política, enfim, pacientes que durante o 

atendimento, por exemplo, a queixa é que não tem o que comer em casa. Então não é uma 

coisa que eu possa fazer uma intervenção, que que eu posso intervir ali. Encaminho pro 

CRAS pra começar ser acompanhada, ‘recebe benefício?’ ‘não, não recebo’. Alguns não tem 

nem o CPF. Então eu já encaminho ‘procura o CRAS, procura fulano de tal, já está sabendo 

do seu caso’. Aí vai fazer o acompanhamento, não vai deixar de vir aqui. Então as queixas 

dela aqui começarão a ser outras, não mais a falta de alimento. Serão  outras queixas, mais 

profundas”. A partir dessas demonstrações é que se efetiva a importância do cuidado 

territorializado, que não tem a ver necessariamente com um espaço geográfico, mas um 

espaço social, que é familiar ao sujeito, a partir dos aspectos culturais que estão presentes em 

seu cotidiano. O trabalho em conjunto com a rede, e principalmente que atenda o sujeito em 

seu território, além de fortalecer o vínculo com o mesmo, fortalece as relações e contribui na 

promoção da cidadania (ZANARDO et. al, 2017). 

O usuário W.M. afirma que “Aqui é um meio da pessoa ficar com a cabeça até 



 

 

melhor. (....) O CAPS nos ajuda muito. Nós temos tanta atenção, tem tanto amor, tem tanto 

carinho conosco aqui, cuida bem de nós, me busca lá na zona rural, na Fazenda Lajedo 

grande onde eu moro, busca de carro, leva de carro, tem muita atenção aqui, se todo lugar 

fosse desse jeito, o mundo era outro, uma sociedade mais melhor.” A usuária E.S. 

complementa ao dizer  “eu gostaria de vim mais vezes (...) gosto deles todos, como se fossem 

um parente meu, como se fosse da família”. Isso remete ao que Costa e Paulon (2012) 

apontam como a “busca por pertencimento” (p.578), que está para além das atividades 

desempenhadas pelos usuários no dia a dia do serviço, as consultas, as oficinas, mas sim o 

vínculo que é feito com o serviço e com os profissionais, é um relacionamento subjetivo que 

aparece a partir desse cuidado próximo e humanizado, onde o usuário pode participar de 

forma singular. 

A profissional M.G. a respeito do cuidado humanizado alega que “eu entendo que é 

sei lá... você dar aquela atenção, dar o apoio que precisa, aquele carinho, porque quando 

você conquista aquilo do paciente, você acaba tendo aquele vínculo com ele. E precisa ter um 

vínculo, porque quando você tem um vínculo, você não perde o paciente. Então sempre eu 

falo com as meninas, para gente ter amor a eles, pra tratá-los como igual. Pra não sentirem 

diferente, pra sentirem cada vez mais a necessidade e a vontade de estar aqui”. O 

apontamento da profissional torna-se problemático a partir do momento que o usuário 

desenvolve a necessidade de estar no serviço e o coloca nesse lugar de casa, tornando-se um 

replicador do modelo asilar, como foi mencionado Nunes et. al. (2016) outrora na introdução 

deste trabalho. Neste contexto, aponta-se a probabilidade de se tornar um reforçador para a 

alienação, como é possível perceber na fala a seguir: “Eu gosto mais é de desenhar, colorir 

né, eu gosto muito, de colorir, tem uns desenhos ali pra colorir, eu gosto muito daqui, o povo 

aqui é um amor de pessoa, eles tenta melhorar a cada dia, eu sei que tá tentando, e o pessoal 

daqui é muito especial, eu gosto muito daqui, eu gosto muito. Minha vontade era ficar aqui 

direto se pudesse, porque o povo trata a gente bem demais, eu queria ficar aqui até a noite, 

se pudesse ficar a noite e de dia eu ficava, porque aqui o povo tem amor, entendeu?! Aqui o 

povo tem mais respeito, tem mais atenção, porque o mundo não tem atenção, o povo lá fora 

não tem atenção com ninguém, aqui tem, e pode ajudar a gente” (W.M.). 

O profissional F.F. reforça o cuidado humanizado ao dizer que “Por mais que o 

paciente esteja em crise, sendo um transtorno, o subconsciente dele ainda permanece 

preservado, ele é um ser humano que carece de carinho, de amor, de atenção. Por mais que 

ele esteja num momento de saúde debilitado, mas ele é um ser humano que requer atenção 

como qualquer outro. Então a partir daí se a gente não fizer um trabalho humanizado, a 



 

 

gente não vai ter êxito no resultado final do tratamento.” De modo geral, percebe-se que os 

usuários de serviços de saúde mental como o CAPS sentem-se acolhidos e bem tratados, 

relatam positivamente sobre o serviço e também sobre os profissionais, principalmente os não 

médicos como é evidente na pesquisa de Cardoso et. al. (2016). Isso se deve a qualidade do 

atendimento, além da equipe em geral participar por um maior período de tempo e de forma 

mais ativa nos processos terapêuticos do usuário, do que o médico que geralmente vai ao 

serviço uma vez por semana, e com quem o contato dos usuários geralmente demora e quando 

ocorre é por um período curto de consulta.  

O usuário S.A. costuma participar de todas as atividades desenvolvidas no serviço e 

afirma “O que eu mais gosto de fazer?Tudo que eu passo lá, ser atendido. Quer uma coisa 

que mais gosta? Fazer a oficina. Eu queria escolher tudo, não pode escolher tudo? Tudo que 

eu vou fazer lá, consulta, oficina, tomar lanche, almoço, eu gosto também”. Assim como a 

usuária E.S. ao ser questionada sobre o que gosta de fazer no CAPS responde “De pintar, mas 

eu gostaria de estudar também, aprender mais”, evidenciando que as oficinas são um dos 

momentos mais importantes para os usuários e é percebido nas observações que se sentem 

úteis ao realizarem as atividades. Quanto a usuária E.S., nesse mesmo dia foi dado à ela pela 

pedagoga um caderno e algumas atividades de escrita para que pudesse levar para casa, 

respeitando o desejo da mesma de desenvolver suas habilidades.  

M.G. dá um exemplo de uma usuária que vai ao serviço diariamente, “ela vem 

voluntária todo dia, ela que quer, ela não tá em crise no momento, mas a gente aceita o 

usuário mesmo não em crise, chegou no serviço nós acolhemos”. Durante as observações 

munida do caderno de campo, observou-se que essa usuária chega sempre por conta própria, 

participa das oficinas e de todas as atividades realizadas. Às vezes fica apenas sentada no 

canto, mas não deixa de ir, percebe-se que ela gosta de ter um local para socializar e é bem 

acolhida pelo serviço. Assim como, em relato da psicóloga, sobre o paciente neurológico que 

não seria na lógica usuário do serviço, o CAPS acolheu. É perceptível que muitas das vezes 

chegam usuários que pela falta de admissão em outros serviços. Os profissionais optam por 

acolher esses sujeitos para que não fiquem desamparados. 

No dia a dia do serviço, é necessário inovar nas estratégias de cuidado para produzir 

novas ações que chamem a atenção dos usuários, como a profissional M.G. relata “outro dia 

eu cheguei lá na área que eles estavam juntos, reunidos, lá no refeitório, aí eu falei ‘ô Joana 

(nome fictício), vem participar’ e ela não aceitava. Colocamos uma música num sonzinho, e 

ela começou mexer. Descobrimos que ela gosta de dança. Em seguida, convidei-a pra fazer 

as unhas;  vi que gostou de ficar bonita. Esses dias mesmo lavei cabelo dela, ela gosta”. 



 

 

Sales e Dimenstein (2009) apontam que isso se torna importante para criar novos encontros e 

atividades que gerem alegria ao usuário, e apesar de aparentemente ser algo simples, na 

verdade contribui para que amenize o sofrimento do sujeito. 

 A profissional J.M. relata que “Às vezes chega um paciente ‘ah não, fulano é assim 

por conta disso, disso e disso’, mas às vezes quando você tem um olhar, pega como se fosse 

uma folha em branco, começa do zero, esquecendo o passado, você consegue trabalhar 

melhor aquele indivíduo, e ter um resultado melhor com ele. Nada de rótulos. Tratando ele 

pela pessoa que ele é”. A humanização no cuidado tem a ver justamente com essa 

centralidade nas necessidades do usuário, que nada tem a ver com medidas rígidas e impostas, 

mas um espaço aberto de discussão, pautado na singularidade. Assim é possível  garantir que 

o sujeito se torne um cidadão autônomo e livre, não somente no sentido físico de não estar 

trancado, mas livre das próprias amarras do estigma (ZANARDO et. al., 2017). 

Neste sentido, a profissional J.S. conceitua o cuidado humanizado como “um cuidado 

integral do sujeito. (...) o caso de Dona Maria (nome fictício), que chegou aqui bem 

debilitada, não fazia o uso da medicação. Assumimos a medicação dela,  o serviço ficou por 

conta de medicá-la todos os dias. Foram preciso essas visitas periódicas, trazendo-a para o 

serviço, para não ter contato com o álcool, mesmo que no final de semana e feriados ela 

tenha contato com o álcool. Entretanto, trabalhamos essa questão da redução de danos. 

Estava com umas queixas de dores de cabeça e a percebemos que talvez poderia ser os 

dentes, então fizemos o acompanhamento dela na atenção primária, pra ser acompanhada 

pelo dentista (...) Durante os atendimentos dela aqui, percebemos que ela tem uma certa 

dificuldade de caminhar, de se locomover, e uma dificuldade na visão. Fizemos todos os 

exames e daí constatou-se que ela tinha sofrido três AVCs. Então ela é debilitada não por 

conta da questão psiquiátrica dela, mas por uma questão clínica também. Acho que a 

humanização ultrapassa isso, quando você olha o sujeito como um todo. É um sujeito que tem 

família”. Considerando esse viés, a atenção primária é um componente essencial da RAPS e 

torna-se um parceiro de suma importância para o CAPS, ao considerar a saúde física e mental 

como integrais, para além do que é somente primário. Além disso assiste o sujeito em sua 

totalidade, cuidando de aspectos que somente um serviço não está apto, e reforça a questão 

territorial do sujeito, e consequentemente seus aspectos subjetivos e relações sociais 

(ZANARDO, et.al., 2017). 

Sales e Dimenstein (2009) corroboram com os autores supracitados ao afirmarem a 

respeito da importância do cuidado territorializado que forma e reforça vínculos, além do 

cuidado intersetorial e integral que cuida do sujeito de forma ampla, afinal o cuidado em 



 

 

saúde mental, é um cuidado que perpassa tudo que está envolto ao sujeito, no momento 

presente, no cotidiano. Como por exemplo, J.S. relata que no CAPS I “a gente vai observando 

tudo. Higiene se está preservada, se está com as unhas limpas, se está grande, se está com 

piolho, o que será que está faltando, ‘ô fulano...’ ‘não, lá em casa não tem sabonete não’, 

‘vamos ali no CRAS ver se tem o kit de limpeza’”. 

Há também a preocupação dos profissionais quanto ao sujeito em âmbito externo ao 

serviço de saúde, como J.M. relata que “Aí a preocupação do serviço, fecha sábado e 

domingo, e pra onde vai essa pessoa? Aí vai procurar a família, se atentar a vínculos”. São a 

partir de aspectos como estes que é importante ressaltar a importância do resgate da história 

desses sujeitos, não há uma lógica de desresponsabilização quando este vai embora; o serviço 

está atento e preocupa-se com o fato de ao saírem pelas portas, os usuários tenham também 

para onde ir e com quem contar. 

 

3.4 Desafios à humanização 

 

A portaria n° 3.089 de 23 de dezembro de 2011 institui como recurso financeiro para a 

modalidade de CAPS I o valor de vinte e oito mil e trezentos e cinco reais (BRASIL, 2011), 

que é apontado pelos profissionais do CAPS I do município do Norte de Minas como um dos 

desafios no cuidado, como lamenta F.F. “o SUS, a dificuldade de orçamento financeiro, em 

todos os lugares é precária. Nós tentamos, desdobramos, pedimos ajuda pra gestão, às vezes 

é atendido, às vezes não é atendido (...)”. 

No que se refere as estratégias desenvolvidas em saúde mental, há boas ideias e boas 

intenções por parte dos profissionais, que viram formas de realizar atividades lúdicas, ao ar 

livre, de inserção na comunidade, com os usuários, mas se deparam com os entraves do 

financiamento e gestão. Esta questão é fragmentada no SUS e especificamente na saúde 

mental, principalmente no que se refere a gestão e investimento na qualificação profissional e 

produção de saúde (SALES e DIMENSTEIN, 2009). A profissional J.S. ainda aponta que “às 

vezes a gente não tem uma sala adequada,  não há um espaço adequado, não tem materiais 

adequados. Na teoria é bem mais fácil, mas na prática é um pouco difícil, mas não deixa de 

ser possível.” O usuário W.M. corrobora com o apontamento feito pela profissional ao 

enfatizar que “O atendimento daqui é muito bom, eles tentam melhorar, que eles tem que 

tentar melhorar a cada dia. Assim, eu creio que pode melhorar até mais. Deus abençoe que o 

CAPS melhore, porque será uma melhora para todo mundo. Que venham as verbas melhores, 

cada dia melhorar”. Neste sentido, é notório que há uma percepção por parte dos próprios 



 

 

usuários que há algo que ainda falta no serviço, que possa ser melhorado, e que há a busca da 

equipe para que essas melhoras aconteçam e se efetivem. De certo modo, tanto a profissional 

quanto o usuário demonstram sentirem-se esperançosos de que a realidade possa ser 

melhorada. Sales e Dimenstein (2009) ainda afirmam que o trabalho na atenção psicossocial 

precisa ter essa capacidade de novas produções sociais e romper com os modelos previamente 

estabelecidos e estáticos, ou seja, remodelar o campo. 

Maia e Junior (2021) afirmam que a precariedade do financiamento público para os 

serviços substitutivos dá-se devido o retorno do modelo asilar, pois este anula a legitimação 

dos serviços da atenção psicossocial, comprometendo o seu orçamento. 

Enquanto na fala do profissional E.M., médico do serviço é afirmado que “Nós temos 

esses instrumentos, e sempre queremos melhorar. Sempre pedimos mais, porque esses 

instrumentos dependem mais de como que está a quantidade de pacientes, quais as 

necessidades daquele paciente. No entanto temos apoiado aqui. Atualmente temos todos os 

instrumentos, ou seja, a gente tem um espaço que comporta tá certo, tem as salas que podem 

ficar, tem pacientes que tem leito, tem os leitos, então a gente tem esse suporte pra conduzir o 

trabalho da melhor maneira possível”. Esse apontamento nos faz problematizar a questão 

apontada anteriormente quanto aos modelos de atenção à saúde, de modo que o profissional 

médico não vê a estrutura física e demais questões como financiamento, como um desafio 

percebido pelos outros profissionais. Assim supõe que para o referido profissional, as 

questões da clínica biomédica são atendidas, como a sala para consultas e os leitos, mas não é 

mencionado quanto as demandas psicossociais e os espaços ofertados ao usuário. 

Além dos desafios relacionados ao financiamento e as consequências decorrentes 

deste, há uma adversidade ainda maior que está presente dentro de cada cidadão, que é 

apontado por Nunes et. al. (2016) como uma sociedade que “tem desejo de manicômio” (p. 

1224), muitos familiares, vizinhos e pessoas do território do sujeito que pressionam por uma 

internação, o que dificulta a desinstitucionalização do mesmo. 

Há um consenso entre os profissionais de que “Os desafios mesmo não é com relação 

ao CAPS em si, mas com a saúde mental. Existe um preconceito muito grande, então esse é 

um desafio, fazer com que o paciente procure o CAPS, aceite um tratamento, porque existe 

preconceito ainda com relação a psiquiatria, a saúde mental como um todo, então esse é o 

maior desafio, tentar quebrar um pouco esse preconceito, fazer com que o paciente aceite o 

tratamento, não só o paciente, mas fazer com que os familiares também entendam isso” 

(E.M.).  A profissional J.S ainda complementa que “Aqui no município tem muito a cultura da 

internação, que o paciente tem que ficar preso, então a gente está dando passos de 



 

 

formiguinha.” Os desafios quanto ao estigma aparecem também na fala dos usuários ao 

dizerem que “Lá no mundo, eles não sabem o que a pessoa tem, não sabem o que a pessoa 

está passando, eles não sabem nada, não entende e não ajuda, o problema é que não ajuda.” 

(W.M.). 

Neste sentido, Costa e Paulon (2012) afirmam que colocar o usuário nessa 

centralidade, como um protagonista, torna-se desafiante pelo fato de ao ser denominado um 

usuário do serviço de saúde mental. Este já carrega a marca do estigma, como uma pessoa que 

não é capaz de direcionar sua própria vida, assim como ser compreendido por uma sociedade 

que enxerga somente a doença, e não como um sujeito que atua no coletivo. 

Zanardo et. al. (2017) apontam que a lógica manicomial ainda é existente no nosso 

cenário nacional, e muitas vezes na dualidade com os serviços de atenção psicossocial numa 

mesma cidade. Por esse motivo torna-se tão difícil superar efetivamente essa lógica de 

tratamento, tornando também desafiadora a superação dos estigmas. Nunes et.al. (2016) 

corroboram com esses apontamentos no que diz respeito a manutenção do modelo 

psiquiátrico, apesar de se ter avançado quanto a lógica psicossocial, o que contribui na 

prevalência da doença, tanto em relação aos usuários, quanto aos próprios trabalhadores da 

rede. 

A psicóloga J.S. infere um ponto importante acerca da humanização no cuidado ao 

dizer que: “Eu acho que a política nacional de humanização ela está linda na teoria (riso), 

mas na prática se nós não tivermos disponibilidade e se não tivermos reconhecimento, se não 

tivermos também uma categoria que nos apoiem, ficará muito difícil implantar essa 

humanização o tempo inteiro na prática. Porque é algo que demanda, e esquecem que nós 

profissionais de saúde também somos humanos. Então vai ter dias que a gente não vai 

estaremos bem, que temos que deixar os problemas lá fora pra acompanhar o ritmo, mas tem 

dias que você percebe que tem um colega que não está muito bem, e você oferece pra trocar 

de lugar”. O apontamento da profissional também é feito por Sales e Dimenstein (2009), ao 

considerarem que, por um lado, muitos profissionais podem se apavorarem em momentos de 

crise, e por outro lado, tem dificuldades quanto ao acolhimento, sendo importante a abertura 

de espaços para que os profissionais possam compartilhar suas inquietações e se ajudarem, 

estabelecendo mecanismos que possam também cuidar dos cuidadores. 

 

 

 

 



 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados apresentados, fica evidente que há uma boa intenção por parte 

da equipe do CAPS I, principalmente no que se refere a efetivar a humanização no cuidado e 

colocar esses sujeitos como agentes de seus próprios processos. Entretanto, não deixa de ficar 

enraizada a lógica hospitalocêntrica, tanto no que se refere a medicação, quanto a decisão do 

que a equipe considera melhor para o usuário. 

Neste sentido, apresenta-se como um desafio no cotidiano dos serviços de atenção 

psicossocial, principalmente para com o próprio usuário, que é a prevalência do modelo 

biomédico e de práticas segregadoras e excludentes, que coexistem com o modelo de atenção 

psicossocial. Muitas mudanças foram efetivadas com a Reforma Psiquiátrica, mas de modo 

geral, ainda há muito o que ser feito para que seja predominante apenas um modelo de 

atenção à saúde mental, e o usuário ser colocado no seu papel de protagonista, não apenas no 

que gosta de fazer em uma oficina, mas como ativo na definição do seu projeto terapêutico e 

demais disposições. 

É evidente que há uma dificuldade quanto à gestão e financiamento do serviço, que 

geralmente propiciam o mínimo para os cuidados em saúde mental, exigindo que os 

profissionais se reinventem para desenvolver estratégias de humanização como idealizam e 

planejam. 

Apesar das dificuldades presentes e dos desafios provenientes do estigma, que estão 

enraizados na sociedade, e muitas vezes no próprio usuário quanto ao seu diagnóstico, o 

cuidado no CAPS I é pautado na lógica integral, que é de suma importância para a assistência 

do usuário de saúde mental, de forma que não seja considerada somente sua psique, mas 

também suas necessidades físicas, biológicas e demandas sociais. 

É neste sentido que fica evidente a prevalência das estratégias de humanização que 

foram identificadas na pesquisa, sendo o conjunto de práticas emancipatórias, inclusivas e 

progressistas, que resgatam a história do sujeito e legitimam a sua condição de cidadão. É 

neste contexto que reafirma-se a importância do cuidado territorializado, para a reinserção 

social e reconstituição dos afetos e relações sociais, a fim de que o sujeito possa se tornar 

protagonista de sua própria existência, para além do estigma. 
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APÊNDICE A – Entrevista Semiestruturada (Usuários) 

 

Identificação: 

Idade: 

Sexo: 

Estado Civil: 

Possui Filhos: 

 

1) Há quanto tempo frequenta o serviço de atenção psicossocial? 

2) Você já conhecia o serviço ou já tinha ouvido falar antes de ser inserido nele? 

3) Antes de começar a frequentar o CAPS, costumava frequentar outros espaços? 

4) Se sim, como era o atendimento prestado em outros serviços? 

5) Como é o atendimento prestado no CAPS? 

6) O que mais gosta de fazer no serviço? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B – Entrevista Semiestruturada (Profissionais) 

 

Identificação: 

Idade: 

Sexo: 

Experiência De Formação Prévia: 

Anos De Profissão: 

Estado Civil: 

Possui Filhos: 

 

1) Fale sobre suas experiências em saúde mental. 

2) Quais as condutas desenvolvidas para o cuidado em saúde mental no CAPS? 

3) Qual a sua percepção em relação aos usuários do serviço? 

4) O que você entende por humanização do cuidado? 

5) O que você sabe sobre o modelo de atenção psicossocial? 

6) Você sente que tem os instrumentos necessários para prestar um cuidado humanizado para 

os sujeitos que frequentam o CAPS? 

7) Quais são os desafios e potencialidades do trabalho no CAPS? 

8) Explique como é realizado o manejo dos pacientes em processo de tratamento no serviço? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “As 

práticas de cuidado humanizado em saúde mental no CAPS de um município do Norte 

de Minas”, em virtude de ser membro constituinte do CAPS de Porteirinha-MG, para 

responder a questionários, coordenada pela pesquisadora Luciana Cardoso Nogueira Londe, 

bióloga, Professora e Coordenadora de Pesquisa e Extensão da FACITEC, e contará com 

apoio do (a) acadêmico (a) do curso de Psicologia: Andressa Ramone Silva. 

Você foi sorteado de maneira aleatória e a sua participação não é obrigatória sendo 

que a qualquer momento da pesquisa você poderá desistir e retirar seu consentimento 

de participação. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador e 

com a FACITEC. O objetivo desta pesquisa é compreender as práticas de cuidados em saúde 

mental que evidenciam a humanização da assistência à saúde mental no CAPS, no município 

do Norte de Minas. De forma específica, identificar as práticas de cuidado que são realizadas 

no serviço de saúde, e caracterizar essas práticas, de modo a destacar aquelas que evidenciem 

a humanização da assistência. 

Caso você decida aceitar o convite, será submetido aos seguintes 

procedimentos: responder a uma entrevista semi-estruturada, que será aplicada de forma 

individual e presencial no CAPS e participar de um grupo focal proposto pela pesquisadora. 

Os benefícios da participação dos sujeitos será a possibilidade de que através dos dados 

obtidos sejam ampliadas as perspectivas quanto ao trabalho das equipes de saúde mental na 

atenção psicossocial, enfatizando a relevância do cuidado humanizado. Além disso, o 

desenvolvimento desse estudo será importante para o conhecimento de como é feito  o 

acolhimento e o desenvolver de práticas nos serviços de atenção psicossocial, tanto da 

perspectiva de quem faz parte da equipe multriprofissional, quanto da perspectiva dos 

usuários e familiares. 

 

 

 

________________________  ______________________________ 

      Rúbrica do pesquisador         Rubrica do participante da pesquisa 

 



 

 

Os riscos são mínimos, como o de identificação, constrangimento e inconveniente 

em disponibilizar alguns minutos para dedicar-se a responder aos questionários. Para 

minimização dos riscos, cada participante será identificado por iniciais e estas irão 

substituir os nomes dos mesmos. Outro risco seria o constrangimento em responder 

algumas perguntas de cunho mais pessoal. Neste caso, o participante não será identificado, 

pois os dados são sigilosos e também poderá deixar perguntas sem respostas, caso não se 

sinta à vontade para responder alguma delas. Além disto, eles poderão se recusar a participar 

da pesquisa sem constrangimento ou comprometimento com a FACITEC. O tempo previsto 

para a aplicação deste questionário é de aproximadamente 30 minutos, mas caso tenha 

necessidade de interromper a qualquer momento, poderá retornar novamente em um 

momento adequado, escolhido pelo sujeito para continuar a responder os questionários. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, as informações obtidas por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosas, não possibilitando de forma alguma a sua identificação. A sua 

participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo 

remuneração para tal. Não estão previstos gastos, portanto não está previsto ressarcimento. 

Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você 

sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

Você receberá uma cópia IMPRESSA deste termo onde constam o telefone e o 

endereço do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua 

participação, agora ou em qualquer momento. 

 

Pesquisadora: Andressa Ramone Silva Endereço: 

Rua Joaquim Nunes de Brito, nº 325 

Bairro: Vila São Sebastião, CEP: 39.520-000, Porteirinha/MG 

Telefone para contato: (38) 98853-2678 

 

 

 

________________________  ______________________________ 

      Rubrica do pesquisador         Rubrica do participante da pesquisa 

 

Esse estudo foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Mario Penna. Caso 

queira esclarecer suas eventuais dúvidas você também pode contatar o CEP diretamente: 



 

 

Endereço: Rua Gentios, 1420, 3o andar, Bairro Luxemburgo – BH/MG 

Telefone: (31) 3299-9980 

E-mail: comiteetica@mariopenna.org.br  

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, 

a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 

Se você concordar em participar dessa pesquisa, assine em seguida o seu nome completo 

assinalando seu consentimento. Caso não queira participar, deixe a assinatura em branco. 

De qualquer forma, estamos à disposição para sanar dúvidas e agradecemos a sua 

contribuição.  

                                                          

 

Data:        /         /                         ________________________  

         Assinatura do pesquisador  

 

 

 

Data:        /         /                         ____________________________  

                 Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Informações – FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE 

JANAÚBA 

Rua Cirilo Barbosa 18, Centro 
CEP: 39.442-014 

Tel: (38)3821-6566 

E-mail: facitec@soeducar.com.br 
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ANEXOS  

 

Relatório anti-plágio; 
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