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 Saber compartilhar, com os outros, a 
 nossa vivência nos conduz a realizar 
 o compromisso que temos com a 
 sociedade, isto é, de estender, aos 
 que nos rodeiam, o conhecimento e 
 o saber que conseguimos 

 conquistar. 
 SIQUEIRA, 1998, p.58 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo geral propor a política de EPS visando contribuir 

para reorganização da rede de saúde mental do município de Japeri para o cuidado 

integral ao usuário. E como objetivos específicos, identificar e descrever as 

dificuldades sociais, de infraestrutura e pessoais, enfrentadas pelos profissionais da rede 

de saúde mental; planejar, propor e realizar oficina de sensibilização através da EPS 

para a rede de saúde mental, de acordo com as dificuldades encontradas com vistas ao 

cuidado integral; produzir documentário com todos os passos realizados na pesquisa e a 

mobilização da rede de saúde mental no processo de sensibilização através das oficinas 

de EPS, de forma a contribuir para outros municípios, assim como para o mestrado 

profissional como produto desta pesquisa. A pesquisa foi fundamentada com os 

teóricos Paulo Freire e Donald Schön e a Política de Educação Permanente em Saúde. 

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória, de campo, de abordagem 

qualitativa e cunho descritivo, do tipo pesquisa-ação, cujo cenário foi o Centro de 

Atenção Psicossocial, localizado em Japeri, Rio de Janeiro/Brasil. Os sujeitos foram 

profissionais que atuam na área da saúde do município há pelo menos seis meses, com 

formações e funções variadas. Para identificar as dificuldades da rede de saúde mental 

foram estabelecidos três momentos: a primeira fase, composta de um questionário de 

quatro perguntas com foco nas dificuldades da rede, obtendo-se como resultado e 

discussão as respostas dos profissionais que ao serem agrupadas geraram três 

categorias: 1ª) Desafiando gigantes: estrutura do trabalho na saúde mental; 2ª) 

profissional e a construção na reflexão da prática: a grande virada; 3ª) Articulação: 

integralidade e intersetorialidade, caminho para  romper as desigualdades. Na segunda 

fase foi organizado o colegiado de gestores com objetivo de articular a rede, e na 

terceira fase foram realizadas as oficinas com 22 trabalhadores, divididas em nove dias, 

uma vez por semana. Destaca-se que, as oficinas evidenciaram os entraves que 

fragmentavam os serviços, com isso buscou-se através da prática reflexiva repensar a 

ação em serviço. Espera-se que esta dissertação possa alcançar outros lugares, num 

processo reflexivo em relação ao cuidado integral ao usuário, especificamente à saúde 

mental. 

 

Descritores: Saúde Mental; Educação; Educação Profissionalizante e Educação 

Permanente. 
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ABSTRACT 

 

 

This study has the general objective of proposing the policy on CHE with a view to 

contributing to the reorganization of the mental health network of the city of Japeri for 

the comprehensive care of the user. And as specific objectives, identifying  and 

describing the social, infrastructural and personnel difficulties faced by professionals of 

the mental health system; planning, proposing and workshops to raise awareness 

through CHE for the mental health network, according to the difficulties found with the 

aim at achieving a comprehensive care; producing a documentary with all the steps 

taken in the research and mobilization of the mental health network in the process of 

raising awareness through CHE workshops, in such a way as to contribute to other 

cities, as well as to the professional master’s degree as a product of this research. The 

research was underpinned by the theorists Paulo Freire and Donald Schön and the 

Policy on Continuing Health Education. Concerning the methodology, this is an 

exploratory research, field work, with qualitative approach and descriptive nature, 

typified as research-action, which scenario was the Psychosocial Care Center located at 

Japeri, Rio de Janeiro/Brazil. The subjects were professionals who work in the health 

area of the city for at least six months, with varied trainings and functions. In order to 

identify the difficulties of the mental health network, we established three moments: the 

first phase, composed of a questionnaire of four questions with focus on the difficulties 

of the network, thus obtaining as a result and discussion the responses of professionals 

that, when grouped, generated three categories : 1
st
) Challenging giants: structure of the 

mental health work; 2
nd

) The professional and the construction in the reflection on 

practice: the great change; 3
rd

) Articulation: comprehensiveness and intersectoriality, 

way to overcome inequalities. In the second phase, we organized the collegiate of 

managers with the objective of articulating the network. Lastly, in the third phase, we 

accomplished the workshops with 22 workers, divided into nine days, once a week. One 

should point out that the workshops have highlighted the hindrances that broke down 

the services. With that in mind, we sought, through reflective practice, to rethink the 

action in service. We hope that this dissertation may reach other places, in a reflective 

process with regard to the comprehensive care of the user, specifically to mental health. 

 

Keywords: Mental Health; Education; Professionalizing Education and Continuing 

Education 
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1- INTRODUÇÃO 

 

            A presente pesquisa tem como objeto de estudo a implantação de um espaço 

de educação permanente com vistas à promoção do cuidado integral na rede de saúde 

mental do município de Japeri, Rio de Janeiro/Brasil. 

            A problemática que levou os autores à presente pesquisa surgiu a partir da 

dificuldade de articulação da rede que se observa na práxis, no que se refere ao cuidado 

com os usuários de transtorno mental. É a prática em serviço que busca novos caminhos 

de atenção, influenciados pelo movimento da Reforma Psiquiátrica, visando à qualidade 

de vida do usuário com transtorno mental severo e persistente. 

              Inicialmente, por mais que pareça estranho aos olhos de hoje, pode-se afirmar 

que a experiência com a loucura nem sempre foi considerada algo ruim e negativo, 

muito menos uma doença. Pelo contrário: na Grécia antiga ela já foi considerada até 

mesmo um privilégio. Filósofos como Sócrates e Platão apontaram a existência de uma 

forma de loucura tida como divina, e, inclusive, utilizavam a mesma palavra como 

“divinatório” e “delirante” (PELBART, 1989). 

             Já a sociedade ocidental contemporânea produz e naturaliza uma visão do 

sofrimento psíquico como objeto de intervenção da ciência, seja ela médica ou de outras 

práticas psicológicas e psiquiátricas. Nesse paradigma, o sofrimento psíquico recebe o 

rótulo de “doença mental”, com quadros nosológicos expressamente delimitados. O 

objetivo final raramente escapa à noção de (re)adaptação a um mundo do qual ele não 

faz parte, ou ao qual mostra-se estranho, se comparados com os ditos "normais" 

(SILVEIRA & BRAGA, 2005).  

             Uma série de organizações de usuários opõe-se ao uso dos termos “doença 

mental” e “paciente mental”, alegando que estes apoiam a dominação do modelo 

médico. A maioria dos documentos clínicos internacionais evita o uso do termo “doença 

mental”, preferindo empregar em seu lugar o termo “transtorno mental” (WHO, 1992).  

             Segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) afirma que o termo “transtorno” é usado para evitar 

problemas ainda maiores, inerentes ao uso de termos como “enfermidade” e “doença”. 

“Transtorno” não é um termo exato, mas é empregado para definir a existência de um 

conjunto de sintomas clinicamente identificáveis ou comportamento associado, na 

maioria dos casos, a sofrimento e a interferências nas funções pessoais. O desvio e o 
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conflito social, por si sós, sem disfunção pessoal, não devem ser incluídos no transtorno 

mental, conforme aqui definido (WHO, 1992). 

 Deste modo, após 10 anos da Lei 10.216 de 6 de abril de 2001 – Lei esta que 

instituiu um novo olhar ao usuário com transtorno mental, redirecionando o modelo 

assistencial de saúde mental –, que caracteriza-se como marco após vários movimentos 

de luta de profissionais, usuários e familiares a favor de um novo modelo de assistência 

(BRASIL, 2004a), verifica-se a necessidade de articular a rede buscando a integralidade 

na assistência, visando à ampliação dos diferentes pontos de atenção para atender às 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas.  

 No entanto, muitas vezes as equipes não se encontram preparadas para lidar 

com o tema, e, para tal, o Ministério da Saúde tem estimulado a expansão de diretrizes 

que incluam a dimensão subjetiva dos usuários nas ações da atenção básica, como uma 

forma de “responsabilização em relação à produção da saúde, à busca da eficácia das 

práticas e à promoção de equidade, da integralidade e da cidadania num sentido mais 

amplo” (BRASIL, 2005a, pg. 34), obedecendo então ao modelo de redes de cuidado de 

base territorial e buscando o estabelecimento de vínculos e acolhimento.              

 Desta maneira, foi criada a Portaria nº 3.088, que institui a rede de atenção 

psicossocial para atender às demandas das pessoas com sofrimento ou transtorno mental 

e com necessidades decorrentes de uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), orientando assim a importância das ações intersetoriais, 

garantindo a integralidade do cuidado e ampliando o acesso à atenção psicossocial da 

população em geral (BRASIL, 2011a).            

 É importante considerarmos o decreto 7.508 de 28 de junho de 2011, que 

dispõe: “sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, a estratégia de trabalho em 

rede propõe a produção e a oferta de informações sobre os direitos das pessoas”, 

propondo um trabalho de prevenção e cuidado no território em que vivem (BRASIL, 

2011b). 

Feita a contextualização do percurso da Saúde Mental no Brasil, veremos a 

seguir o conceito de REDE na área de saúde, buscando nortear os objetivos do presente 

estudo. 
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            Nesse aspecto, assinala-se que rede faz parte de uma conjuntura histórica em 

que os sentidos propostos para o conceito de rede (interação entre indivíduos, troca de 

mercadorias e fluxo de informações) estão evidenciados e acabam ocupando um lugar 

central na configuração cultural, política, econômica e social (ENNE, 2004). 

 De acordo com Santos (1996), rede é definida a partir de duas dimensões 

complementares. A primeira refere-se à sua forma, à sua materialidade. Por sua vez, a 

segunda dimensão trata de seu conteúdo, de sua essência. Assim, a rede é também social 

e política, pelas pessoas, mensagens e valores que a frequentam. Sem isso, e a respeito 

da materialidade com que se impõe aos nossos sentidos, a rede é, na verdade, uma mera 

abstração, considerando-se então que as duas dimensões são interligadas. 

 Portanto, faz-se necessário identificar as demandas que emergem na rede de 

saúde, as quais apresentam características específicas de determinados territórios, 

conforme define Santos (2002), afirmando que território não é apenas o conjunto dos 

sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas; ele tem que ser entendido como o 

território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. 

Esta, por sua vez, é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o 

fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do 

exercício da vida.  

           Deste modo, pensando em atender às demandas da saúde de maneira 

territorializada, o Ministério da Saúde, conforme se constata nas Leis e portarias 

instituídas, tem desenvolvido, ao longo do tempo, várias estratégias e políticas voltadas 

para a adequação da formação e qualificação dos trabalhadores de saúde às necessidades 

de saúde da população e ao desenvolvimento do SUS (BRASIL, 2009). 

           Neste caminho temos a Constituição Federal de 1988, em seu inciso III, que 

atribui ao SUS a competência de ordenar a formação na área de Saúde (BRASIL, 1988). 

           Em 2004 surge então a Portaria n
o
 198/GM/MS de 13 de fevereiro, a qual 

institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) como 

estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de 

trabalhadores, e, em seu Art. 1º, define novas diretrizes e estratégias para a 

implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, adequando às 

diretrizes operacionais e ao regulamento do Pacto pela Saúde, afirmando em seu 

parágrafo único que: 
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A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde deve considerar as 

especificidades regionais, a superação das desigualdades regionais, as 

necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde e a 

capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação 

na saúde (BRASIL, 2009, p.8). 

 

           Na referência supracitada, a Educação Permanente (EP) é entendida como 

“aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao quotidiano 

das organizações e ao trabalho” (BRASIL, 2009, p. 20). 

           Ainda discursando sobre a temática da regionalização, foi instituída em 2006 a 

Portaria n
o
 399/06, a qual divulga o Pacto pela Saúde 2006, que consolida o SUS e 

aprova as diretrizes operacionais do referido pacto, que institui: 

 O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos 

sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados da análise da 

situação de saúde do país e das prioridades definidas pelos governos federal, 

estaduais e municipais; 

 O Pacto em Defesa do SUS deve ser estruturado por meio de iniciativas que 

busquem: a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma 

Sanitária Brasileira, aproximando-a dos desafios atuais do SUS; a Promoção da 

Cidadania como estratégia de mobilização social, sendo a saúde um direito; a 

garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema; 

 O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado, 

contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária 

do SUS.           

       Desse modo, dentro do Pacto de Gestão estão previstas as diretrizes para o 

trabalho na Educação na Saúde, buscando: o avanço na implementação da Política 

Nacional de Educação Permanente, por meio da compreensão dos conceitos de 

formação e educação permanente; considerar a educação permanente parte essencial de 

uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores; considerar a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde uma estratégia do SUS para a formação e 

o desenvolvimento de trabalhadores para o setor; assumir o compromisso de discutir e 

avaliar os processos e desdobramentos da implementação da Política Nacional de 

Educação Permanente para ajustes necessários, atualizando-a conforme as experiências 

de implementação, assegurando a inserção dos municípios e estados neste processo; a 

revisão da normatização vigente que institui a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, contemplando a consequente e efetiva descentralização das 
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atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e execução orçamentária da 

Educação Permanente para o trabalho no SUS; por fim, fortalecer o diálogo entre os 

gestores das três esferas de governo, as instituições de ensino, os serviços e controle 

social, os quais podem contemplar ações no campo da formação e do trabalho 

(BRASIL, 2006).  

      Assim sendo, esta pesquisa apresenta como problema em estudo: Como 

promover o cuidado integral na rede de saúde mental do município de Japeri por meio 

do processo da Educação Permanente? 

           Diante deste contexto, as questões que nortearam a presente pesquisa foram:  

1) Quais dificuldades dos trabalhadores da rede de saúde mental do município de 

Japeri?  

2) Como articular os serviços da rede de saúde mental do município de Japeri de 

acordo com os problemas levantados pelos trabalhadores?  

3) Como promover a integralidade do cuidado na rede de saúde mental por meio da 

proposta de educação elaborada coletivamente?  
 

   

   Diante do exposto, são apresentados os seguintes objetivos: 

          

        Objetivo geral:  

 Propor a política de Educação Permanente em Saúde, visando contribuir para 

reorganização da rede de saúde mental do município de Japeri e no cuidado 

integral ao usuário. 

 

         E como objetivos específicos: 

 Identificar e descrever as dificuldades sociais, de infraestrutura e pessoais, 

enfrentadas pelos profissionais da rede de saúde mental; 
 

 Planejar, propor e realizar oficina de sensibilização por meio da EPS para a rede 

de saúde mental, de acordo com as dificuldades encontradas com vistas ao 

cuidado integral. 

 Produzir documentário com todos os passos realizados na pesquisa e a 

mobilização da rede de saúde mental no processo de sensibilização por meio das 

oficinas de EPS, de modo a contribuir para outros municípios, assim como para 

o mestrado profissional como produto desta pesquisa. 
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           Embora a Lei da reforma psiquiátrica (10.216/01) já tenha 14 anos, há ainda 

muito a ser feito, e, para que a reabilitação psicossocial aconteça, efetivamente faz-se 

necessário alinhar a equipe aos pressupostos da reforma psiquiátrica e das novas 

políticas de saúde.  

            Deste modo, justifica-se a importância do presente estudo, uma vez que, com a 

política da reforma psiquiátrica, novos serviços substitutivos foram criados, e, 

consequentemente, os serviços asilares forma fechados. Com isso, segundo os dados do 

Ministério da Saúde, houve uma inversão no período de 2002 a 2011, marcada pela 

proporção de recursos do Sistema Único de Saúde destinados aos hospitais psiquiátricos 

e aos serviços extra‐hospitalares, observando-se que, em 2002, os recursos destinados 

eram de 24,76% para os serviços extra-hospitalares e 75,24% para os serviços 

hospitalares.  Em 2006 essa inversão ficou marcada quando os recursos para os serviços 

extra-hospitalares chegaram a 47,23%, enquanto que os recursos para os serviços 

hospitalares declinaram a 52,77%. Em 2011 podemos observar a continuidade desta, 

chegando a 71,2% dos recursos para os serviços extra-hospitalares e somente 28,8%, o 

que reafirma o compromisso da gestão federal com o investimento em uma rede de 

atenção com ações e serviços diversificados de base comunitária, proporcionando os 

direitos civis, o acesso ao trabalho, educação, cultura e o fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários (BRASIL, 2012). 

            Ainda descrevendo o processo da política de saúde mental, podemos citar o 

Programa de Volta Pra Casa (PVC), instituído pela Lei Federal nº 10.708, de 31 de 

julho de 2003, e que integra, a partir da Portaria/GM nº 3088, a rede de Atenção 

Psicossocial em seu componente “estratégias de desinstitucionalização”. Tal integração 

promove um contexto favorável no campo da reinserção social, visto que, em fevereiro 

de 2012, o PVC alcançou mais de quatro mil beneficiários em folha de pagamento. Os 

processos de fechamento de hospitais, em especial nos estados de Pernambuco, Rio de 

Janeiro e São Paulo, contribuem de forma significativa para o aumento de beneficiários 

cadastrados no Programa (BRASIL, 2012). 

            Neste sentido, assim como em todos os lugares do Brasil, no estado do Rio de 

Janeiro os municípios estão vivendo o processo de desospitalização/ 

desinstitucionalização dos usuários da psiquiatria, trabalhando o retorno destes à rede de 

atenção a qual pertencem. Fazendo um recorte do estado do Rio de Janeiro, Japeri 
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pertence à Metropolitana I, que compõe 11 municípios da Baixada Fluminense, a saber: 

Belford Roxo; Duque de Caxias; Itaguaí; Japeri; Magé; Mesquita; Nilópolis; Nova 

Iguaçu; Queimados; São João de Meriti; Seropédica e o município do Rio de Janeiro, e, 

segundo os dados do Sistema Estadual de Regulação (2014), em 2013, calculando as 

internações de todos os municípios da Metro I, o número chegava  a 357 internações em 

Psiquiatria. Já em 2014 o número reduziu para 288 internações. Especificamente o 

município de Japeri internou 32 usuários em 2013 e 25 ao longo de 2014.  

           Segundo informações fornecidas pela Coordenação do Programa de Saúde 

Mental de Japeri, em abril de 2015 ainda encontravam-se internados 11  usuários, sendo 

oito de longa permanência (acima de um ano de internação), o que mostra a redução do 

número de usuários nas internações psiquiátricas, comparando com os dados dos anos 

anteriores.  

            Diante do exposto, em 29 de dezembro de 2014 o Ministério da Saúde criou o 

Programa de Desinstitucionalização, através da Portaria Nº 2.840 (MS), que estabelece 

a garantia do cuidado integral por meio de estratégias substitutivas, buscando sua 

progressiva inclusão social às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de 

internação de longa permanência, trabalhando com a perspectiva do retorno ao lar e 

garantindo seus direitos sociais (BRASIL, 2014). 

            Sendo assim, a reforma psiquiátrica trouxe novas possibilidades de atenção e 

cuidado não estabelecidos no modelo tradicional e que agora precisam ser criados, 

inventados e reinventados pelos trabalhadores da área da saúde mental, formas de cuidar 

que não estão escritas nem instituídas, e que precisam ser aprendidas e apreendidas para 

que a reabilitação psicossocial aconteça de fato. Logo, há necessidade de preparar estes 

trabalhadores na perspectiva da reforma psiquiátrica e da política de saúde mental. 

             Dessa forma, a proposta de educação permanente poderá promover este espaço 

de qualificação e problematização para os profissionais da saúde, articulando a rede de 

assistência psicossocial, o que orienta o Ministério da Saúde, conforme mencionado 

acima, o qual institui o cuidado em Saúde Mental por meio da rede de atenção 

psicossocial, segundo explicita a Portaria nº 3.088 (BRASIL, 2011a).   

             Deste modo, vislumbra-se a importância de investigar o objeto em estudo, uma 

vez que são temas recentes a política de Educação Permanente em Saúde e a assistência 

em saúde mental visando à integralidade do cuidado pautando-se na RAPS, bem como  
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as portarias e leis, que orientam tais propostas e que também encontram-se em processo 

de construção coletiva, cabendo à academia buscar novas evidências sobre a 

importância desta, propondo e construindo novos estudos, reunindo teoria e prática e 

buscando um novo olhar para as vidas que encontramos neste universo da assistência e 

do cuidado.      

            Esta pesquisa pretende contribuir para o aprofundamento da proposta de 

Educação Permanente em Saúde, visando instrumentalizar os profissionais de saúde 

mental e evidenciando a importância da portaria que legitima a Educação Permanente 

em Saúde (Portaria nº 198/2004), bem como avaliar os resultados que tal política 

favorece na qualificação do profissional de saúde e para reestruturação da rede de 

atenção psicossocial, atuando com usuário portador de transtorno mental e verificando, 

de igual modo, os resultados na assistência, favorecendo a população com a presente 

proposta de cuidado integral, conforme institui a RAPS (Portaria nº 3088/2011). 

Pretende-se, de igual modo, contribuir para academia e no cuidado ao usuário do SUS 

através de pesquisa, evidenciando os possíveis avanços na assistência por meio do 

atendimento em rede no cuidado integral, utilizando a EPS para ofertar um serviço de 

qualidade ao SUS e objetivando a implantação de outras experiências da EPS na RAPS 

de outros municípios. 

               A fim de buscar a relevância deste estudo, foi realizado o estado da arte, por 

meio da busca por trabalhos no portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases 

de dados Lilacs, Medline e Bdenf, realizando assim a revisão integrativa sobre o objeto 

em estudo, levantamento este já encaminhado para publicação. 

          Para realizar a busca foram definidos os descritores a partir da estratégia PICO, 

sendo este um caminho que facilita a busca do pesquisador acerca do objeto a ser 

estudado. Conforme ressaltam Santos et al. (2007), uma "prática baseada em evidências 

é a utilização da melhor evidência científica para subsidiar a tomada de decisão clínica. 

Identificar a melhor evidência requer adequada construção da pergunta de pesquisa e de 

revisão da literatura".  

           Desse modo, utilizando esta estratégia foi definido que: P- Profissionais de 

Saúde Mental; I- Educação/ Educação Permanente (Educação Continuada) / Educação 

Profissionalizante; O- Integralidade; S- Pesquisa Qualitativa. 

           Assim, encontraram-se os seguintes descritores: Saúde Mental, Educação; 

Educação Continuada (embora a pesquisa seja norteada pela proposta da Educação 



21 

 

 

 

Permanente, foi definido educação continuada devido à EP não ser um descritor) e 

Educação Profissionalizante. Ao realizar a busca a partir destes descritores, dever-se-ia 

identificar quais produções versam sobre a integralidade.          

           Após a pesquisa de cada descritor nas bases de dados realizada em dezembro 

de 2013, foram feitas associações dos descritores, ficando: Saúde Mental and 

Educação; Saúde Mental and Educação Continuada e Saúde Mental and Educação 

Profissionalizante.           

 Na próxima etapa foram estabelecidos como critérios de inclusão: textos 

disponíveis na íntegra em base de dados (Medline, Lilacs, Bdenf); trabalhos que estejam 

ligados à temática em questão (saúde mental, educação permanente visando à 

integralidade no cuidado), e, por fim, trabalhos dos últimos 10 anos. Por sua vez, como 

critérios de exclusão: Não resposta à questão do estudo. 

  Desta forma, conforme evidenciado na pesquisa acima, em que se verificou que 

os estudos encontrados foram insuficientes, fez-se necessário ampliar a busca em outras 

bases de dados. Visando apurar um quantitativo maior, foi realizada uma busca na 

PUBMED, no mês de fevereiro de 2014, percorrendo o mesmo caminho realizado nas 

bases Lilacs, Bdenf e Medline; no entanto, ao incluir a PUBMED, foram excluídas a 

Medline (devido aos estudos encontrados nesta serem indexados pela PUBMED) e a 

Bdenf. 

              Sendo assim, após ter percorrido as mesmas etapas da primeira busca – a busca 

pelos trabalhos para cada descritor, em seguida a associação dos descritores, utilizando 

o booleano AND objetivando buscar o refinamento dos estudos, e, logo após, a 

associação de todos os grupos de descritores: Saúde Mental and Educação and Saúde  

Mental and Educação Profissionalizante and Saúde Mental and Educação 

Continuada –, encontrou-se 8 trabalhos. No entanto, após os critérios de inclusão e 

exclusão, conforme definidos na primeira busca e a leitura dos resumos, verificou-se 

que os estudos não versavam sobre a integralidade. 

               Assim sendo, após serem encontrados dois resultados, ampliaram-se as buscas 

na CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), utilizando 

os mesmos descritores e chegando em 39 estudos. Ao aplicar os critérios de inclusão e 

exclusão, foi atingido o total de cinco trabalhos, que, quando somados aos outros dois 

da BVS, resultou em sete trabalhos. 
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              Nesse contexto das ações em rede, a formação de recursos humanos para os 

CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), serviços residenciais terapêuticos e outros 

serviços de base comunitária – que hoje acontecem nos próprios serviços, no momento 

da prática e de maneira informal –, deve ser pensada de maneira mais ampla e 

permanente, possibilitando a criação de uma cultura na qual o respeito e o 

reconhecimento da diferença estejam presentes em todos os profissionais de saúde, já 

que, de uma forma ou de outra, todos lidam com a clientela dentro de uma proposta de 

atenção multidisciplinar, a qual prevê a integralidade nas ações, compartilhando o 

conhecimento (BELMONT, 2006). 

               Pensando no âmbito da formação profissional e a interlocução ensino e 

serviço, Tavares (2006) salienta que é preciso assegurar apoio à construção de sistemas 

integrais de educação permanente no âmbito do próprio serviço. Estes devem auxiliar 

no conhecimento de estratégias inovadoras de cuidar, favorecer o intercâmbio de 

experiências e a aliança entre os serviços de saúde e as instituições acadêmicas. 

               Barbam e Oliveira (2007) evidenciam que o trabalho em rede se faz 

necessário, uma vez que os cuidados prestados ao usuário se dão de forma intersetorial 

e, para isso, é preciso buscar espaços de discussões que permitam a reflexão dos 

profissionais. 

              Pinheiro (2010) identifica a importância do acolhimento para a melhoria do 

acesso e resolubilidade das necessidades apresentadas pelos usuários. Este autor afirma 

ainda que a assistência à saúde deve estar pautada no trabalho vivo, produtor de relações 

saudáveis dentro de uma rede de cuidado. Constata-se, então, que há a necessidade 

constante de capacitação e sensibilização da equipe para a saúde mental, ressaltando 

ainda que o conceito de equidade no SUS é a referência norteadora dessa política. 

              Nesse sentido, Carneiro et al. (2010) versam sobre um relato de experiência 

acerca da educação popular vivenciada pelos alunos do Núcleo de Saúde Mental do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, propondo a importância da 

educação popular para produção de conhecimentos e ações relacionados ao campo da 

Saúde Mental e organização da rede de atenção, resultando em um cuidado coletivo. 

               Desse modo, é urgente a construção de projetos terapêuticos focados no 

diálogo e encontro entre o profissional, usuários e serviços de saúde, em um contexto 

que considere o conteúdo do conhecimento do profissional e da pessoa a que se 
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direciona o tratamento, suas expectativas, desejos, vivências e sofrimento, sendo 

possível estabelecer a troca entre as pessoas (NEVES, LUCCHESE & MUNARI, 2010). 

               Sanches & Oliveira (2011) apontam que discussões intersetoriais entre 

profissionais da educação e da saúde garantem que seja facultado o direito aos usuários 

da saúde mental que vivenciam ambos os espaços de que suas existências e sofrimento 

sejam minimizados, bem como amplia, aprimora e melhora os vínculos com essas 

famílias, de modo a garantir que acessem outros meios de relações possíveis na 

comunidade.      

               É relevante destacar que, ao realizar a revisão integrativa, verificaram-se nos 

dados encontrados que as ações em conjunto entre os profissionais de saúde, as 

propostas de educação permanente e as ações com a comunidade, familiares, escola e 

todo universo da rede de atenção, além da interlocução academia e serviço, geram 

resultados na assistência de forma eficaz, com ênfase na facilitação da acessibilidade e 

integralidade. Sendo assim, para que a capacitação dos profissionais (bem como a rede 

de cuidados) tenha melhores resolubilidades, foi instituída pelo Ministério da Saúde 

através da política Nacional de Educação Permanente. Seguem algumas determinações, 

conforme afirmado na Portaria 1.996/07, em seu Art. 21: 

 

 
O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 

serão responsáveis por: Planejar a formação e a educação permanente de 

trabalhadores em saúde necessários ao SUS no seu âmbito de gestão, 

contando com a colaboração das Comissões de Integração Ensino-Serviço 

(BRASIL, 2007, p.14).   
    

             Desse modo, a proposta de educação permanente poderá promover este espaço 

de qualificação e problematização para os profissionais da saúde, articulando a rede de 

assistência psicossocial, o que orienta o Ministério da Saúde, conforme mencionado 

acima, o qual institui o cuidado em Saúde Mental através da rede de atenção 

psicossocial, como afirma a Portaria nº 3.088 (BRASIL, 2011a). 
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2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

         Este capítulo apresenta-se sob a luz do referencial teórico de Paulo Freire e 

Donald Schön, buscando levantar conceitos e informações através da Política do 

Ministério da Saúde sobre as concepções de Educação Permanente em Saúde, a 

integralidade e a rede de atenção em saúde mental, a fim de fundamentar as informações 

contidas no presente estudo. Deste modo, esse marco referencial é organizado através 

dos seguintes itens: ► A construção da política de educação permanente em saúde e a 

Rede de atenção psicossocial; ► Integralidade no cuidado em saúde mental; ► 

Educação Permanente na perspectiva das teorias de Paulo Freire; ► Metodologia 

problematizadora dialogando com Freire e Schön. 

 

2.1- A construção da política de educação permanente em saúde e a Rede de 

atenção psicossocial 

 Buscando aprofundar o presente tema, procurou-se expor considerações 

conceituais sobre Educação Permanente em Saúde, em especial na rede de atenção 

psicossocial. 

 

2.1.1- Educação Permanente 

               O termo educação permanente aparece pela primeira vez na França, em 1955, 

utilizada por Pierre Furter num projeto de reforma de ensino. Essa educação permanente 

tinha a tarefa de continuar a formação fora da escola, prolongando- se por toda a vida 

(GADOTTI, 2000). 

               Em 1972 a UNESCO, por meio da Comissão Internacional para o 

Desenvolvimento da Educação, presidida por Edgar Faure, elaborou um relatório que 

buscava soluções para os grandes problemas relacionados ao desenvolvimento da 

educação em um mundo em transformação. O relatório final dessa comissão, 

denominado Aprender a ser, com a ideia de constante evolução, ficou conhecido como 

Relatório Faure e propõe, ao final, a Educação Permanente como ideia mestra das 

políticas educativas (FAURE, 1972). 

               Na América Latina, a educação permanente tem sido divulgada 

pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), desde a década de 80, como um 

modelo diferenciado de educação de adultos, entendida como um conjunto de processos 
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de aprendizagem que possibilita ao sujeito o desenvolvimento de suas capacidades, o 

enriquecimento de seus conhecimentos e a melhoria de suas competências técnicas ou 

profissionais. Desenvolvida continuamente, ela será capaz de configurar a identidade e 

dar significado à vida (BRASIL, 2005b). 

               No Brasil, o caminho percorrido para a construção da Política de Educação 

Permanente inspirou-se no movimento da Reforma Sanitária Brasileira. O processo de 

descentralização, municipalização e gestão setorial, as estratégias para a integralidade e 

participação popular demandaram e vêm demandando a formação dos trabalhadores 

contextualizada a cada instância de atuação do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 

2004b). 

               Desse modo, na política brasileira, a educação permanente apresenta-se como 

uma proposta de ação estratégica em cumprimento à Constituição de 1988, à Lei 

8080/90 e à Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 

Saúde (NOB/RH-SUS), aprovada enquanto política pelas Portarias 198/2004 e 

1.996/2007 (BRASIL, 2004; BRASIL, 2007). 

               Instituída pelo Ministério da Saúde, a Política de Educação Permanente vem 

para melhorar este processo de formação, e, consequentemente, fortalecer o SUS. A 

educação permanente possibilita, ao mesmo tempo, o desenvolvimento pessoal dos 

trabalhadores da Saúde, bem como o desenvolvimento das instituições públicas de 

saúde. Assim sendo, para o Ministério da Saúde a Educação Permanente é um 

instrumento, uma ferramenta, para ajudar a superar as diferenças entre a orientação da 

formação dos profissionais de saúde e os princípios, as diretrizes e as necessidades do 

SUS, ou seja, é uma estratégia para a transformação das práticas no SUS, práticas de 

gestão, práticas de atenção em todos os níveis e práticas de controle social (CECCIM, 

2004). 

               Conforme tem sido discutido, a Política de Educação Permanente em Saúde é 

uma política pública estruturante que intervém diretamente na prática e trabalha a 

educação em uma lógica ascendente, em que a qualificação dos trabalhadores é pensada 

a partir de problemas específicos identificados nos processos de trabalho, de modo que 

as questões trabalhadas façam sentido para os sujeitos envolvidos, baseando-se na 

aprendizagem significativa e levando em consideração as especificidades de cada 

cenário, de cada território, utilizando o conhecimento e as experiências que as pessoas 

já possuem (BRASIL, 2009). 
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             De modo a definir e comparar Educação Permanente (EP) e Educação 

Continuada (EC), dizemos que a primeira trabalha na perspectiva da transformação, 

participa do desenvolvimento das ações de ensino em serviço, considera as 

singularidades, necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde, 

fortalecendo a atenção integral à saúde, enquanto que a segunda trabalha de forma 

uniprofissional, busca uma prática autônoma, enfoca temas e especialidades, tem por 

objetivo a atualização técnico-científica e tem periodicidade esporádica, além de se 

utilizar de metodologias fundamentadas na pedagogia de transmissão e buscar atingir a 

apropriação do saber científico de forma passiva (PEIXOTO et al., 2013). 

          Desta feita, os processos de educação permanente em saúde visam à 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho. A Política 

Nacional propõe que os processos de formação dos trabalhadores da saúde se façam a 

partir da problematização do processo de trabalho e considera que as necessidades de 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas nas necessidades de 

saúde das pessoas e populações, fazendo com que haja significação para os envolvidos 

no processo de formação (BRASIL, 2009). 

         Diante do exposto, considerando que a Educação Permanente é uma proposta 

que visa à problematização das questões vivenciadas de forma multiprofissional, 

buscando uma prática institucionalizada, com o objetivo de transformar as práticas e 

técnicas sociais, fortalecendo a equipe de trabalho, conforme descreve Peixoto et al. 

(2013), é possível considerar que a participação dos profissionais de forma efetiva 

resultará no apontamento de possíveis soluções para os problemas vividos no dia a dia, 

possibilitando um tomada de decisão mais assertiva.  

 

2.1.2- Rede de atenção psicossocial após a Lei da Reforma (10.216/2001):  

            

 Os desafios que se apresentam nos processos de trabalho dos serviços de saúde 

mental, em que se encontram trabalhadores e usuários com as mais diversas 

subjetividades que definem práticas, e que, portanto, passam pela necessidade do 

engajamento e da educação permanente desses trabalhadores para um novo modelo de 

atenção à saúde mental, são preconizados pelo próprio Sistema Único de Saúde (SUS), 

e garantido pela Lei Federal nº 10.216 de 2001 (BRASIL, 2004a).  
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               Desta feita, após 10 anos da lei da Reforma Psiquiátrica, é instituída a Portaria 

nº 3.088/2011, que institui a rede de atenção psicossocial em saúde mental (BRASIL, 

2011a).  

               A referida Portaria/GM nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011 é voltada para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas, e constitui algumas diretrizes em sua composição, sendo 

uma delas a organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com 

estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado e a 

promoção de estratégias de educação permanente, apresentando como um dos objetivos 

específicos da rede de atenção em seu artigo IV: "Promover mecanismos de formação 

permanente aos profissionais de saúde" (BRASIL, 2011a). 

             Diante do exposto, atribui-se o valor ou o significado de educação a uma ação 

em saúde que se dá além do cuidado: trata-se de uma ação que pressupõe a 

possibilidade de uma relação coletiva, em que o ensinar e o aprender podem levar à 

emancipação, à liberdade ou à autonomia de quem participa (MEIRELLES, 2009). 

              Vislumbra-se, então, que a prática deve ser construída num processo de rede de 

cuidados, envolvendo diversos setores, ofertando assim uma melhor qualidade na 

assistência com base na integralidade do cuidado, possibilitando a participação dos 

diversos atores envolvidos no cenário da saúde mental. 

 

2.2- Integralidade no cuidado em saúde mental 

            

               O Sistema Único de Saúde é uma estratégia política de inclusão social, que 

apresenta como proposta uma complexidade do ideário do referido sistema, envolvendo 

leis, normas e as dificuldades enfrentadas para sua real implementação, principalmente 

do ponto de vista dos seus princípios, sendo um deles o princípio da integralidade 

(BLUMM; ROSSI & SANTANA, 2007). 

               Assim sendo, no processo da integralidade da atenção evidencia-se o 

envolvimento e a compreensão do conceito ampliado de saúde, da dimensão do cuidado 

profissional, do conhecimento do trabalho, do trabalho em equipe e da ação intersetorial 

(BRUM, 2009). 

               Na perspectiva da Política de Atenção Integral em Saúde Mental, Dias (2001, 

p. 92) apud Meirelles (2009, p.40) diz:  
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Capacitação e Avaliação Contínua: o permanente repensar da prática 

cotidiana e das relações estabelecidas na própria equipe, com os usuários e 

com os diversos segmentos da sociedade, deve nortear o processo de 

trabalho. 

 

               Assim sendo, cuidado é entendido como valor que tem uma dimensão de ação 

integral, apresentando significados e sentidos como uma concepção de saúde, com um 

direito de ser, respeitando as diferenças e individualidades de cada sujeito (PINHEIRO, 

2007). 

               Percebe-se, também, que o cuidado é como uma rede de modos de saber fazer, 

não envolvendo somente aspectos técnicos, mas também estéticos, éticos, e, em 

decorrência deles, políticos, no sentido de responsabilidade coletiva (PINHEIRO, 

2007). 

Quando discute integralidade no cuidado, Mattos (2004) aborda uma apreensão e 

uma leitura ampliada das necessidades de saúde das pessoas, explicitando que estas 

necessidades não se reduzem àquelas apreensíveis por uma única disciplina. Ainda de 

acordo com o raciocínio trilhado pelo autor, indaga-se sobre a possibilidade de 

contribuir para uma vida decente, ou seja, através de um cuidado prudente, pautado na 

integralidade e na apreensão ampliada das necessidades dos usuários. 

              Portanto, é factível que o cuidado para ter sentido deve, entre outros aspectos, 

contextualizar o indivíduo culturalmente, e, assim, sendo a assistência ofertada com 

uma prática integral (CORTEZ, 2009). 

              Nestes termos, pensando na complexidade dos usuários da saúde mental, o 

processo do cuidado integral faz-se extremamente necessário, principalmente no aspecto 

do processo de reabilitação do sujeito no meio social, seja no âmbito da saúde, da 

educação, ou da assistência social, ou seja, envolvendo todos os setores que de alguma 

maneira acolhem ou estabelecem algum contato com o usuário. 

 

2.3- Educação Permanente na perspectiva das teorias de Paulo Freire 

 

               Nesta perspectiva, e no sentido de estimular um processo de conscientização 

da prática, articulo educação e assistência, inspirando-me nas obras de Paulo Freire. 

          O renomado pedagogo Paulo Freire desenvolveu um estilo de educação próprio 

possível de ser utilizado para a aplicação no cotidiano da educação permanente em 

saúde. A metodologia de Paulo Freire prioriza a ação humana com base na comunicação 

dialógica, sendo esta comunicação horizontal, onde os sujeitos sociais compartilham 
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experiências na transformação e autotransformação. Dessa maneira, acredita-se ser esta 

uma importante ferramenta para as atividades de educação permanente em saúde, 

principalmente quando se trata de profissionais que atuam com situações complexas, 

como são tratados neste estudo os da saúde mental (BRITO, SILVA & 

MONTENEGRO, 2012). 

            Nascido em Recife, Paulo Freire formou-se em Direito, nunca tendo exercido 

tal profissão, logo se voltando para educação e alfabetização. A partir de 1950, Freire 

vem trazendo a educação para adultos não como mera reposição de conteúdo, sugerindo 

uma pedagogia singular, associando teoria, vivência, trabalho, pedagogia e política 

(BRITO, SILVA & MONTENEGRO, 2012). 

            Na década de 50 surge então a pedagogia de Paulo Freire, que, como um 

desafio para a educação pós-moderna, conforme já dizia o mesmo, “nem tudo está 

perdido”: a partir de uma educação verdadeira vem a mudança da realidade onde se 

cuidava fundamentalmente da relação baseada no ensino e aprendizagem em torno do 

educador, havendo cinco etapas a serem analisadas e processadas para atingir o sucesso, 

sendo elas o homem, metodologia, educação, processo de aprendizagem e educando. E 

por volta de todo esse processo, Paulo Freire vê a educação cheia de esperança, e logo 

não hesitou em chamá-la de Pedagogia da Esperança, já que ela pode transformar a 

realidade dependendo da maneira de como a aplicamos, de como nos posicionamos 

perante a educação, de como deixamos ser tocados por este processo, visto por Freire 

como algo tão vital (BRITO, SILVA & MONTENEGRO, 2012). 

          Na carta, em que o teórico escreve sobre Educação Permanente e a Cidade 

Educativa, elucida-se a importância da educação e da formação, quando o educador em  

voga afirma: 

 

 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição 

política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na 

razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que 

ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de ao longo da história, ter 

incorporado à sua natureza e não saber que vivia, mas saber que sabia e, 

assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se 

juntam aí. (FREIRE, 1992, p. 3). 
   

           Evidencia-se, desse modo, que a pedagogia crítica de Freire vai ao encontro da 

política de educação permanente também por seu caráter ascendente, que coloca os 

profissionais participantes do processo como protagonistas ativos e considera suas 

experiências anteriores e a realidade em que estão inseridos no processo ensino-
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aprendizagem, fazendo com que as temáticas abordadas sejam tratadas de modo a 

fazerem sentido para os sujeitos envolvidos e tornarem-se factíveis de serem 

implementadas (GONÇALVES, 2013). 

               Elucida-se, assim, que a metodologia de Paulo Freire caminha na mesma ótica 

da política de Educação Permanente, abordando as questões de aprendizagem 

significativa em que se defendia a posição do educando, devendo ser pessoas que já 

carregam uma bagagem, entendidas como sendo as vivências e experiências de vida, e 

não um ser vazio. 

 

2.4- Metodologia problematizadora dialogando com Freire e Schön. 

                 

  A fim de fundamentar a metodologia problematizadora, buscou-se elucubrar a 

referida temática através de conceitos e trazendo ao cerne da discussão a sustentação 

teórica da obra de Freire dialogando com Schön. 

               Abrahão, Souza e Marques (2012) afirmam que, nos últimos anos, vem sendo 

adotado pela maioria das propostas de mudança curricular o uso de metodologias ativas 

como ferramenta pedagógica e a relação com o mundo do trabalho como elementos 

fundamentais para o ensino em saúde. 

              A problematização teve origem nos movimentos de educação popular ocorridos 

no final dos anos 50 e início dos anos 60, sofrendo interferência pelo Golpe Militar em 

1964, quando foi interrompida, e retomando no final dos anos 70 e 80. Nesta pedagogia, 

a educação é uma atividade onde os sujeitos são medializados pela realidade que 

apreendem e da qual extraem o conteúdo da aprendizagem, atingindo um nível de 

consciência que gera transformações (BRASIL, 2004b). 

               A metodologia da problematização é centrada na reflexão do cotidiano, 

estimula um processo de desconstrução e de busca de novos e diferentes saberes, que 

compõem e possibilitam uma nova construção desse cotidiano, que é dinâmico e 

provisório (MEIRA, 2007).  

               Além disso, ela parte do pressuposto de que uma pessoa só conhece bem algo 

quando o transforma, transformando-se simultaneamente o processo. A pedagogia da 

problematização aborda que no mundo de mudanças rápidas o importante não são os 

conhecimentos ou ideias, mas sim o aumento da capacidade que o sujeito participante e 
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agente da transformação social precisará para detectar os problemas reais e buscar para 

eles soluções originais e criativas (BORDENAVE, 2004). 

              A concepção problematizadora insere-se no campo da perspectiva crítica de 

educação, que procura assegurar a reflexão articulada à ação, buscando a integração 

ensino-serviço-comunidade. A problematização considera o conhecimento prévio (de 

vida e profissional), que, relacionado aos aspectos teóricos, explicam uma visão crítico-

reflexiva. A realidade estimula a elaboração de propostas de transformação da mesma. 

Estas propostas refletem a aplicação das ações de competência dos profissionais da área 

da saúde, com vistas à reorganização dos serviços e melhoria da qualidade da 

assistência prestada à população (FRANCO, 2010). 

               Nestes termos, a problematização acredita que, em um mundo de mudanças 

rápidas, o mais importante não são os conhecimentos ou ideias. O que se valoriza é o 

aumento da capacidade do sujeito-participante e agente da transformação social, para 

detectar os problemas reais e buscar para eles soluções originais e criativas (FRANCO, 

2010). 

               Freire (1987) apud Franco (2010) aponta que, para a concepção 

problematizadora se dar como uma prática da liberdade, é necessário que haja 

“dialogicidade” entre os sujeitos. É nesse processo de inquietação que o trabalhador da 

saúde começa a pensar em sua prática e no processo formativo. 

              Para Schön (2000), quando um profissional define um problema, ele escolhe e 

nomeia os aspectos que observará, utilizando atos complementares de designação e 

concepção. O profissional seleciona os fatos aos quais se deve ater, organizando-os, 

guiado por uma apreciação da situação, dando coerência e estabelecendo uma direção 

para ação. 

              Assim sendo, a didática na concepção problematizadora deve enfatizar a 

importância de que o sujeito observe a sua realidade física ou social, possibilitando-o ter 

uma visão global do problema evidenciado, para que identifique os pontos-chave 

(centrais ou medulares) do problema em questão. Esta segunda etapa configura-se na 

construção da estrutura do problema, pois possibilita ao educando uma análise reflexiva 

acerca do mesmo, identificando suas causas e determinantes. Segue-se a etapa da 

teorização, que busca os conhecimentos necessários para o esclarecimento do problema 

a partir de leituras, pesquisas, estudos, filmes, enfim, diversos recursos didático-

pedagógicos. Em seguida, os educandos criam as hipóteses de solução para o problema 
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confrontando com a prática, a qual permitirá a aplicação desta a uma nova realidade, 

possibilitando a transformação crítica da mesma (FRANCO, 2010).  

              A autora Franco (2010) propõe um novo esquema representativo do processo 

de ensino-aprendizagem na educação problematizadora. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1: Esquema representativo do processo de ensino-aprendizagem na educação 

problematizadora segundo Franco (2010).  

 

               Desta feita, esse novo esquema nos mostra que o sujeito não retorna ao mesmo 

ponto de partida, a mesma realidade, mas sempre ressignifica essa realidade na relação 

dialética teoria e prática, entre suas constantes idas e vindas no aprendizado. Forma-se, 

deste modo, uma cadeia dialética de ação-reflexão-ação, tendo como ponto de partida e 

chegada a realidade social, levando-nos a compreender que a reflexão crítica origina-se 

e torna-se dialética na interioridade da práxis (FRANCO, 2010). 

               Em 2002, Larrosa já afirmava que o pensar não é somente "raciocinar", 

calcular ou argumentar, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo, 

dar sentido ao que somos e ao que nos acontece, e conclui que a opinião seria como a 

dimensão significativa da assim chamada "aprendizagem significativa". 

               Nessa representação, é o sujeito ao centro da espiral que a faz movimentar 

dialogicamente durante o processo de ensino-aprendizagem, tornando-a significativa e 

gerando uma cadeia de ação-reflexão-ação. Na realidade, as idas e vindas do processo 

de ensino-aprendizagem podem configurar uma cadeia rizomática, isto é, que se 

desenvolve em várias direções, por fluxos, e não tendo um começo e fim pré-

determinados (FRANCO, 2010).            

              Assim sendo, o renomado autor Donald Schön, que em seu trabalho como 

pesquisador concentrou-se no aprendizado organizacional e na eficácia profissional, 
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propõe a reflexão na ação que, para o autor, significa dizer: "pensar o que fazem 

enquanto fazem", e levanta um questionamento: "Como os profissionais agirão com 

destreza, se não através da reflexão sobre os dilemas práticos que a exijam?" (SCHÖN, 

2000 p.10).  

               Nesse sentido, assim como Freire, que trabalhou com a educação de massa, 

Schön foi professor de estudos urbanos, e pelo viés do seu estudo o autor aborda dois 

aspectos fundamentais: o primeiro refere-se ao rigor e à relevância que clama por uma 

nova epistemologia da prática, repensar a educação para prática reflexiva; o segundo 

está relacionado às ideias centrais de Schön quanto à compreensão da prática reflexiva: 

conhecer na ação, reflexão - na - ação e reflexão sobre a ação. 

               Retomando o dilema do rigor ou relevância que apontam de forma mais 

intensa em algumas zonas da prática do que em outras, o referido autor expõe que numa 

topografia variada da prática profissional há dois tipos de terrenos: um terreno alto e 

rígido, onde os profissionais podem aplicar as teorias e técnicas baseadas em pesquisa; 

na parte mais baixa, pantanosa, os problemas apresentam-se de forma caótica e 

confusos, desafiando assim a forma técnica da academia (SCHÖN, 2000). 

               Tal dilema põe em questão a relevância da prática, uma vez que nos problemas 

do terreno elevado, na maioria das vezes, estão concentrados aqueles relativamente sem 

importância para os clientes ou para maioria da sociedade, enquanto que na área 

pantanosa, somente neste lugar, o profissional poderá encontrar os problemas mais 

importantes e difíceis de resolver. Desse modo, nas suas críticas, Schön afirma que o 

conhecimento profissional poderia ser melhorado, a fim de estar mais próximo de 

atender aos anseios sociais (SCHÖN, 2000). 

               Nessa instância, Freire e Schön entram em consenso, ao propor uma prática 

em que seja possível a imersão do profissional no terreno pantanoso, vislumbrando que 

para atuar no âmbito profissional não há outra maneira, a não ser a interação entre as 

pessoas. Para Schön, isso só é possível quando o sujeito adota uma conduta de 

profissional reflexivo.  

               Desse modo, em seu livro intitulado Conscientização, Freire (1979) levanta a 

questão da codificação, afirmando que esta representa a dimensão dada na realidade, tal 

como vivem os indivíduos. Para Schön (2000), a aproximação dessa realidade é utilizar 

os talentos artísticos para conduzir os problemas que nela surgem, é interagir com o 
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pântano apontado pelo autor, terreno esse em que se encontram os problemas reais dos 

indivíduos. 

               Diante do exposto, verifica-se a importância das expressões criadas por Schön: 

"o conhecer na ação" e a "reflexão-na-ação". 

              Para Schön, o conhecer na ação constitui o primeiro processo para os talentos 

artísticos profissionais, assim como para formar o profissional reflexivo, revelando que 

as ações inteligentes que explicitam de maneira tácita o que se acredita saber, que pode 

ser descrito em termos de estratégias, compreensão dos fenômenos ou a descrição de um 

problema de acordo com determinada situação. Sendo assim, "o conhecer sugere a 

qualidade dinâmica de conhecer na ação, quando descrevemos, convertemos em 

conhecimento-na-ação" (SCHÖN, 2000, p.32). 

               O segundo aspecto refere-se à reflexão-na-ação, que significa o processo 

reflexivo sobre determinada ação, pensando retrospectivamente sobre o que foi feito, de 

modo a descobrir como o ato de conhecer-na-ação pode ter contribuído para um 

resultado inesperado. O autor tece a seguinte afirmativa:  

 

 
Em um presente-na-ação, um período de tempo variável com o contexto, 

durante o qual ainda se pode interferir na situação em desenvolvimento, 

nosso pensar serve para dar nova forma ao que estamos fazendo, enquanto 

ainda o fazemos. Eu diria, em casos como este, que refletimos-na-ação 

(SCHÖN, 2000, p. 32).  

 

              Diante da teoria proposta por Schön, evidencia-se a proximidade do 

pensamento reflexivo proposto pelo autor com a metodologia da problematização, uma 

vez que a reflexão-na-ação tem uma função crítica, que questiona a estrutura dos 

pressupostos do ato de conhecer-na-ação, e neste processo reestruturam-se as estratégias 

de ação compreendendo os fenômenos e concebendo um novo problema (SCHÖN, 

2000). 

               Assim sendo, estabelecendo um diálogo entre Schön e Freire, percebe-se que 

ambos propõem uma vivência advinda da prática, possibilitando um profissional 

reflexivo, e, como diria Schön (2000, p. 39): "(...) uma visão que nos leva a vê-lo 

construindo situações de sua prática", e como afirmaria Paulo Freire (2011), em sua 

obra Pedagogia da Autonomia, ao afirmar que o educador precisa mover com clareza na 

sua prática, conhecendo as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática. 

Tal atitude tornará este profissional mais seguro no seu desempenho. 
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3- METODOLOGI A 

 

3.1- Tipo de Estudo 

 

         De acordo com os objetivos desta pesquisa, o tipo de estudo realizado foi 

descritivo e exploratório, sendo a abordagem apresentada qualitativa e o tipo de estudo 

de acordo com o instrumento de coleta de dados de campo, do tipo pesquisa ação.  

         No que concerne à pesquisa descritiva, esta tem por premissa buscar a 

resolução de problemas melhorando as práticas por meio da observação, análise e 

descrições objetivas, mediante entrevistas com peritos para a padronização de técnicas e 

validação de conteúdo. Esse tipo de pesquisa exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar, e pretende descrever fatos e fenômenos de 

determinada realidade (GIL, 2008).  

         Já a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maiores 

informações sobre determinado assunto, delimitar um tema, definir os objetivos ou 

formular hipóteses de uma pesquisa, e, por isso, é o primeiro passo de todo trabalho 

científico. A pesquisa descritiva tem como objetivo observar, registrar, analisar, 

classificar e interpretar os fatos, sem que, com isso, o pesquisador interfira neles 

(ANDRADE, 2003). 

 A pesquisa de campo foi do tipo pesquisa-ação, por ser esta uma metodologia 

coletiva, que possibilita as discussões e a produção cooperativa de conhecimentos 

específicos sobre a realidade vivida, a partir da perspectiva das estruturas hierárquicas e 

das divisões em especialidades que fragmentam o cotidiano. É toda tentativa 

continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática 

(THIOLLENT, 1988). 

              De acordo com Turato (2005), a metodologia qualitativa aplicada à saúde não 

busca estudar o fenômeno em si, mas entender o significado deste no âmbito individual 

ou coletivo, pois tem função estruturante para a vida das pessoas, uma vez que as 

mesmas organizam suas vidas a partir destes significados por elas atribuídos. 

              Desse modo, considera-se que as metodologias qualitativas são as capazes de 

incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, 

relações, estruturas sociais, sendo estas compreendidas como construções humanas 

significativas (MINAYO, 2007).            
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3.2- Aspectos Éticos da Pesquisa:  

 

         A pesquisa desenvolvida foi de campo e envolveu seres humanos, seguindo as 

recomendações da Resolução 466/2012, a qual veio substituir a Resolução 196/96 do 

Ministério da Saúde (MS) em parceria com o Conselho Nacional de Saúde (CNS), o 

qual visa assegurar os direitos dos sujeitos participantes de pesquisas (BRASIL, 2012). 

         Desse modo, cumprindo o ritual protocolar, seguindo o cronograma do 

presente estudo (Apêndice I), a pesquisa em voga já foi aceita pela plataforma Brasil, 

com número de aprovação: 765.780 (Anexo I), após envio e apreciação do Comitê de 

Ética do Hospital Universitário Antonio Pedro - HUAP/UFF, visto ser uma pesquisa de 

um dos programas da UFF. Foi solicitada também à Coordenação de Saúde Mental de 

Japeri a autorização (Apêndice II) para desenvolver a pesquisa em questão no referido 

município, sendo a resposta da coordenação (Anexo II) positiva à liberação da pesquisa, 

enviada ao comitê de ética e cumprindo o protocolo para dar inicio à mesma. Após a 

aprovação, deu-se início à coleta de dados. No entanto, antes da coleta, os sujeitos da 

pesquisa foram orientados quanto ao Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(Apêndice III), de modo a autorizarem sua participação ou não.  

 

3.3- Cenário do Estudo:  

 

          O recorte espacial desta pesquisa é o território de Japeri, município da 

Baixada Fluminense, especificamente no Centro de Atenção Psicossocial II Dr. Jorge 

Tannus Rejane (CAPS), em Japeri. A escolha deste local se deu por lá funcionar 

também como espaço de atuação da Coordenação de Saúde Mental, e, visando o espaço 

estratégico, a sala de reunião de equipe multiprofissional.  

              A escolha do cenário se deu na participação de uma das autoras na 

estruturação da saúde mental do referido município com ações de capacitação, a partir 

do convite feito pela coordenação de saúde mental do município de Japeri, uma vez que 

a atuação profissional da referida autora estava diretamente voltada para as ações em 

saúde mental. Posterior ao convite, e sendo desenvolvidos dois encontros com as 

equipes da saúde mental, o município contratou a pesquisadora para supervisão clínica 

do Programa de Saúde Mental. Desta forma, verificou-se a preocupação constante da 

necessidade de estudar, discutir e refletir com maior profundidade a atualização e o 
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investimento nos profissionais da área de saúde, tendo como foco a saúde mental, 

principalmente utilizando estrategicamente o viés da supervisão junto à coordenação de 

saúde mental, buscando avanços para o programa.  

 De forma a contextualizar, vale salientar que Japeri é um município localizado 

a Oeste do estado do Rio de Janeiro e faz parte dos municípios da Baixada Fluminense, 

com densidade demográfica estimada em 98.393 habitantes, de acordo com o Censo 

(IBGE, 2010). 

  O Município, por meio da coordenação de saúde mental, vinha buscando 

articular a rede, com o objetivo de trabalhar de forma intersetorial as ações no cuidado 

em saúde mental, como o Ministério da Saúde orienta através das ações da RAPS (Rede 

de Atenção Psicossocial), definida pela Portaria lei: 3.088 de 23/12/2011, a qual divide 

a responsabilidade do cuidado para 07 (sete) componentes: Atenção Básica em Saúde; 

Atenção Psicossocial Especializada; Atenção de Urgência e Emergência; Atenção 

Residencial de Caráter Transitório; Atenção Hospitalar; Estratégias de 

Desinstitucionalização; Reabilitação Psicossocial (BRASIL, 2011a).  

             Sendo assim, tomando como base as orientações do Ministério da Saúde, e 

aproveitando a necessidade do Município de Japeri, que demandava a reestruturação da 

rede de saúde mental, avaliava-se ser o CAPS o cenário propício para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

              Vale ressaltar que os CAPS são instituições destinadas a acolher os usuários 

com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas 

iniciativas de busca da autonomia e 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, além das discussões de casos nas reuniões de 

equipe. Os CAPS constituem a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica, 

e tais fatos justificam a escolha do cenário de pesquisa (BRASIL, 2004c). 

               Deste modo, apresento a rede de atenção psicossocial do Município de Japeri, 

em que reúne diversas unidades: 

Atenção Básica em Saúde: Unidade Básica de Saúde Alecrim; Unidade Básica de 

Saúde Chacrinha; Unidade Básica de Saúde Delamare; Unidade Básica de Saúde Lagoa 

do Sapo; Unidade Básica de Saúde Nova Belém; Unidade Básica de Saúde Santa 

Amélia; Unidade Básica de Saúde São Sebastião; Unidade Básica de Saúde Vila 
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Central; Posto de Saúde de Japeri; Unidade Mista de Engenheiro Pedreira (UMEP) (01 

psiquiatra + 06 psicólogos); 01 Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF); 10 

equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

Atenção Psicossocial Especializada: CAPS II Japeri, que atende adultos e público com 

demanda por uso de substâncias psicoativas; 

Polo Álcool e outras Drogas (AD); 

Polo Infantojuvenil. 

Obs.: Ambos os polos funcionam no mesmo prédio do CAPSII. 

Atenção de Urgência e Emergência: Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas 

(previsão para inauguração em 2015); Policlínica Itália Franco, que embora acolha os 

casos de urgência, não tem leitos de psiquiatria. 

Atenção Residencial de Caráter Transitório: Há, no município, 03 (três) 

comunidades terapêuticas, ambas localizadas no bairro Guandu (rota de tráfico). 

Estratégias de Desinstitucionalização: 02 Residências terapêuticas - Uma tipo I e uma 

tipo II e Equipe de Desinstitucionalização. 

 

3.4- Sujeitos 

 

           Os sujeitos da pesquisa foram trabalhadores na área da saúde do município de 

Japeri, com formações variadas (médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas 

ocupacionais, dentre outros) e diversas funções (exemplo: agentes de saúde, porteiro, 

recepção, dentre outros), que atuam com usuários de saúde mental na rede de atenção 

psicossocial do município.  

 Embora a rede de atenção psicossocial envolva diversas unidades, mediante o 

tempo destinado à presente pesquisa, foi realizado um estudo piloto com 7 (sete) 

representantes da rede para que se evidencie a importância da integralidade do cuidado 

com a proposta de educação permanente, e, desse modo, elegeu-se para essa fase os 

seguintes serviços e representantes: CAPS (por ter uma representatividade estratégica na 

política de saúde mental, e por ter demandar reestruturação no serviço), Residência 

Terapêutica (pelos moradores das residências serem acompanhados pelo CAPS, e, desse 

modo, as equipes precisam manter uma comunicação diária), Equipe de 

Desinstitucionalização (que atuavam dentro do CAPS, fazendo a articulação do 

processo de saída do usuário do Hospital Psiquiátrico, para a moradia e para um 
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tratamento desinstitucionalizado), Polo Álcool e outras drogas (serviço iniciado dentro 

do CAPS com vistas à abertura do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras 

Drogas (CAPSAD) e Polo Infanto Juvenil (que também "nasceu" dentro do CAPS, 

funcionando nesse momento em horário alternado a equipe do CAPS AD, com a 

pretensão de tornar-se um Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSIJ); 

uma representante da Atenção Básica e a Coordenadora do Programa de Saúde Mental.  

               Sendo assim, havia muito a ser estruturado e reestruturado dentro do próprio 

CAPS, que habitava com diferentes equipes na própria unidade. Esperava-se ampliar as 

discussões entre os trabalhadores que de alguma maneira participam de diversas equipes 

e serviços, e que estavam diretamente ligados à Rede de Atenção Psicossocial.  

           Ressalta-se que, como critério de inclusão dos sujeitos da pesquisa, utilizou-

se profissionais que trabalham no município na área de saúde mental e que concordam 

em participar da pesquisa ação, ou seja, participando das oficinas. Como critério de 

exclusão, foram desconsiderados profissionais que faltaram em mais de duas oficinas e 

que perderam o vínculo com o município no período em quem foi realizada a pesquisa. 

 

3.4.1- caracterização dos sujeitos 

             

                Inicialmente 24 pessoas participaram da pesquisa, sendo dois excluídos; uma 

delas foi a coordenação do CAPS, que na terceira oficina pediu exoneração do cargo, e 

outro profissional, por ter participado somente de duas oficinas em virtude do seu 

período de férias, restando assim 22 pessoas, conforme descrito no quadro a seguir: 

 

Sujeitos Sexo  Idade Função Setor ou Instituição 

ID 1 F 45 Técnica de Enfermagem CAPS  

ID 2 F 43 Oficineira do CAPS e 

Profissional da equipe de 

Desinstitucionalização 

CAPS e Equipe de 

Desinstitucionalização 

ID 3 F 36 Técnica de Enfermagem e 

Profissional da equipe de 

Desinstitucionalização 

CAPS e Equipe de 

Desinstitucionalização 

ID 4 F 26 Farmacêutica CAPS 

ID 5 F 28 Psicóloga Polo Infantojuvenil/ 

CAPS 
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ID 6 F 20 Administrativo CAPS 

ID 7 F 41 Cuidadora Residência Terapêutica 

ID 8 F 44 Coordenadora da Residência 

Terapêutica (Formação 

Psicóloga) 

Residência Terapêutica 

ID 9 F 45 Psicóloga CAPS 

ID 10 F 45 Psicóloga Equipe de 

Desinstitucionalização/ 

CAPS 

ID 11 M 38 Motoristas  CAPS 

1D 12 F 35 Enfermeira CAPS 

ID 13 M 45 Psicólogo Polo Álcool e Drogas/ 

CAPS 

ID 14 M 24 Digitador CAPS 

ID 15 F 53 Administrativo CAPS e Ambulatório 

(Atenção Básica) 

ID 16 F 33 Coordenadora do Programa de 

Saúde Mental (Formação 

Psicóloga) 

Secretaria Municipal de 

Saúde/ Prefeitura 

Municipal de Japeri 

ID 17 M 64 Segurança CAPS 

ID 18 M 33 Auxiliar de Serviços Gerais CAPS 

ID 19 F 53 Psicóloga Polo Infantojuvenil/ 

CAPS 

ID 20 F 35 Auxiliar de Enfermagem CAPS 

ID 21 F 60 Recepção CAPS 

ID 22 F 44 Cuidadora Residência Terapêutica 

    Quadro 1: Caracterização dos sujeitos (Identificados como ID). 

 

3.5- Coleta de Dados: 

 

 A coleta aconteceu no CAPS no horário destinado para reunião de equipe, uma 

vez que já reúne todos os profissionais desta unidade, e pensando na função estratégica 

do CAPS no processo da reforma psiquiátrica em Japeri. A reunião supracitada ocorria 

semanalmente com o objetivo de repensar as práticas e discutir sobre o cotidiano do 

serviço. O espaço foi pensado para articular a rede.  

         Para realizar a coleta de dados do presente estudo, esta foi dividida em três  

fases: 
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         Na primeira fase, os sujeitos do estudo responderam a um questionário 

semiestruturado e aberto (Apêndice IV), preenchido pelos próprios trabalhadores, que 

teve como objetivo: 1- identificar as dificuldades encontradas pelos trabalhadores ao 

atuarem com usuários de saúde mental na rede de atenção psicossocial; 2- buscar 

sugestões de filmes, documentários e/ou material em vídeo que estejam direcionados 

aos problemas levantados pelos mesmos, para fomentar o produto da presente pesquisa, 

como material emanado dos próprios profissionais; 3- levantar a indicação de 

profissionais para realização de uma mesa redonda que possa minimizar os problemas 

relatados.  

             De modo a contextualizar o levantamento das dificuldades no questionário 

apontadas pelos trabalhadores, tem-se na Teoria Contingencial a justificativa que 

sustenta a escolha das seguintes temáticas apontadas no questionário: estrutura, 

questões sociais, rede de atenção e as questões pessoais.  

            Neste sentido, os estudos sobre a teoria da contingência foram desenvolvidos 

com o objetivo de destacar que não existe um modelo de estrutura para todas as 

organizações, contrariando a escola clássica da administração, a qual enfatizava que 

uma única estrutura organizacional era eficaz para qualquer tipo de empresa 

(DONALDSON, 1999). 

             Morgan (1996) ressaltou que o ambiente externo acaba estabelecendo diferentes 

exigências à organização. As premissas básicas da teoria da contingência definem que o 

ambiente desenha a estrutura organizacional. 

            Neste contexto, buscou-se escolher as temáticas estruturais, questões sociais e 

rede de atenção, visto que os três aspectos estão diretamente ligados, uma vez que cada 

território tem sua especificidade, e a temática das dificuldades pessoais foi sinalizada 

por avaliarmos que a estrutura – nesse caso a rede de atenção – é composta por 

trabalhadores, que trazem consigo suas impressões e subjetividade e também suas 

reflexões sobre o dia a dia no serviço. 

            Na segunda fase o pesquisador, juntamente com a Coordenação de Saúde 

Mental, organizou encontros com os gestores dos Serviços da Rede de Atenção 

Psicossocial, sendo nomeado como Colegiado de Gestores da RAPS, sensibilizando os 

gestores sobre a importância da integração em saúde e a Política de Educação 

Permanente em Saúde, trazendo assim para discussão o movimento da Saúde Mental no 
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município de Japeri. Participaram das reuniões de colegiado os representantes 

relacionados abaixo: 

► Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); 

► Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF); 

► Centro de Referência da Assistência Social (CRAS ) - Mucajá; 

► Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Nova Belém; 

► Residência Terapêutica - (RT); 

► Representante da Equipe de Desinstitucionalização; 

► Vigilância em Saúde; 

► Coordenador da Equipe de Enfermagem – Japeri; 

► Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST); 

► Atenção Básica - Posto Lagoa do Sapo; 

► Policlínica; 

► Representante do CAPS São João (convidado); 

► Unidade Mista de Engenheiro Pedreira (UMEP); 

► Subsecretário de Atenção Especial; 

► Saúde do Trabalhador; 

► Saúde Escolar; 

► Coordenadora do Programa de Saúde Mental; 

► Supervisora da Saúde Mental. 

                   A princípio, as oficinas que aconteceram na etapa seguinte da pesquisa não 

tiveram a participação de todos os serviços e setores, que estiveram nos encontros do 

colegiado. Somente sete participaram das oficinas, representando um estudo piloto da 

proposta de EPS na rede de atenção, conforme já dito anteriormente. No entanto, o 

colegiado foi uma estratégia para fomentar entre os gestores a discussão e a reflexão 

sobre a saúde mental e a interlocução entre os serviços da rede.            

       Desta forma, foram realizados quatro colegiados, em que, no primeiro encontro, os 

participantes chegaram à conclusão de que pouco se sabia sobre o Programa de Saúde 

Mental do Município e levantaram a proposta de organizar uma cartilha para divulgar 

para população, nos serviços da rede, como está estruturada a saúde mental e qual o 

fluxo do serviço. O grupo também resolveu nomear o encontro do colegiado com o 

título: “De um emaranhado de opiniões, tecemos uma rede de contribuições”. E, assim, 
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divulgou-se a data de cada encontro para os gestores através de convite impresso, 

confeccionado pela coordenação de saúde mental (Anexo III).  

                 Assim sendo, de posse das dúvidas, a Coordenação de Saúde Mental 

organizou as informações principais sobre a política de saúde mental focando o 

território de Japeri, e nos três encontros seguintes foi levada para o colegiado discutindo 

e avaliando as informações da cartilha intitulada pelos gestores com o tema: 

"Desconstruir para Construir", que gerou um subproduto da presente pesquisa 

(Apêndice V), e construindo esse material de forma coletiva, para que  fosse finalizado, 

com o objetivo de divulgá-lo num evento com a REDE, tendo como proposta a 

organização do Fórum de Saúde Mental, onde além de distribuirmos a cartilha, 

compartilharíamos a proposta da política de educação permanente. Assim sendo, 

conseguimos fechar a proposta que mensalmente seria realizada nos colegiados da rede 

de atenção. 

               Nesse mesmo processo de discussão com os gestores, fomos buscando nas 

reuniões de equipe do CAPS discutir com os profissionais esse processo de 

reorganização da rede e sobre a educação permanente. No entanto, antes de iniciarmos 

as oficinas, após um processo de discussão sobre a importância das reuniões técnicas, a 

equipe verificou a necessidade de a reunião ocorrer semanalmente, pois ela ocorria 

quinzenalmente. Em seguida, a reunião foi remanejada para terça, pois uma das queixas 

era a importância da presença do médico na reunião, porém, este era o dia mais agitado 

no CAPS, e após um mês e meio, a equipe percebeu que pior que não ter a presença do 

médico, era não ter a presença dos profissionais dos POLOS, uma vez que eles também 

funcionam no mesmo prédio do CAPS, e a não participação deles na reunião gerava 

uma dificuldade na comunicação entre as equipes. Com essa discussão, estabeleceu-se 

uma conversa individual com esses profissionais, durante 15 dias, levantando a 

importância da presença deles na equipe. Após as conversas, foi possível ajustar um dia 

em comum, passando a reunião para quarta-feira, iniciando, portanto, a discussão 

coletiva sobre a proposta da educação permanente.  

               Assim foi aplicado o questionário, o qual visou não só identificar as 

dificuldades das pessoas mas também as questões sociais e de infraestrutura, e as 

dificuldades da rede de atenção. As respostas do questionário foram transformadas em 

três casos (situação de aprendizagem) os quais foram utilizados para terceira fase, as 

oficinas de EPS, que estão descritas nos resultados da presente pesquisa. 
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               Para facilitar o registro do processo da pesquisa, foi utilizado também um 

diário de campo, como um instrumento para registrar as  impressões do pesquisador e 

dados que considerasse relevantes. 

 

3.6- Análise e interpretação dos dados:  

 

         Análise dos dados foi realizada de acordo com as fases da coleta. Para 

sistematizar as dificuldades identificadas na primeira fase, na qual se deu a aplicação 

do questionário, foi realizada a análise de conteúdo, considerando que, ao analisarmos 

e interpretarmos informações geradas por uma pesquisa qualitativa, deve-se caminhar 

tanto na direção do que é homogêneo quanto no que se diferencia dentro de um mesmo 

meio social (MINAYO, 2012).  

          Nesse sentido, este estudo encontrou sustentação em BARDIN (2009), cujos os 

preceitos metodológicos da análise de conteúdo foram utilizados a partir da pesquisa 

qualitativa destacando-se as seguintes etapas definidas como: pré-análise; exploração do 

material ou codificação; tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Essas 

etapas podem ser especificadas como: 

ETAPAS DA ANÁLISE DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

Primeira Etapa: pré-análise Nesta etapa, desenvolvem-se as operações 

preparatórias para a análise propriamente dita. 

Consiste num processo de escolha dos documentos; 

formulação das hipóteses e dos objetivos da análise; 

elaboração dos indicadores que fundamentam a 

interpretação final. 

Segunda Etapa: exploração do 

material ou codificação 

Consiste no processo através do qual os dados 

brutos são transformados sistematicamente e 

agregados em unidades, as quais permitem uma 

descrição das características pertinentes ao conteúdo 

expresso no texto. 

Terceira Etapa: tratamento dos 

resultados - inferência e interpretação 

 

Busca-se, nesta etapa, destacar as informações 

fornecidas pela análise, através de quantificação 

simples (frequência) ou mais complexas como a 

análise fatorial, permitindo apresentar os dados. 

Quadro 2: Etapas da análise e interpretação dos dados. 
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               Desse modo, a partir da análise dos dados, apresenta-se as seguintes etapas da 

análise dos questionários: 

1- Leitura do material a ser analisado (Apêndice VI); 

2- Decompor as mensagens dos sujeitos, para os quadros sistematizados das temáticas 

que foram abordadas no questionário (conforme quadros), registrar as ocorrências e 

definir as Unidades de Significação (US). Na decomposição, surgiram as seguintes US: 

estrutura (organizacional, física e materiais), dificuldade de RH, má gestão, dificuldade 

de acesso, qualificação, enfrentamento, frustração, insegurança, integralidade, 

intersetorialidade, integralidade/intersetorialidade, preconceito, comunicação, evasão, 

inclusão e estigma. 

3- Distribuiu-se as US em categorias: para distribuí-las e encontrá-las, gerou-se três 

grupos de US, a saber: 

Grupo 1 das US: estrutura, dificuldades de RH, má gestão, dificuldade de acesso - gerou 

a 1ª categoria: Desafiando gigantes: estrutura do trabalho na saúde mental; 

Grupo 2 das US:  qualificação, enfrentamento, frustração, insegurança - gerou a 2ª 

categoria: Despreparo profissional e a construção na reflexão da prática: a grande 

virada; 

Grupo 3 das US: integralidade, intersetorialidade, integralidade/intersetorialidade, 

comunicação, evasão, inclusão, estigma e preconceito - gerou a 3ª categoria: 

Articulação: integralidade e intersetorialidade, o caminho para os rompimentos (para 

romper as desigualdades). como está embaixo??? 

 

4- Descrição das categorias e análise dos dados fundamentados na obra de Paulo Freire, 

no pensamento reflexivo de Schön e na Política de Educação Permanente, a saber:  

1ª Categoria: Desafiando gigantes: estrutura do trabalho na saúde mental; 

2ª Categoria: Despreparo profissional e a construção na reflexão da prática: a grande 

virada; 

3ªCategoria: Articulação: integralidade e intersetorialidade, o caminho para os 

rompimentos. 
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4- RESULTADOS:  

 

4.1- Dificuldades encontradas pelos profissionais na rede de atenção psicossocial: 

 

4.1.1- Questionários realizados 

 

               Para identificar as dificuldades da rede de saúde mental, foram realizadas 

quatro perguntas com foco nas dificuldades da rede, as quais estavam baseadas nas 

seguintes temáticas: a rede de atenção psicossocial, as questões sociais, a infraestrutura 

e as questões pessoais. Contudo, ao analisar as respostas dos profissionais, surgiram as 

US que, ao serem agrupadas, geraram as seguintes categorias:  1ª Categoria: 

Desafiando gigantes: estrutura do trabalho na saúde mental; 2ª Categoria: Despreparo 

profissional e a construção na reflexão da prática: a grande virada; 3ªCategoria: 

Articulação: integralidade e intersetorialidade, caminho para romper as desigualdades.  

Levando assim a resposta do primeiro objetivo do presente estudo que foi: 

 

■  Identificar e descrever as dificuldades sociais, de infraestrutura e pessoais, 

enfrentadas pelos profissionais da rede de saúde mental; 

 

              A seguir, encontra-se a decomposição do material que foi analisado em partes, 

discriminando de acordo com as temáticas, as dificuldades indicadas, as ocorrências das 

respostas e o resultado da análise que gerou a unidade de significação: 

 

Dificuldades indicadas pelos profissionais Ocorrência 

(UR) 

Unidades de Significação 

Falta de medicação 5 vezes Estrutura  

Estrutura dos prédios (obras e reparos) 6 vezes Estrutura 

Falta de água 3 vezes Estrutura 

Falta de conscientização dos políticos 3 vezes Má gestão 

Falta de insumos (materiais de escritórios e 

limpeza) 

4 vezes Estrutura 

Dificuldade de adesão ao tratamento 1 vez Evasão 

Falta de articulação da rede 6 vezes Integralidade/ 

Intersetorialidade 

Mudanças de profissional nos serviços 2 vezes Má gestão 

Falta de interesse da rede sobre o cuidado 

compartilhado 

1 vez Integralidade 
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Falta de segurança 1 vez- Estrutura 

Dificuldade de integração com PSF 2 vezes Integralidade 

Falta de leito de curta permanência 3 vezes- Estrutura 

Dificuldade de acolhimento da unidade básica 1 vez Integralidade/ 

Intersetorialidade 

Falta de qualificação dos profissionais da rede 1 vez Qualificação 

Falta de integralidade  2 vezes Integralidade 

Falta de intersetorialidade 1 vez Intersetorialidade 

Falta de médico (Psiquiatra) 3 vezes Rh 

Falta de mais profissionais 2 vezes Rh 

Falta de conhecimento da RAPS 1 vez Qualificação 

Angustia diante dos entraves da rede 1 vez Enfrentamento 

Necessidade de atenção e cuidado 1 vez Enfrentamento 

Divulgação do trabalho 1 vez Comunicação 

Mais psicólogos 2 vezes Rh 

Dificuldades indicadas pelos profissionais Ocorrência 

(UR) 

Unidade de Significação 

Despreparo da rede de saúde 4 vezes Qualificação  

Preconceito 7 vezes Preconceito  

Dificuldade de o usuário transitar no 

município para atendimento e medicação 

1 vez Acesso  

Dificuldade de adesão ao tratamento das 

crianças devido a estrutura física (crianças 

junto com adultos) 

2 vezes Estrutura  

Dificuldade de comunicação 1 vez Comunicação  

Prontuário desorganizado 1 vez Gestão  

Dificuldade de acesso na retirada de 

documentos 

4 vezes Acesso  

Desinteresse em atender usuários da saúde 

mental 

4 vezes Integralidade 

Investimento do gestor público 1 vez Gestão  

Falta de profissionais 1 vez RH 

Dificuldade em adquirir algumas medicações  1 vez Acesso  

Isolamento dos diversos setores 1 vez Intersetorialidade 

Falta de comprometimento dos setores 1 vez Intersetorialidade 

Inclusão dos usuários do sexo masculino nas 

oficinas do CAPS 

1 vez Inclusão  

Dificuldade de adesão ao tratamento de 

adolescentes, por intervenção do abrigo 

1 vez Intersetorialidade 

Falta de compreensão da sociedade quanto ao 

usuário 

1 vez Estigma 

Dificuldades indicadas pelos profissionais Ocorrência 

(UR) 

Unidade de Significação 

Falta de materiais para oficina 6 vezes Estrutura material 

Falta de água 17 vezes Estrutura física 

Estrutura física prejudicada 12 vezes Estrutura física 

Falta de materiais para farmácia 1 vez Estrutura materiais 

Prédio adoecido 1 vez Estrutura física 

Espaço inadequado para comportar criança, 

adolescente e adulto 

3 vezes Estrutura física 

Falta de materiais para escritório e limpeza  1 vez Estrutura materiais 

Um carro para três demandas (CAPS, RT e 

Desinstitucionalização) 

1 vez Estrutura materiais 
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Falta de profissionais 2 vezes Estrutura/RH 

Falta de apoio familiar 1 vez Integralidade  

Dificuldades indicadas pelos profissionais Ocorrências 

(UR) 

Unidade de Significação 

Trabalhar na desestrutura atual 3 vezes Estrutura Física/ 

Organizacional 

Falta de experiência  1 vez Qualificação  

Falta de preparo antes de exercer a função 1 vez Qualificação  

Falta de conhecimento específico para manejar 

o diagnóstico infantil 

1 vez Qualificação 

Desorganização dos prontuários dificultando o 

trabalho no CAPS 

2 vezes Estrutura –Organizacional 

Dificuldade de parceria 3 vezes Integralidade/Intersetorialidade 

Desvalorização das equipes de saúde mental 2 vezes Estrutura –Organizacional 

Falta de apoio do gestor 1vez Má gestão 

Cansaço, estresse, desânimo desmotivação, 

cansaço mental 

4 vezes Enfrentamento 

Insegurança na estabilidade profissional 1 vez Insegurança 

Dificuldade de conscientizar a não internação 1 vez Enfrentamento 

Tristeza devido à falta de estrutura e descaso 1 vez Enfrentamento 

Sentimento de prisão num setor quando 

poderia estar em outras frentes 

1 vez Enfrentamento 

Falta de comunicação 1 vez Comunicação 

Revisão de carga horária de trabalho do 

pessoal de 40 h 

1 vez Estrutura –organizacional 

Boicote da unidade 24h 1 vez Integralidade/ 

Intersetorialidade 

Frustração por não conseguir acolher 

determinadas famílias, pela quantidade de 

demanda 

1 vez Frustração 

Frustração por correr o risco de ser desligada 

do serviço, mesmo fazendo um bom trabalho 

1 vez Frustração 

Quadro 3: Resultado das respostas do questionário, ocorrência e Unidade de Significação. 

 

               A fim de demonstrar como foi realizada a síntese do quadro anterior para 

elaboração das categorias, segue a construção do quadro seguinte com as unidades de 

significação (US) e as categorias: 

 

Unidade de Significação Total 

UR 

Categorias Total de 

Categorias 

Estrutura (Física, 

organizacional, material) 

78  1ª Categoria: Desafiando 

gigantes: estrutura do 

trabalho na saúde mental. 

99 (450%) 

Dificuldade de RH   12 

Má gestão 7 

Dificuldade de acesso  12 

Qualificação 9 2ª Categoria: Despreparo 

profissional e a 

construção na reflexão da 

prática: a grande virada. 

21 

(95,45%) 
Enfrentamento 9 

Frustração 2 

Insegurança 1 
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Integralidade 10  

3ª Categoria: Articulação: 

Integralidade e 

intersetorialidade, o 

caminho para os 

rompimentos. 

38 

(172,72%) 
Intersetorialidade 4 

Integralidade/ 

Intersetorialidade 

11 

Comunicação 3 

Evasão 1 

Inclusão 1 

Estigma 1 

Preconceito 7 

Quadro 4: Síntese das Unidades de Significação (US), Unidades Registro (UR) e categorias na 

análise de conteúdo segundo Bardin (2009). 

 

4.2- Educação Permanente na rede de saúde mental de Japeri 

 

4.2.1- Oficinas realizadas 

  

 Antes de descrever as oficinas realizadas, deve-se destacar que a análise 

realizada anteriormente dos questionários serviu de base para planejar e propor as 

oficinas de educação permanente na rede de saúde mental em Japeri. O planejamento foi 

realizado de forma a ratificar a análise dos questionários, ou seja, as dificuldades 

evidenciadas e estas servirem como temas principais das situações problemas 

trabalhados nas oficinas, a saber: 

 

►1ª situação problema- Foi construída com as respostas dos profissionais para temática 

das dificuldades da Rede de atenção psicossocial - tais respostas apresentaram destaque 

para as questões estruturais (categoria 1) e, para as dificuldades de integralidade, 

intersetorialidade (categoria 2). 

 

►2ª situação problema- Foi construída com base nas respostas para as dificuldades 

sociais que apontou para as questões da qualificação dos profissionais (categoria 2) e 

para os conceitos de integralidade e intersetorialidade com foco nos rompimentos dos 

preconceitos e estigmas (categoria 3). 

 

►3ª situação problema- E, por fim, o terceiro caso pautou-se nas dificuldades de 

infraestruturas e pessoais focando nas três categorias. Evidenciou que a prática 

profissional tem sido atravessada pelas péssimas condições de trabalho na rede de saúde 

mental (categoria 1), abordou os aspectos da falta de qualificação profissional (categoria 
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2) e o resultado da assistência fragmentada que dificulta o cuidado integral e não 

assegura o direito do cidadão(categoria 3). 

 

 Deste modo, as oficinas realizadas serviram para responder o segundo 

objetivo desta pesquisa que foi: 

 

■  Planejar, propor e realizar oficina de sensibilização através da EPS, para a rede de 

saúde mental, de acordo com as dificuldades encontradas com vistas ao cuidado 

integral. 

 

         Na terceira fase desta pesquisa, foram realizadas as oficinas com os 

profissionais. Estas foram divididas em nove dias, uma vez por semana, utilizando parte 

do horário da reunião de equipe (utilizando 2h de duração para EPS) no período de 17 

de setembro de 2014 a 12 de novembro de 2014. A oficina utilizou o método da 

problematização como estratégia de integrar os profissionais e viabilizar possíveis 

soluções para as dificuldades encontradas no dia a dia.  

               Participaram das oficinas 22 funcionários, representando o CAPS II, Polo 

Álcool e Droga, Polo Infanto Juvenil, Equipe de Desinstitucionalização e Equipe da RT, 

uma representante da Atenção Básica e a Coordenação do Programa de Saúde Mental. 

Destaca-se que os sujeitos foram divididos em 3 (três) grupos de modo que cada grupo 

foi composto de profissionais de diferentes setores, fazendo com que o grupo ficasse 

mais coeso para a metodologia em voga. O planejamento da oficina foi: 

 

► 1º Encontro: 

 

               Dinâmica das Mãos para sensibilização adaptada ao objetivo da pesquisa, em 

que os sujeitos em roda (de mãos dadas) memorizaram com quem estava a mão 

esquerda e direita, e ao comando da moderadora da oficina (autora principal deste 

projeto), todos deviam soltar as mãos e andar embaralhados no espaço da sala. Após 

dois minutos caminhando na sala, ao novo comando, os participantes pararam sem 

locomover-se e deram as mãos (direita e esquerda) para os colegas que estavam de mãos 

dadas. O objetivo foi evidenciar as dificuldades percorridas para encontrar a mão do 

outro. No entanto, foi observado também que é possível através do esforço de cada um 
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alcançar o objetivo proposto nesta atividade, e assim a roda foi construída, retornando 

ao formato inicial que esta era, formando uma rede de união.  

                Após a realização da dinâmica, o grupo foi levado a refletir sobre a sua prática 

e a interlocução das unidades, fazendo uma análise com a dinâmica. Os profissionais 

levantaram os seguintes termos, fazendo conexão da dinâmica com a prática: "rede", 

"cuidado", "integralidade", "dificuldade", "conquista", "ajuda", "esforço" e "atenção". 

Logo após, foi apresentado aos sujeitos a proposta da sistematização dos problemas, os 

quais estarão organizados nos casos, relacionando as três situações de aprendizagem.  

               Os casos foram organizados de acordo com as respostas dos sujeitos no 

questionário aplicado com o objetivo de identificar quais são as dificuldades da rede de 

atenção psicossocial, quais as dificuldades sociais, de infraestrutura e pessoais. A 

sistematização consistiu também em: para cada temática identificada no questionário, 

seriam realizadas as indicações dos materiais e profissionais, e eleição coletiva de um 

filme/documentário e um profissional convidado buscando ampliar a discussão da 

equipe. O cronograma (Apêndice VII) foi entregue, possibilitando, assim, a organização 

dos profissionais para oficina. 

              Desse modo, a equipe foi dividida em três grupos, com a tarefa de propor 

quatro nomes de profissionais para as temáticas que norteiam a pesquisa, e foi entregue 

pela pesquisadora a relação dos filmes e documentários sugeridos pelos profissionais no 

questionário, com o objetivo de cada grupo selecionar apenas quatro filmes a fim de ser 

mais um instrumento para discussão dos temas em questão.  

 

Filmes e documentários/ Sugestões Quantidade de Indicações 

Bicho de Sete Cabeças 7 

Solista 4 

Patch Adams 3 

A Vida é Bela 2 

Esquizofrênico 1 

Precisamos falar sobre o Kevin 1 

Sociedade dos Poetas Mortos 1 

O Sexto Sentido 1 

Uma Mente Brilhante 1 

Silêncio dos Inocentes 1 

Um Antropólogo em Marte 1 

 Barão Michalze 1 

Melhor é Impossível 2 

Documentários 1 

Geração Prozac 1 

Rain Man 1 

Quadro 5:  Filmes sugeridos pelos trabalhadores. 
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               Após discussão em grupo, apresentou-se para toda equipe as sugestões de cada 

grupo e, em seguida, foi realizada uma nova eleição na equipe, o que resultou em quatro 

filmes e quatro profissionais, como demonstra no quadro a seguir: 

 

Dificuldades Filmes escolhidos 

Da rede de atenção Uma Mente Brilhante 

Dificuldades Sociais Bicho de Sete Cabeças 

Dificuldades de Infraestrutura  Patch Adams – O amor é contagioso 

Dificuldades Pessoais Desafiando Gigantes 

Quadro 6: Filmes escolhidos pela equipe 

 

               Em seguida, cada grupo indicou as pessoas para mesa redonda.  Após 

discussão em equipe, chegou-se a quatro nomes: um representante da gerência do estado 

do Rio de Janeiro, Secretário de Saúde, um usuário representando os usuários da saúde 

mental e dois profissionais de municípios da Baixada Fluminense. No entanto, foram 

mantidas três opções de nomes para cada temática, possibilitando assim os contatos com 

os profissionais para o agendamento da data, e caso algum deles não pudesse, passaria 

para opção seguinte. Após os contatos, foi fechada a organização da mesa, conforme 

descrito no quadro a seguir, e os nomes dos profissionais, indicados para composição do 

debate: 

 

Dificuldades Profissionais indicados 

Da rede de atenção Secretário de Saúde do município – para 

abrir o evento e falar da expectativa da rede 

no município. 

Gerência do estado do Rio de Janeiro – 

falar sobre o tema, o qual deveria estar 

baseado nas questões levantadas pela 

equipe. 

Dificuldades Sociais Profissional de um município da Baixada 

Fluminense (Coordenador da Saúde 

Mental São Gonçalo e Paracambi) – falar 

sobre a temática através das questões 

levantadas pela equipe. 

Dificuldades de infraestrutura  Profissional de um município da Baixada 

Fluminense – (São João) –falar sobre a 

temática. 

Dificuldades Pessoais Profissional de São João - o mesmo que 

fará exposição do tema infraestrutura. 
Quadro 7:  Profissionais indicados para o debate ampliado da oficina de EPS. 
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             É importante dizer que foi escolhido um representante dos usuários para 

participar da mesa, com objetivo de garantir um espaço a quem é assistido pelo SUS, 

apontando as dificuldades dos usuários na rede, contemplando também as temáticas: 

dificuldades sociais e pessoais, e as dificuldades de infraestrutura. 

 

► 2º Encontro: 

 

              Explicou-se a metodologia ativa, especificamente a metodologia da 

problematização, e como definido na primeira oficina, a equipe foi dividida em três 

grupos. Cada grupo recebeu a primeira situação problema, no qual foi construído um 

caso a partir das respostas do questionário de cada componente da equipe expondo as 

dificuldades da rede de atenção psicossocial. A tarefa foi identificar os problemas e 

levantamento de hipóteses da situação problema e elaborar uma questão de 

aprendizagem, indicando uma sugestão para o nome do caso. 

Caso 1 

              O caso lido (Apêndice VIII) inicia com um fato verídico retratando a fala de 

uma profissional numa das reuniões de equipe sobre as dificuldades que estava 

encontrando na inserção dos usuários, através do trabalho de desinstitucionalização, e 

aproveitando o contexto do drama vivido por um usuário, todas as falas encontradas no 

caso dizem respeito à visão de cada profissional direcionada às dificuldades de inserção 

na rede. Para ilustrar a discussão, foi nomeado ficticiamente o drama de Claudio, que 

apresentava pensamento desorganizado, e a equipe preocupava-se com a possibilidade 

do quadro se agravar, no entanto, a rede de atenção não se encontrava estruturada para 

suprir as demandas do usuário no final de semana. 

             O nome escolhido pela equipe para nomeação do caso foi: “Arrumando a casa 

para receber seus moradores” 

             Os problemas identificados no caso foram: a infraestrutura dos serviços que 

estão deficientes, profissionais desmotivados pelas constantes mudanças políticas, 

diálogo fragmentado e resistência dos profissionais e de outros setores em relação à 

saúde mental, má gestão, inexistência de intersetorialidade, falta de organização, falta 

de formulação estratégicas da rede (fluxo), falta de serviço 24h de emergência 

psiquiátrica e desconhecimento sobre o programa de saúde mental. 

https://www.google.com.br/search?es_sm=93&q=desinstitucionaliza%C3%A7%C3%A3o&spell=1&sa=X&ved=0CBoQvwUoAGoVChMIof-Ul82yxwIVBR-QCh3muQ7I
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              As hipóteses levantadas para os problemas supracitados foram: falta de 

investimentos dos gestores no fortalecimento de recursos humanos, de materiais 

insumos e na infraestrutura a fim de melhor adequar a rotina dos serviços; e falta de 

espaços de discussões intersetoriais para formulação de fluxo e estratégias de ação e 

intervenção estreitando assim as relações entre os serviços a fim de prestar melhor 

qualidade na assistência, como também efetiva fiscalização dos serviços prestados aos 

usuários. 

               Foi construída a seguinte questão problematizadora buscando a teorização 

da temática rede de atenção: como melhorar a rede para melhorar a qualidade do 

atendimento ao usuário da saúde mental? 

               Desse modo, todos os participantes ficaram de trazer, para a semana seguinte, 

materiais que pudessem auxiliar na resposta e foi distribuído para cada componente um 

DVD com o filme: “Uma Mente Brilhante”, para nortear a discussão sobre a temática 

da rede. 

 

► 3º Encontro: 

 

              Iniciamos a oficina com a divisão dos grupos levantando a discussão acerca da 

questão de aprendizagem com a reflexão e compartilhamento das referências científicas. 

Logo após, os grupos apresentaram suas respostas, resultando na construção coletiva da 

resposta de aprendizagem, chegando a seguinte conclusão: 

               "Para construção da rede, faz-se necessário que todos os componentes da 

RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) compreendam quais são as funções que devem 

exercer de acordo com a portaria 3.088/11. Considerando que cada usuário é único, é 

de suma importância o fortalecimento dos laços familiares e dos serviços, levando ao 

acolhimento, a inserção e pertencimento ao seu núcleo comunitário. Desse modo, é 

necessário propor um espaço de educação permanente para os todos os serviços da 

rede de atenção psicossocial, visando maior interação dos serviços e ampliando o 

acesso aos usuários." 

               Com relação ao filme “Uma Mente Brilhante”, os profissionais se 

posicionam: "Percebe a dificuldade que o transtorno mental causa na vida do sujeito, 

e que cada sofrimento é único, no entanto, a doença não deve reduzir o sujeito na 

própria doença, tendo em vista que o investimento em saúde pode promover um 
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avanço pessoal e profissional na vida dos usuários, sendo o próprio sujeito capaz de 

ser o senhor do seu destino, como ocorreu com o ator do filme." 
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              Um fator importante ocorrido no processo dessa oficina foi a solicitação da 

coordenação do CAPS para desligar-se da unidade. E com essa tomada de decisão, a 

organização do serviço e o processo de construção coletiva, uma vez que não teria de 

imediato outra pessoa para assumir tal cargo, fez-se de suma importância, levando os 

profissionais dos serviços envolvidos com a vida do CAPS a buscarem uma 

interlocução para além dos muros dos serviços. Assim, percebemos o quanto a 

comunicação via o instrumento do WhatsApp intensificou, inclusive possibilitando 

discussão dos casos mais emergentes no dia a dia da unidade. 

O instrumento WhatsApp é uma extensão das relações sociais dos usuários e é 

usado mais para compartilhar o cotidiano das pessoas, utilizado como aplicativo de 

celular. A partir de uma das funções disponíveis no aplicativo, está a criação de grupos 

de conversas, como uma nova forma de comunicação. Este aplicativo permite criar 

atalhos para os contatos que são usados de forma mais frequente. Um ícone com a foto 

do contato aparece na tela principal do celular e através desse instrumento é possível 

criar grupos de temáticas, neste caso, eles são formados a partir de um interesse comum, 
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como grupo de trabalho, grupo de família, dentre outros, e não necessariamente por 

vínculos afetivos (REIS, 2013).    . 

 

► 4º Encontro:  

 

Caso 2 

               Dando continuidade ao processo de educação permanente, foi entregue a 

próxima situação-problema - caso 2 (Apêndice IX) para os 3 grupos, conforme a 

dinâmica do caso anterior, com identificação dos problemas, levantamento das hipóteses 

e elaboração da questão de aprendizagem. 

               A introdução da situação de aprendizagem trata-se de um caso real, discutido 

na reunião de equipe do CAPS, e as falas, assim como no primeiro caso, tratam-se das 

respostas dos profissionais no questionário aplicado, relacionadas à temática: 

“Dificuldade Social”. Após a discussão e apresentação de cada grupo, a equipe 

concluiu que: 

              Nos problemas levantados, os profissionais identificaram os seguintes 

aspectos: desinteresse, desinformação, preconceito, desrespeito, falta de investimento da 

gestão municipal em relação aos profissionais da rede, falta de comprometimento das 

equipes, falta de infraestrutura, falta de integralidade na rede, falta de ética, falta de 

humanização na assistência, falta de envolvimento da família. 

               As hipóteses levantadas mostram que é preciso que ocorra um investimento 

no capital humano e material (por parte dos gestores) para que ocorra melhorias na 

acessibilidade do usuário à rede de saúde e também a inclusão social; a falta de 

infraestrutura e o preconceito e a falta de ética profissional dificultam a inclusão do 

usuário; e a falta de divulgação das informações sobre a saúde mental e a falta de 

articulação entre os serviços dificultam o acesso e o atendimento humanizado. 

              A questão problematizadora escolhida pela equipe foi: como investir, 

articular e difundir as informações sobre a saúde mental, de modo a garantir aos 

usuários maior acesso à rede, identificando se a discriminação e preconceito são 

problemas da rede e/ou dos profissionais? 

              O nome escolhido para a situação de aprendizagem foi: "O descaso". 

               Foi entregue o filme: “Bicho de Sete Cabeças”, como uma ferramenta de 

reflexão, para a próxima oficina, no momento da resposta de aprendizagem.  
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► 5º Encontro: 

 

              Iniciamos a oficina dividindo a equipe em três grupos, dando continuidade a 

proposta da semana passada trazendo para discussão a questão de aprendizagem 

(referente ao caso 2) com a reflexão e compartilhamento das referências científicas.  

             Desse modo, após a reflexão dos grupos, chegou-se a construção coletiva da 

resposta a seguir: 

               "O acesso à rede pelo usuário de saúde mental passa pela ótica do 

empoderamento do usuário, com o fortalecimento de sua capacidade de ser 

responsável também por seu tratamento. Contudo, percebe-se que esse conceito 

pertence também aos gestores, equipes e familiares, já que uma rede de cuidados não 

se faz somente com o trabalho das equipes de saúde, mas muito também da condução 

pelos gestores municipais. Assim sendo, esse circuito que engloba a informação, seja 

através do investimento, articulação e difusão, necessita de uma constante 

retroalimentação das experiências no que se refere a uma melhor integralidade dessa 

rede composta de diversos atores, que pode ser realizada através de fóruns 

intermunicipais, acolhimento e orientação às famílias, promoção de ações territoriais 

envolvendo a comunidade, estruturação de equipes de matriciamento, colegiados e 

política de educação permanente promovendo a articulação de rede, levando a 

desmitificação e preconceitos referentes à loucura, e a construção de um órgão 

fiscalizador." 

              No que se refere ao filme: “Bicho de sete cabeças”, os profissionais concluem 

que: verifica-se a questão do empoderamento baseado na manipulação de familiares e 

da rede, os quais deveriam ser corresponsáveis pela atenção ao usuário.  

 
Bibliografia utilizada pela equipe: 

 

ALMEIDA, K. S. DIMENSTEIN, M. SEVERO, A. K. Empoderamento e atenção 

psicossocial: notas sobre uma associação de saúde mental, Revista Interface - 

Comunicação Saúde Educação, 2010. 

 
 
 

VIEIRA, S.R. ROSENBURG, C.P. A Integralidade numa Rede de Proteção Social 

ao Adolescente: uma reflexão a partir do pensamento de Giles Lipovetsky. Revista: 

Saúde Soc. São Paulo, 2010. 
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              Ao refletir sobre a construção do órgão fiscalizador, verificou-se que a equipe 

pouco compreendia sobre conselho municipal de saúde e conselho gestor, por isso, foi 

aberto um debate especificamente sobre o funcionamento destes. Desse modo, os 

profissionais perceberam a importância da composição do conselho gestor do CAPS, já 

que este sedia também os polos e a equipe de desinstitucionalização sendo também 

responsável por acompanhar os moradores da RT, além da referida unidade ter mais de 

10 anos de funcionamento e nunca ter tido um movimento para composição do conselho 

gestor. Nestes termos, ficou decidido que para as próximas reuniões de equipe seria 

discutida e organizada a composição para eleição do conselho gestor. 

 

► 6º Encontro: 

 

Caso 03      

              Leitura da terceira situação-problema que se refere às dificuldades de 

infraestruturas e dificuldades pessoais (Apêndice X), com identificação dos 

problemas, levantamento das hipóteses e elaboração da questão de aprendizagem, 

mantendo a mesma divisão dos três grupos, para discussão e reflexão do caso. A 

construção do caso 3 baseou-se nas respostas do questionário, assim como foram 

construídos os outros dois casos anteriores. E revelou uma preocupação dos 

profissionais em relação às questões estruturais e a faltas de recursos para exercer 

dignamente o trabalho com os usuários. Baseou-se também no sofrimento pessoal que o 

processo de trabalho causa nos trabalhadores da saúde mental. 

              Assim sendo, ao retornar dos grupos e realizar a apresentação das respostas, a 

equipe chegou aos seguintes aspectos: 

             Nome escolhido para o caso: “Desafiando Gigantes”. 

             Problemas identificados pela equipe: as questões relacionadas à infraestrutura 

referem-se ao espaço inadequado necessitando de obra, falta de RH e recursos materiais 

para escritório e para oficinas, falta de água, falta de organização e de fluxo, problemas 

administrativos. Já as questões pessoais referem-se ao esgotamento profissional físico e 

mental, as frustrações, a instabilidade profissional e emocional, falta de capacitação, 

falta de estímulo profissional e financeiro, falha na comunicação, salário defasado e 

falta de convivência. 
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               Hipóteses levantadas: a falta de estrutura, espaço inadequado, falta de RH e 

recursos materiais geram na equipe um desestímulo diante de cada nova situação. No 

entanto, se houvesse investimento e comprometimento dos gestores da saúde, em 

relação aos serviços de saúde, facilitaria assistência prestada, uma vez que o 

esgotamento físico, mental e motivacional dificulta um melhor desempenho na 

execução das tarefas da equipe. 

               A questão problematizadora escolhida pela equipe foi: diante das 

dificuldades de infraestrutura e das dificuldades pessoais, como desempenhar um 

atendimento de excelência na saúde mental, despertando o comprometimento do 

gestor? 

              Para nortear a discussão dessa temática, foi entregue o filme: “Patch Adams – 

O amor é contagioso” e ficou acordado entre a equipe que o último filme: 

“Desafiando Gigantes” seria visto pelos profissionais, para nortear a discussão no dia 

da avaliação das oficinas de Educação Permanente, já que o primeiro filme também faz 

referência à superação das dificuldades pessoais, tendo em vista que as duas temáticas 

estão juntas no caso 3 devido aos apontamentos da equipe no questionário, 

evidenciando a influência das dificuldades de infraestrutura nas dificuldades pessoais. 

 

► 7º Encontro: 

 

              Iniciamos a oficina dividindo a equipe nos três grupos, em seguida, trouxemos 

para discussão a questão de aprendizagem, referente ao caso 3, que retrata as 

dificuldades de infraestrutura e dificuldades pessoais com a reflexão e 

compartilhamento das referências científicas. Desse modo, a construção coletiva da 

resposta da questão de aprendizagem foi:  

              Diante das dificuldades encontradas, verifica-se a importância da formação 

do Conselho Gestor através de eleição, potencializando a saúde mental frente às 

solicitações na Secretaria de Saúde. Faz-se necessário também a aproximação dos 

gestores de saúde e do Secretário de Saúde nas reuniões de colegiados e fóruns. E a 

gestão precisa ser entendida como ação política, com interlocução, avaliação, 

pluralidade e interdisciplinaridade, sendo esta descentralizada, com a participação da 

comunidade, visando à cidadania ampliada. 
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              Estabelecer melhor organização do serviço a fim de evitar o adoecimento 

psíquico, buscando novo arranjo organizacional e melhor vínculo entre técnicos e 

usuários. 

              A qualificação contínua das equipes da rede é outra demanda que se 

apresenta de maneira emergencial tanto em relação a uma formação mais 

aprofundada sobre determinados assuntos quanto para formação ampliada com os 

princípios da EPS, levando a uma ação técnica mais assertiva, estabelecendo limites 

pessoais e profissionais na atuação profissional, e buscando o entrosamento da 

equipe, sendo as reuniões técnicas de suma importância para promover trocas e 

compartilhamentos das decisões, e tendo supervisão clínica o papel essencial de 

garantir a continuidade do trabalho superando as dificuldades encontradas, através 

do processo reflexivo. 

              No que se refere ainda à gestão pública, a possibilidade de garantir através 

das políticas públicas o oferecimento de espaços educativos que possibilitem a 

qualificação profissional. 

               Assim sendo, contextualizando a questão de aprendizagem com o filme Patch 

Adams, os profissionais evidenciaram que: "o filme aborda a questão da 

inventividade, a dedicação profissional, a importância de colocar o usuário como 

autor da própria vida e a parceria necessária entre profissional e usuário, baseada na 

afetividade, com o objetivo de enfrentar o adoecimento, e construir possibilidades com 

os recursos possíveis, rompendo com os limites e com todas essas barreiras que 

vivenciamos no cotidiano". 

Bibliografia utilizada pela equipe: 

HECK, R.M., BIELEMANN,V.L.M., CEOLIN, T., KANTORSKI, L.P., WILHICH, 

J.Q, CHIAVAGATTI, F.G, Gestão e saúde mental: percepções a partir de um 

centro de atenção psicossocial, REVISTA: Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 

2008 

 

MÂNGIA, E.F.; MURAMOTO, M.T.; MARQUES, A. L. M. Formação profissional e 

serviços de saúde mental no SUS: estudo sobre a inserção de egressos do Curso de 

Terapia Ocupacional da FMUSP. Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo, v. 21, n. 2, p. 

148-157, maio/ago. 2010. 

 

SILVA, E.A, COSTA, I.I, Saúde mental dos trabalhadores em saúde mental: estudo 

exploratório com os profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial de 

Goiânia/Go- Psicologia em Revista Belo Horizonte, v. 14, n. 1, p. 83-106, 2008 
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SILVA, E.A, COSTA, I.I, O profissional de referência em Saúde Mental: das 

responsabilizações ao sofrimento psíquico, Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São 

Paulo, v. 13, n. 4, p. 635-647, dezembro 2010 

 

 

               No final da oficina, discutimos a importância de escolhermos um ou mais 

profissionais , juntamente com o representante dos nossos usuários, que representassem 

a Saúde Mental, para participar da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que 

aconteceria na sexta-feira da semana seguinte, para iniciarmos o processo de 

organização para eleição do conselho gestor, solicitando que um representante do 

conselho municipal participasse da  reunião de equipe, para orientação sobre a eleição 

do conselho no CAPS. 

 

► 8º Encontro:  

 

Mesa redonda 

               Para a oitava oficina a proposta foi ampliar a discussão com os profissionais 

convidados indicados pelo grupo. A estratégia para discussão seguiu no formato de 

mesa redonda composta pelos profissionais escolhidos, o usuário convidado pela 

equipe, a coordenação de saúde mental e a pesquisadora como moderadora.  

               Esta oficina ocorreu fora do CAPS, no auditório de uma escola municipal de 

Japeri. E para a organização da oficina, a Coordenação da Saúde Mental pediu 

emprestado o espaço via ofício e informou oficialmente ao Secretário de Saúde sobre o 

evento solicitando a sua presença (Anexo IV). Foi confeccionado e distribuído também 

um convite divulgando a mesa redonda (Apêndice XI). 

               Um representante dos usuários da Saúde Mental, o Coordenador da Saúde 

Mental de Paracambi e São Gonçalo (este já havia sido coordenador da Saúde Mental de 

Japeri anos atrás), uma profissional da Saúde Mental do CAPS de São João, a Gerência 

da Saúde Mental do estado do Rio de Janeiro e o Subsecretário de Saúde. 

               Conforme o processo de discussão nas oficinas anteriores, os profissionais da 

mesa trariam para o debate os temas geradores que estão no processo de discussão dos 

profissionais: Dificuldades da Rede de Atenção Psicossocial; Dificuldades Sociais; 

Dificuldades de Infraestrutura; e Dificuldades Sociais. Para aproximar os profissionais 

convidados das temáticas que estão em discussão, foi enviado via e-mail (Apêndice XII) 

um material explicativo sobre o projeto e as temáticas em questão.  
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             As temáticas foram desenvolvidas conforme divisão a seguir: 

 

• A importância da rede de atenção psicossocial (baseada na RAPS/ Portaria 3.088) 

e as dificuldades desse trabalho integral em rede. Desafios e possibilidades. 

(Profissional responsável pelo tema: Profissional da Gerência Estadual da Coordenação 

de Saúde Mental/ RJ). 

 

•As dificuldades sociais, que diz respeito ao trabalho dos profissionais de saúde, na 

ação da reabilitação do usuário dentro do território, fazendo o seguinte questionamento: 

quais são as dificuldades encontradas na rede no processo de reabilitação e 

desinstitucionalização? 

(Profissional responsável pelo tema: Coordenador da Saúde Mental do Município de 

Paracambi e São Gonçalo). 

 

• As dificuldades de infraestrutura e as dificuldades pessoais, as quais estão 

relacionadas às dificuldades estruturais nos serviços e as dificuldades ou limitações dos 

profissionais.  

(Profissional responsável pelo tema: Profissional do CAPS de São João). 

 

• A vivência na rede: E para falar da vivência e das dificuldades na rede, ninguém 

melhor do que o próprio usuário.  

(Representante dos usuários da Saúde Mental de Japeri). 

 

• O Subsecretário: para expor as possibilidades de avanços na rede de Saúde Mental 

em Japeri e os desafios da gestão. 

 

              A dinâmica era a seguinte: cada profissional convidado tinha a incumbência de 

debater a temática para a qual este foi escolhido e teria 20 minutos para a exposição 

desta, abrindo em seguida 10 minutos para a discussão entre os profissionais. 

              Durante o encontro, todos os debates evidenciaram a necessidade da rede em 

desenvolver o trabalho integral, a importância da gestão publica participativa e a 

importância da RAPS. A fala do usuário foi de extrema importância para apontar o 

quanto a assistência precisa de investimentos tanto na estrutura física, quanto de 
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ampliação de recursos humanos, e principalmente da valorização financeira a nível 

salarial para os funcionários. Para tais cobranças, o subsecretário, respondeu aos 

funcionários, que embora estivessem a pouco tempo (aproximadamente um mês e meio) 

na gestão da Secretaria de Saúde, estes haviam acordado com a Coordenação de Saúde 

Mental juntamente com a responsável pelo estudo em questão de providenciar os 

materiais de insumos e os materiais de oficinas, assim como materiais para obras e 

reparos. Em seguida, um profissional também questionou a presença da Secretaria nas 

reuniões de colegiado para gestores da rede, tendo como resposta do subsecretário o 

compromisso de, em posse das datas previamente agendadas, ela se faria presente nos 

próximos encontros. 

               Esteve presente também dois profissionais do Programa Saúde na Escola (uma 

das profissionais já vinha participando do colegiado para gestores), os quais foram 

convidados a participar dos próximos encontros de EPS, em que a datas seriam 

decididas na 9ª oficina de EPS. 

              Como a mesa redonda ocorreu pela manhã, no horário da tarde avaliou-se em 

reunião de equipe a importância da mesa redonda, uma vez que nos debates havia a 

presença do gestor da Secretaria de Saúde juntamente com a presença da gerência do 

estado do Rio de Janeiro, responsável pela Metropolitana I, o que certamente foi um 

momento para reforçar as pactuações entre os trabalhadores e o gestor municipal. 

              Ao final da mesa, o usuário e os profissionais convidados assinaram a 

autorização do uso de imagem (Apêndice XIII) para construção do documentário e do 

portfólio do processo de EPS no município e receberam os certificados de participação 

da oficina (Apêndice XIV). 

 

► 9º Encontro:  

               O nono encontro teve como objetivo a avaliação da oficina e do processo de 

construção do conhecimento através de uma roda de conversa e elaboração coletiva da 

proposta de consolidação da educação permanente com os trabalhadores da rede de 

saúde mental do município de Japeri com o objetivo de promover o cuidado integral.  

              Iniciamos a oficina com o debate do filme: "Desafiando Gigantes", que 

trabalhava questões como: motivação, empoderamento, liderança, construção coletiva, 

perseverança e persistência. O que levou a equipe a refletir nos passos dados a cada 

etapa, desde o questionário respondido, passando pelas oficinas até a mesa redonda (na 
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8ª oficina) e alcançando a nona oficina em que se fez necessário avaliar todo processo 

percorrido até aqui. 

              Um pouco antes da oficina, alguns profissionais e um representante dos 

usuários participaram da filmagem para construção de um documentário sobre o 

processo das oficinas de EPS e os debates promovidos nos colegiados e mesa redonda, 

na rede de atenção psicossocial. Buscou-se organizar os depoimentos com 

representantes dos trabalhadores, a coordenação de saúde mental e um representante dos 

usuários, para que pudessem retratar os grupos pertencentes à RAPS e que participaram 

do presente estudo. 

              Após a reflexão do filme, os trabalhadores assinaram o termo de uso da 

imagem para construção do documentário, como já mencionado. Em seguida, abriu-se a 

discussão para as sugestões de continuidade da EPS, como demonstrado na descrição e 

no quadro a seguir: 

 

● Proposta elaborada com os trabalhadores da rede de atenção psicossocial 

propondo a continuidade da EPS: 

 

■ Profissionais responsáveis na organização da EPS para os próximos encontros:  

Um representante do Polo AD, um do Infanto, dois do CAPS. No entanto, será feito 

rodízio, de acordo com as temáticas levantadas. 

■ Tempo de duração dos encontros: 2 horas 

■ Local: CAPS na primeira quinzena e haverá rodízio entre as unidades de diversos 

setores na segunda quinzena. 

■ Objetivo: qualificação profissional, ampliação do conhecimento, sensibilização dos 

gestores e articulação da rede. 

Dias do encontro Às quartas-feiras, no horário da reunião de 

equipe. 

Período Quinzenalmente - sendo a primeira quinzena 

somente para as equipes de saúde mental 

(CAPS, Polos Infanto e AD, RT e Equipe de 

Desinstitucionalização). 

- A segunda quinzena será destinada a todos 

os componentes da RAPS. 
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Público-alvo Equipe multidisciplinar, focando na rede de 

atenção psicossocial. 

Temas e demandas Serão definidos os temas no decorrer do 

processo. 

Metodologia Metodologia ativa. 

Material didático Filmes; documentários; dinâmicas. 

Materiais científicos Artigos e dissertação. 

Publico a ser incluído Todos os demais componentes da RAPS; em 

alguns momentos, usuários e familiares, e 

munícipes. 

Quadro 8: Proposta de continuidade da EPS na rede de atenção. 

 

              Ao final da oficina, os representantes do Conselho Municipal de Saúde, 

compareceram, conforme convite feito por um profissional e o representante dos 

usuários, após participação na reunião do Conselho de Saúde no último dia 07/11/14. Os 

profissionais aproveitaram para expor toda condição estrutural da unidade e falaram 

também das questões de manutenção das RTs. Foi mencionado sobre a organização do 

Conselho Gestor no CAPS. Ficou acordado então uma nova reunião para a semana 

seguinte com o presidente do Conselho de Saúde e a comissão de avaliação e controle, 

juntamente com a coordenação de Saúde Mental e dois representantes dos funcionários, 

para organizarem um relatório das condições estruturais, de insumos e de recursos 

humanos, e discutirem os detalhes para a eleição do conselho gestor. 

            Assim sendo, após a realização das oficinas, o presente estudo alcançou o 

segundo objetivo: 

 

 Planejar, propor e realizar oficina de sensibilização através da EPS para a rede 

de saúde mental, de acordo com as dificuldades encontradas, com vistas ao 

cuidado integral. 
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5- DISCUSSÃO 

                   

              Ao aplicar o questionário, com objetivo de evidenciar as dificuldades dentro do 

aspecto da rede de atenção psicossocial, as dificuldades sociais, as dificuldades de 

infraestrutura e as dificuldades pessoais, verificou-se que, em todas dificuldades 

levantadas, apontam para os problemas estruturais, sejam elas físicos, de RH ou de 

insumos, o que direciona também para má gestão, que leva os serviços de saúde a 

situação caótica de um espaço sem estrutura saudável na prestação de uma assistência 

que possibilite o cuidado integral.  

               Destaca-se que os indicativos apontaram que havia a necessidade de 

qualificação, e que os sujeitos acreditam ser este o caminho para o empoderamento dos 

trabalhadores, como ferramenta para sanar os enfrentamentos do dia a dia. 

               Por fim, observando-se as respostas dos profissionais diante das temáticas, 

outras dificuldades foram apontadas como: a falta de articulação entre os serviços com 

foco na integralidade e intersetorialidade a ausência de comunicação entre os serviços 

da rede. O preconceito e o estigma também foram evidenciados nas respostas como 

atitudes que dificultavam o acesso do usuário nos serviços do SUS.       

 

5.1-  1ª Categoria: "Desafiando Gigantes": estrutura do trabalho na saúde mental 

 

               A coleta de dados foi realizada através do questionário, o qual evidenciou que 

os aspectos relacionados à infraestrutura tornaram-se um "gigante" para os 

profissionais, uma vez que, em todas as temáticas, de alguma maneira os sujeitos 

apontaram para as dificuldades estruturais.                 

               Verifica-se tal realidade nas falas dos sujeitos, quando estabelecem a 

impossibilidade de acolher dignamente os usuários quando os espaços do serviço não 

oferecem uma estrutura digna de trabalho. Na primeira questão, por exemplo, em que se 

buscava as dificuldades da rede, as respostas apontaram com 78 (450%) questões 

relacionando as faltas estruturais para a péssima condição do CAPS, uma vez que este 

funciona também com Polos Infanto e Álcool e Drogas, e a equipe de 

Desinstitucionalização. Assim sendo, os profissionais apresentaram angústia, voltada 

para as questões de infraestrutura, embora houvesse também a preocupação com as 

dificuldades rede.                
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               O caos estrutural retoma a ideia de Schön (2000) sobre o terreno pantanoso, 

uma vez que o profissional precisa adentrar nesse terreno para analisar, através do 

pensamento reflexivo, quais serão as estratégias possíveis para buscar resolubilidade no 

caos em que se encontra. O movimento proposto pelo referido autor foi feito pelos 

profissionais nesse presente estudo, e após participar das oficinas e fazer o exercício da 

reflexão-na-ação, o sentimento de empoderamento foi construído a cada encontro 

possibilitando estabelecer as estratégias para a resolução dos problemas do "pântano".  

               Freire (1991) apud Arelaro (2007, p. 918) afirma que: “A mudança do mundo 

implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua 

superação: no fundo, o nosso sonho”. Deste modo, o que movimenta toda 

transformação nos serviços é na verdade a inquietação com o instituído, que vai 

demandar novas estratégias de formular ações, integrando o cuidado na assistência.  

               Para isso, são criadas novas políticas que fortalecem a proposta do cuidado 

integral, com o viés nessa construção coletiva de EPS, como estabelece, por exemplo, a 

portaria nº 3.088, em que organiza a rede de atenção psicossocial, definindo os cuidados 

de forma articulada entre os serviços e reafirmando a importância da Formação 

Permanente, para promover a qualidade na assistência prestada (BRASIL, 2011a). 

               Por outro lado, para obter a aplicação dos recursos na assistência de forma 

adequada, faz-se necessário o controle social de maneira efetiva, visando à viabilidade 

em atender as demandas dos serviços de saúde. E serão os segmentos envolvidos que 

deverão participar na tomada de decisão nas políticas que são definidas no seu nível de 

atuação (LANDERDHAL et al, 2010) . 

              Nesse movimento, os profissionais chegaram à conclusão de que precisavam 

organizar o conselho gestor do CAPS, uma vez que estes conselhos, junto ao conselho 

municipal, poderão fazer valer o controle social, já que em diversos aspectos a má 

gestão aparece como um entrave para a estruturação e organização do serviço.  Assim 

sendo, enfrentar as questões estruturais nesse cenário da saúde mental foi o "gigante" 

que se apresentou no terreno pantanoso como um desafio para os profissionais que, de 

forma corajosa, adentraram pelo terreno em busca de soluções estratégicas. Tal atitude 

possibilitou o empoderamento que talvez nem eles soubessem que tinham guardado 

dentro de si mesmos. 
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5.2- 2ª Categoria: "Despreparo" profissional e a construção na reflexão da prática: a 

grande virada. 

 

              Os trabalhadores que participaram do presente estudo eram de diversas áreas, 

funções e diversos setores: CAPS, RT, Polo AD, Polo Infanto e Desinstituconalização. 

E com o perfil multiprofissional, a possibilidade de crescimento e troca em diversos 

aspectos possibilitaram uma aproximação entre estes.  

               No questionário, evidenciou-se em 95,45% das respostas dos profissionais a 

necessidade de qualificação. No entanto, ao participarem das oficinas e se aproximarem 

da proposta de EPS, ficou evidenciado a necessidade de qualificação profissional.  Isso 

fica claro nas respostas às situações de aprendizagens: 

 

"(....) é necessário propor um espaço de educação permanente para os todos os 

serviços da rede de atenção psicossocial, visando maior interação dos serviços e 

ampliando o acesso aos usuários". (Resposta da equipe ao caso 1) 

 

              E dando continuidade as oficinas, verificou-se que a ideia de um espaço de 

qualificação e integração da rede é reforçada pelos profissionais, como levantado na 

resposta ao caso 2: 

 

"(...) estruturação de equipes de matriciamento, colegiados e política de educação 

permanente promovendo a articulação de rede, levando a desmistificação dos mitos e 

preconceitos referentes a loucura (...)". (Resposta de aprendizagem ao caso 2) 

 

               E na última situação de aprendizagem, discutida pela equipe, a qualificação 

aparece novamente, mas num chamado emergencial:            

 

 "(...)A qualificação contínua das equipes é outra demanda que se apresenta de maneira 

emergencial tanto em relação a uma formação mais aprofundada sobre determinados 

assuntos quanto para formação ampliada com os princípios da EPS, levando a uma 

ação técnica mais assertiva, estabelecendo limites pessoais e profissionais na atuação 

profissional(...)". (Resposta da equipe ao caso 3) 
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               Freire (1979, p.14) diz que "(...) a busca deve ser algo e deve traduzir-se em 

ser mais: é uma busca permanente de si mesmo (...)". Com essa afirmativa, verifica-se 

que o autor defende a educação como algo em movimento, o que leva ao processo 

reflexivo, e remete a uma ação que é o ato de buscar, buscar algo, por algum motivo, 

por alguma necessidade. 

              Schön (1992) em sua teoria incentiva um profissional mais ativo, autônomo, 

consciente em relação as suas opções. O processo de reflexão‐na‐ação pode ser 

desenvolvido numa série de momentos. No primeiro momento, o da surpresa: em que o 

profissional reflexivo permite‐se ser surpreendido”, no segundo momento, "pensa sobre 

o que e como foi surpreendido” e, em seguida, busca “compreender a razão por que foi 

surpreendido”, em outro momento que o autor denomina como terceiro, “reformula o 

problema suscitado pela situação” e, no quarto momento, “efetua uma experiência para 

testar a sua nova hipótese”. Neste contexto, o profissional poderá desenvolver o 

processo de reflexão‐na‐ação. Para Schön, é possível olhar retrospectivamente e refletir 

sobre a reflexão‐na‐ação.  

            Do mesmo modo, Freire (1979) apresenta a educação como um caráter 

permanente, pois para ele o saber se faz de forma constante, por isso, não há seres 

educados e não educados, estamos todos nos educando. 

            Neste sentido, Schön e Freire, em seus escritos, aproximam ambas teorias, pois 

estabelecem a reflexão como eixo norteador de todo trabalho, considerando que a 

formação parte da totalidade do sujeito e que nenhum conhecimento fica à margem. 

             Desse modo, Schön (2000) propõe que o ensino prático reflexivo deveria incluir 

maneiras nas quais os profissionais competentes funcionassem dentro dos limites de 

seus ambientes organizacionais. É a ideia da reflexão sobre a reflexão-na-ação da 

prática, que passa pelo viés do ensino prático por meio do estudo da vida organizacional 

dos profissionais. O autor preconiza que o conhecimento profissional poderia ser 

melhorado a fim de estar mais próximo de atender os anseios sociais.   

              Assim sendo, o ensino prático, a educação num caráter permanente e a vida 

organizacional estão atravessados pela mesma linha horizontal, que num movimento 

espiral, se unem.             

 

5.3- 3ª Categoria: Articulação: integralidade e intersetorialidade, o caminho para 

os rompimentos. 
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               A partir dos dados coletados no questionário, verificou-se que a articulação 

entre a integralidade e a intersetorialidade está diretamente ligada à possibilidade da 

organização da rede de atenção psicossocial, possibilitando a comunicação entre os 

serviços, minimizando os preconceitos e estigmas que possam ocorrer devido à falta de 

conhecimento e o distanciamento sobre a saúde mental.  

               Esse retrato fica evidenciado nos dados do questionário, ao buscarem as 

dificuldades da rede de atenção, os profissionais apontaram para a problemática do 

cuidado integral com 172, 72% das respostas.               

               No momento das oficinas, a falta de integralidade na rede é reforçada nas 

respostas dos profissionais à questão de aprendizagem: 

 

"Para construção da rede faz-se necessário que todos os componentes da RAPS (Rede 

de Atenção Psicossocial) compreendam quais são as funções que devem exercer de 

acordo com a portaria 3.088/11. Considerando que cada usuário é único, é de suma 

importância o fortalecimento dos laços familiares e dos serviços(...)". (Resposta da 

equipe ao caso 1) 

 

               E na discussão na oficina referente a situação de aprendizagem do caso 1, a 

necessidade da integralidade do cuidado e a articulação entre os serviços é reforçada 

com a seguinte afirmativa: 

 

"(...) esse circuito que engloba a informação, seja através do investimento, articulação 

e difusão, necessita de uma constante retroalimentação das experiências no que se 

refere a uma melhor integralidade dessa rede composta de diversos atores (...)". 

(Resposta da equipe ao caso 2) 

 

               Nessa perspectiva, Freire (1979) afirma que o trabalhador social que atua 

numa realidade, a qual, mudando, permanece para mudar novamente, precisa 

compreender que o seu querer fazer se dá nessa realidade com outros homens, tão 

condicionado como ele pela realidade dialeticamente permanente e mutável. 

                Para Schön (2000), as pessoas que exercem uma profissão são diferentes entre 

si, em suas subespecialidades, nas experiências e nas perspectivas particulares que 

trazem para seu trabalho e em seus estilos de operação, no entanto, elas compartilham 
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de um corpo de conhecimento profissional. Desse modo, o processo de conhecer na 

ação tem suas raízes no contexto social e institucionalizado, no qual compartilha uma 

comunidade. 

               Partindo desse princípio, da importância da articulação entre os serviços, 

resultando na ação integral, Mattos (2004) aponta que mesmo sabendo que de todos os 

princípios e diretrizes do SUS, talvez o princípio da integralidade seja o que é menos 

visível na trajetória do sistema e de suas práticas. 

               Assim sendo, trabalhar de forma articulada e integrada significa criar 

dispositivos e adotar processos coletivos de trabalho que permitam oferecer, para além 

das ações demandadas pela própria população a partir de experiências individuais de 

sofrimento, ações voltadas para a prevenção, para o cuidado em toda esfera (MATTOS, 

2004). 

               Nesse sentido, é a partir da problematização do processo de trabalho que são 

identificadas as necessidades de qualificação, garantindo a aplicabilidade e a relevância 

da educação em serviço. Esta programação não se constitui somente a partir de uma 

lista de necessidades individuais, nem das prioridades apontadas pela gestão, mas 

prioritariamente a partir da realidade dos processos de trabalho, dos problemas da 

organização deste trabalho, considerando a intersetorialidade, a produção de saúde com 

humanização e integralidade (CECCIM & FEUERWERKER, 2004). 

               Desse modo, evidencia-se que no universo institucional a interação entre as 

pessoas é o que promove mudanças e a perspectiva de novos caminhos, novas 

estratégias. Por isso a integralidade e a intersetorialidade se fazem tão urgentes. 

               O que caracteriza a integralidade é a apreensão ampliada das necessidades e a 

habilidade de reconhecer a adequação da oferta ao contexto específico da situação no 

qual se dá o encontro do sujeito com a equipe de saúde; e defender a integralidade nas 

práticas é defender que a oferta de ações de saúde deva estar sintonizada com o contexto 

específico de cada encontro, necessitando assim de diferentes saberes e serviços 

(MATTOS, 2004).  

   Ao pensar em reverter a lógica de ações e serviços que respondem de forma 

fracionada à proteção social, a intersetorialidade como uma nova forma de trabalhar, 

de governar e de construir políticas públicas, visa a superação da fragmentação dos 

conhecimentos e das estruturas institucionais para produzir efeitos significativos na 

saúde da população, e exige a articulação entre sujeitos de diferentes setores sociais, 
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portanto, de saberes, poderes e vontades diversos, partilhando as metas de 

enfrentamento das desigualdades sociais  (JUNQUEIRA, 2004 apud MIOTO & 

NOGUEIRA, 2009 ).            

   Freire (2011) afirma que o conhecimento pode diminuir os danos quando se 

faz necessário lidar com os problemas, pois a partir daí é possível intervir na realidade, 

e desse modo, ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma 

neutra. Assim, a troca e a convivência com o outro são o que o autor chama de 

"escolha", "decisão" e "intervenção na realidade".        

   A pesquisa em voga evidencia que unicamente garantindo a integralidade e a 

intersetorialidade das políticas sociais e reduzindo a fragmentação entre os serviços, 

será possível reduzir as problemáticas sociais, promovendo melhor assistência em 

saúde. 

 

5.4- Processo de sensibilização da EPS e reflexões da prática em serviço:  

 

5.4.1- Sensibilização da EPS: 

 

               No que tange ao funcionamento das oficinas, o processo de construção 

coletiva foi realizado diante das possibilidades, sendo cada sujeito contribuinte desse 

processo de reflexão no que era possível cumprir para o debate do grupo. Portanto, nos 

momentos de discussão não era homogêneo que todos haviam assistido os filmes, ou 

que tinham contribuído com os materiais científicos, mas a partilha do que cada um 

trazia da sua própria prática, somada aos que traziam destaques das leituras de artigos 

científicos, portarias e leis com os que conseguiram assistir ao filme. A junção dos 

diversos recursos gerou a possibilidade de crescimento da equipe, principalmente no 

aspecto ligado à concentração nos momentos de reuniões e à atuação crítica dos direitos 

dos trabalhadores da saúde e dos usuários.  

               A participação de alguns profissionais em fóruns estaduais também contribuiu 

nos momentos de discussões, pois foi nos espaços da Educação Permanente que se 

possibilitou o acesso aos profissionais que não conseguiam ir aos Fóruns e o 

entendimento dos assuntos que estavam em debates entre os profissionais da saúde 

mental no estado do Rio de Janeiro. Antes da EPS, mesmo ocorrendo as reuniões de 

equipe, não acontecia esse processo reflexivo entre as ações municipais e estaduais. 
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               As trocas de secretários de saúde geraram um certo desgaste, por isso, foi 

preciso estabelecer, cada vez que ocorreram as trocas, uma nova conversa, devido a 

situações diversas: na primeira troca, quase todos os profissionais do polo foram 

demitidos, foi necessária a intervenção junto à coordenação da Saúde Mental, para 

justificar ao novo Secretário a importância de cada profissional. Após conversa e 

justificativas por ofícios, os profissionais foram convocados a retornarem as suas 

funções. Na segunda troca, não houve demissão, no entanto, estava próximo da data da 

8ª oficina, e como um dos nomes indicados era o Secretário, foi preciso conversar 

novamente explicando a proposta do projeto, convidando-o para o encontro, 

principalmente devido à problemática estrutural que teve destaque nas dificuldades 

apontadas pelos profissionais. Desse modo, juntamente com a coordenação do 

Programa de Saúde Mental, as questões estruturais levantadas pelos profissionais foram 

expostas. E com posse das informações da realidade da Saúde Mental, o Secretário 

solicitou uma lista em caráter emergencial, na qual constavam materiais para obras e 

reparos, materiais de insumos e para oficinas.  Foi informado também ao Secretário a 

proposta da continuidade do colegiado para Gestores, que aconteceria uma vez por mês. 

 

5.4.2- Oficinas de EPS e processo reflexivo: a conquista - MUDEI pois estava errado 

 

               A proposta das oficinas foi fundamentada à luz da obra de Paulo Freire, uma 

vez que este considera que o ato de ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria construção, a qual está diretamente ligada ao território 

em que as pessoas vivem (FREIRE, 2011). Verifica-se o quanto, em meio as lutas, 

dificuldades e entraves que os profissionais dessa rede em questão têm vivenciado, o 

processo reflexivo trouxe enriquecimento e crescimento para a equipe. 

               Nessa mesma linha, verifica-se que o processo vivenciado nesse estudo em 

questão também se fundamenta na prática reflexiva de Schön, uma vez que este propõe 

que se o profissional quiser tratar a prática de forma competente, deve fazê-lo, testando 

estratégias situacionais que ele próprio produz (SCHÖN, 2000).  

               Desse modo, ao verificar os entraves que fragmentavam os serviços, buscou-se 

através da prática reflexiva repensar a ação, tomando como base a afirmativa de Freire 

(2011) que propõe a reflexão sobre a "luta", em que o ato de lutar é a reinvenção da 

forma histórica de lutar e que este deve ser permanente. 
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               Assim sendo, esta pesquisa trouxe uma compreensão do empoderamento dos 

trabalhadores no cenário da prática evidenciando os aspectos que apontam para o 

"poder" da reflexão-na-ação, que estabelecido no espaço coletivo, resultou na 

possibilidade em diferenciar as dificuldades da gestão pública que apontam para as 

questões da estrutura organizacional, as dificuldades da qualificação profissional e a 

articulação: integralidade e intersetorialidade, levando os sujeitos a questionarem a 

força do "gigante" em relação a prática, e indicando resolubilidades nos problemas 

distribuindo para cada um a responsabilidade das demandas encontradas, do mesmo 

modo, unificando as possibilidades de enfrentamento numa força coletiva.                 

               De modo a elucidar o processo da política de educação permanente, foi 

construído um portfólio (Apêndice XV) embasando teoricamente o desenvolvimento 

das oficinas e traçando o caminho ascendente feito pelos profissionais envolvidos. E 

atendendo ao terceiro objetivo dessa pesquisa, foi construído um documentário sobre o 

processo de sensibilização da proposta da EPS, na rede de atenção psicossocial. 
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6- PRODUTO E SUBPRODUTOS DA PESQUISA 

 

         Como produto do presente estudo, apresenta-se a própria pesquisa, uma vez 

que se trata de uma pesquisa-ação, o que resultou em diversos subprodutos, conforme 

demonstrado no quadro a seguir: 

Subprodutos Construções coletivas 

1º Subproduto Construção do colegiado de gestores da 

RAPS. 

2º Subproduto Construção da cartilha, fruto do 

colegiado, que orienta aos serviços           

como está organizada a rede de atenção 

psicossocial em Japeri. 

3º Subproduto        Realização de oficinas de 

sensibilização de Educação Permanente 

em Saúde, com objetivo de propor a 

implementação futura da PEPS. 

4º Subproduto Os casos construídos através das 

respostas dos funcionários no 

questionário, podendo ser um material 

para discussões em outros momentos e em 

outros lugares. 

5º Subproduto Portfólio do processo de EPS 

6º Subproduto Documentário sobre o processo de 

EPS na rede de atenção psicossocial 

Quadro 9: Subprodutos da pesquisa. 

 

         A fim de documentar e ampliar a discussão sobre a política de EPS na rede de 

saúde mental, foi construído um documentário envolvendo ensino e serviço. Naquele, 

organizou-se algumas fotos das oficinas de EP, contextualizando com os pensamentos 

dos teóricos: Paulo Freire e Donald Schön e a PEPS. Foram apresentados depoimentos 

de pessoas envolvidas nesse processo, a saber: a Coordenadora do Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde, que falou da importância da interlocução: ensino e 

serviço e a PEPS; a Coordenação de Saúde Mental do município de Japeri, profissionais 
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que participaram da oficina, representando alguns serviços,  e o mais importante: o 

relato do representante dos usuários que participaram da mesa redonda, já que é 

principalmente por eles que se justifica a importância do presente estudo. O 

documentário será lançado na rede on-line com objetivo de divulgar a importância da 

PEPS e para o bem da popularização da ciência. 

       Assim sendo, o referido documentário respondeu ao terceiro objetivo: 

 

■ Produzir documentário com todos os passos realizados na pesquisa e a 

mobilização da Rede de Saúde Mental no processo de sensibilização através das 

oficinas de EPS, de forma a contribuir para outros municípios, assim como para o 

mestrado profissional como produto desta pesquisa. 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           O presente estudo proporcionou espaços de aprendizagem, de troca e de 

vivência entre gestores da rede de atenção através dos encontros de colegiados, que 

resultou na construção de um material organizativo para a rede de atenção do referido 

território. Possibilitou de igual modo a participação dos trabalhadores da rede de 

atenção nas oficinas de EPS, sensibilizando-os para o cuidado integral, e trazendo a 

reflexão-na-ação como preconiza Schön, sendo o espaço da oficina um facilitador para 

as discussões das dificuldades do cotidiano e colocando os trabalhadores como "atores 

principais" no processo de construção do conhecimento, pensando no cuidado ao 

usuário da Saúde Mental e provocando intervenções na prática. 

          Ao "viajar" pelo processo percorrido na presente pesquisa, percebe-se que 

muitos frutos advindos da reflexão coletiva com a proposta da EPS foram colhidos 

pelos profissionais, bem como pelos usuários, já que a existência do profissional de 

saúde justifica-se pela vida do usuário, que de alguma maneira precisa ser acolhido no 

SUS. Assim sendo, o primeiro objetivo desse estudo foi respondido, ao levantar e 

descrever as dificuldades que dificultam o trabalho na Saúde Mental. Dentre tantas 

dificuldades, os problemas estruturais direcionados às questões físicas dos espaços do 

serviço, a defasagem de recursos humanos e a estrutura de recursos materiais de todas 

as esferas foram as que se destacaram no levantamento realizado com 450% de 

respostas, indicando o caos estrutural, e ao apontar para os problemas de infraestrutura, 

o presente estudo verificou que a referida temática está diretamente ligada às questões 

da gestão pública. Em seguida, surgem as questões da qualificação e as barreiras da 

articulação entre intersetorialidade e integralidade com 172% de respostas, o que 

evidencia a importância da articulação da rede. E, por fim, as questões direcionadas à 

qualificação, com 95,45% das respostas apontando para urgência de uma aprendizagem 

permanente em face aos entraves da saúde mental.  

           Ao evidenciar as dificuldades, os profissionais, que participaram desse processo 

ao mundo do "pântano", puderam refletir sobre todos os aspectos que influenciaram o 

processo de trabalho, e buscar através da metodologia ativa, mobilizar-se e criar 

estratégias para resolubilidade de tais problemas, e desse modo, o segundo objetivo foi 

alcançado,  planejando, propondo e realizando oficinas de sensibilização através da EPS  
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para a rede de saúde mental, de acordo com as dificuldades encontradas, com vistas ao 

cuidado integral. 

               E, por fim, foi alcançado o terceiro objetivo da pesquisa,  o que possibilitou 

um documentário que pôde dar voz aos verdadeiros atores desse estudo, que foram os 

responsáveis pela construção coletiva de um saber, que “nasce da prática”, e deixando a 

mensagem que a Política de Educação Permanente deve ser implementada pelos 

municípios, principalmente para ser uma facilitadora dos enfrentamentos dos entraves 

que na realidade desse estudo apontaram para a dificuldade de gestão e de recursos 

como barreiras para boa prática em saúde. 

              É importante dizer também que a pesquisa foi apresentada no VI Congresso 

Internacional da Sociedade de Enfermagem de Saúde Mental subordinada ao tema: 

"A pessoa, a família, a comunidade e a Saúde Mental", que decorreu nos dias 9 e 10 

de julho de 2015 em Ponta Delgada - Portugal, e foi premiada (Anexo V) por ter 

demonstrado a importância da pesquisa-ação e por ter traçado um percurso 

metodológico de maneira adequada e consistente, contribuindo, assim, para reflexão em 

outras práticas em saúde mental. 

            Cabe salientar que, logo após as oficinas, o Município passou por um declínio 

nas condições orçamentárias, o que prejudicou toda Prefeitura, e, consequentemente, 

muitos trabalhadores contratados foram demitidos. Tal fato mostra o prejuízo ao 

processo de educação permanente, uma vez que o fraco vínculo empregatício não 

favorece a continuidade de processos de educação e de qualquer ação instituída pelas 

Políticas de Saúde, haja visto que os funcionários, em sua grande maioria, não 

permanecem nos serviços.  

            Desse modo, o presente estudo evidencia a importância de os governantes 

garantirem o aumento dos concursos públicos em todo território nacional, possibilitando 

assim a segurança da estabilidade no trabalho e a garantia de implementação da Política 

de Saúde, de acordo com as portarias e leis do Ministério da Saúde, de modo a evitar 

que processos de educação em saúde continuem, de certo modo, de maneira vulnerável. 

             Assim sendo, espera-se que a presente dissertação possa alcançar outros 

lugares, num processo reflexivo e imerso em relação ao cuidado integral ao usuário e a 

importância da PNEP, dando destaque à Rede de Atenção Psicossocial. 
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ANEXO I: PARECER CONSUBISTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E 

PESQUISA 
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ANEXO II: AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO III: CONVITE DO COLEGIADO DE GESTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando continuidade a terceira Plenária realizada em agosto deste ano, temos o 

prazer de lhe convidar para o IV Colegiado em Saúde Mental de Japeri, realizado pela 

Secretaria de Saúde, a realizar-se no dia 29 de outubro de 2014 às 09:00 no auditório da 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada na Rua Sheick Rejane n. 97 – Japeri 

(local bem próximo ao CAPS II) que tem como tema: “De um emaranhado de opiniões, 

tecemos uma rede de contribuições”. Solicitamos encarecidamente a confirmação da 

presença pelo e-mail: saudementaljaperi@gmail.com.  

 

 

Atenciosamente, 

 Programa de Saúde Mental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Colegiado em Saúde Mental de 

Japeri 

mailto:saudementaljaperi@gmail.com


89 

 

 

 

ANEXOS IV: OFÍCIOS PARA MESA REDONDA 
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ANEXO V: CERTIFICADO DE PREMIAÇÃO DA PESQUISA EM PORTUGAL 
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APÊNDICE I: Cronograma 

 

Atividades 2013.2 2014.1 2014.2 2015.2 

Delimitação do 

objeto em estudo e 

contextualização 

XXXX    

Defesa de projeto  XXXX   

Encaminhamento 

ao comitê de ética. 

 XXXX   

Coleta e análise de 

dados 

  XXXX  

Qualificação   XXXX  

Elaboração do 

projeto final 

   XXXX 

Defesa da 

dissertação 

   XXXX 
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APÊNDICEII: 

 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

NO MUNICÍPIO DE JAPERI/ RJ 

 

Rio de Janeiro, ___ de ____________ de 2014. 

 

À Coordenação da Saúde Mental 

Município de Japeri/ RJ 

 

 

Eu, Silvia Cristina Pereira dos Santos, responsável principal pelo projeto de pesquisa, o 

qual pertence ao Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - Formação Interdisciplinar no 

SUS da Universidade Federal Fluminense, venho pelo presente, solicitar, através da 

Coordenação da Saúde Mental, autorização da Coordenação, para realizar a pesquisa no 

Município de Japeri, sob o título Educação Permanente  Para Promover A 

Integralidade Do Cuidado Na Rede de Saúde Mental, com o objetivo: Implementar a 

política de Educação Permanente em Saúde  visando contribuir para reorganização da rede 

de saúde mental do município de Japeri no cuidado integral ao usuário. Orientada pela 

Professora Drª Elaine Antunes Cortez. 

Deixo o contato do pesquisador principal: Silvia Santos (21) 968580715/ email: 

silviasantospsi@ig.com.br. 

 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, a coleta de dados deste projeto será 

iniciada, atendendo todas as solicitações administrativas dessa Coordenação. 

 

Contando com a autorização desta instituição, coloco-me à disposição para qualquer 

esclarecimento. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

____________________________ 

Silvia Cristina Pereira dos Santos 

RG 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

_____________________________ 

Elaine Antunes Cortez 

RG 

Universidade Federal Fluminense 
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APÊNDICE III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
Dados de identificação 

Título do Projeto: Educação Permanente Como Um Dispositivo Para Promover A Integralidade 

Do Cuidado  Em Saúde Mental  

Pesquisador Responsável: Silvia Cristina Pereira dos Santos  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense/ 

Escola De Enfermagem Aurora De Afonso Costa - Mestrado Profissional Em Ensino na Saúde/ 

Formação Profissional Interdisciplinar no SUS 

Telefones para contato: (21) 7864 9009 - (21) 68580715  Email: silviasantospsi@ig.com.br 

Nome do profissional: ________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                   R.G. ______________________________ 

Responsável legal  (quando for o caso): ___________________________________ 

R.G. Responsável legal: _______________________________________ 

          

             O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Educação 

Permanente Como Um Dispositivo Para Promover A Integralidade Do Cuidado  Em Saúde 

Mental, de responsabilidade da pesquisadora Silvia Cristina Pereira dos Santos.  

             O presente estudo tem por objetivo geral: Implementar a política de Educação Permanente 

em Saúde  visando contribuir para reorganização da rede de saúde mental do município de Japeri no 

cuidado integral ao usuário. E como objetivos específicos: Identificar as barreiras dos profissionais 

da rede de saúde mental; Descrever as barreiras dos profissionais da rede de saúde mental e 

Planejar, propor e implementar o projeto de educação permanente para rede de saúde mental tendo 

como foco as dificuldades encontradas. 

            Sua participação nesta pesquisa se dará de forma a responder um questionário semi 

estruturado e posterior a esta etapa, participará das oficinas de Educação Permanente em Saúde, que 

acontecerão no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Japeri. 

              A sua participação como depoente não gera gastos financeiros e as informações obtidas 

serão utilizadas, somente para fins científicos, apresentação em eventos e/ou publicação em 

periódicos e/ou livros. 

 Os riscos relacionados com a sua participação são mínimos. Caso apresente algum 

problema no decorrer da entrevista ou nas oficinas, que lhe cause emoções desconfortantes será 

prestado apoio, respeitado este momento e sua decisão quanto à continuidade da entrevista e da 

participação nas oficinas, podendo ser interrompida, remarcada ou mesmo cancelada a sua 

participação. 

              Espera-se com os resultados alcançados nesta pesquisa através da sua participação, a 

implementação da Educação Permanente em Saúde, como dispositivo na promoção da 

integralidade no cuidado em Saúde Mental. 

 O senhor(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do 

pesquisadora principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e acerca de sua participação, 

agora ou em qualquer momento. 
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, responsável 

legal por ________________________, RG nº ________ declaro ter sido informado e concordo com a sua 

participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

                                                                         Niterói, _____ de ____________ de _______ 

__________________________________  ________________________________ 

Nome e assinat. do pac. ou seu respons.  legal      Nome e assinat. do respons. por obter o consentimento 

_________________________________    ___________________________________ 

              Testemunha                               Testemunha 
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APÊNDICE IV – QUESTIONÁRIO 1  
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE - FORMAÇÃO 

DOCENTE INTERDISCIPLINAR NO SUS 
 

EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROMOVER A INTEGRALIDADE DO 

CUIDADO NA REDE DE SAÚDE MENTAL 

 

O  presente estudo tem um enfoque na proposta da educação permanente, de acordo com a 

portaria No 198/GM/MS em 13 de fevereiro de 2004, que Institui a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde como Estratégia do Sistema Único de Saúde para a 

formação e o desenvolvimento de trabalhadores. Com base nesta proposta responda as 

questões abaixo: 

 
 

Nome: _______________________________________     Data: _____/______/______ 

Idade: ____________________Telefones: _____________________________________ 

Instituição que trabalha: ___________________________________________________ 

Email: ________________________________Função: __________________________ 

 

1- Quais são as dificuldades encontradas na rede de atenção psicossocial, que presta assistência  

aos usuários de transtorno mental? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2- Descreva uma situação que tenha vivenciado, relacionada as dificuldades da rede de atenção 

psicossocial, discriminadas abaixo: 

 

Dificuldades Sociais: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dificuldades de Infraestrutura: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Dificuldades Pessoais: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3- Você como profissional de saúde sugeriria algum filme e ou documentário, relacionado as 

dificuldades citadas acima? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Profissional 
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APÊNDICE V: 

 

  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPERI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 

 

 

CARTILHA 

SAÚDE MENTAL: "DESCONSTRUIR PARA CONSTRUIR" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da mão de um usuário do CAPS 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPERI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 

 

 

SUMÁRIO 

 

SAÚDE MENTAL 

1. Saúde Mental  

2. RAPS 

3. Acesso ao tratamento  

4. Dispositivos substitutivos a internação  

 

DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE SOFRIMENTO PSQUÍQUICO 
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SAÚDE MENTAL 

 

O que é saúde mental? 

 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), saúde mental é definida 

como “o estado de bem-estar no qual o individuo realiza as suas capacidades, pode fazer 

face ao stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a 

comunidade em que se insere”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem das mãos dos usuários - CAPS Japeri 

 

 

Ser diferente é normal! 
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RAPS 

 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município de Japeri consta com 01 

CAPS II, 02 Residências Terapêuticas, 01 Polo de atendimento infanto-juvenil, 01 Polo 

de atendimento para álcool, crack e outras drogas, Equipe de desinstitucionalização, 

SAMU, Policlínica, ambulatório de psiquiatria e ambulatório de psicologia. 

  

A RAPS tem como objetivos principais: 

 

 Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população, em seus diferentes níveis de 

complexidade;  

 Promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes 

do uso do crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção; 

 Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no 

território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento 

contínuo e da atenção às urgências.   

 

Acesso ao tratamento 

 

Procurar o CAPS II que é a porta de entrada para novos casos ou 

continuidade ao tratamento em saúde mental. Temos na Unidade Mista de 

Engenheiro Pedreira profissionais que estão articulados com a rede de saúde 

mental, sendo assim, serão encaminhados ao CAPS II caso haja necessidade de 

atendimento multidisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadros da oficina de pintura/ CAPS - Japeri 
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Dispositivos substitutivos a internação 

 

A política em saúde mental prevê a extinção progressiva e responsável dos 

hospitais psiquiátricos. Sendo assim, serviços que atendam a esta clientela devem ser 

criados e assim, atender a este público tão específico. No município de Japeri temos 

dois destes dispositivos: CAPS II e Residência Terapêutica. 

 

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial 

 

Tem como público alvo as pessoas em intenso sofrimento psíquico, o que lhe 

impede de viver e realizar seus projetos de vida. Por esta condição necessitam de um 

acolhimento multidisciplinar contínuo e um projeto terapêutico singular de acordo com 

o momento que estão vivenciando. As oficinas terapêuticas tem papel fundamental na 

estabilização do quadro psíquico, possibilitando assim a reinserção e reabilitação 

psicossocial. 

 

 
 

 

Residências Terapêuticas 

 

O Serviço Residencial Terapêutico (SRT), R.T. ou simplesmente moradia, são 

casas localizadas no espaço urbano do município. Foram criadas para responder às 

necessidades de moradia das pessoas portadoras de transtornos mentais graves que não 

possuem vínculos familiares ou estes vínculos não permitem o retorno familiar destas 

pessoas após longo período de internação. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Oficina de pintura/ CAPS Japeri 
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DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE SOFRIMENTO PSQUÍQUICO 

 

Direitos garantidos 

 

A Lei 10.216/2001, conquistada pelo movimento social organizado e que garante o 

processo e avanço da Reforma Psiquiátrica garante aos portadores de sofrimento 

psíquico: 

 Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, de acordo com suas necessidades. 

 Ser tratado com humanidade e respeito. 

 Estar protegido contra qualquer forma de abuso ou exploração. 

 Sigilo das informações de seu tratamento. 

 Livre acesso as informações sobre sua doença. 

 Ser tratada em ambiente terapêutico, pelos meios menos invasivos possíveis. 

 Ser tratada em serviços comunitários de saúde mental. 

 
 

 
 

http://portalsaude.saude.gov.br/ 

 

 

Todos tem direito a saúde!!!! 

 

 

ACOLHIMENTO A CRISE 

 

            O que fazer quando um usuário tiver um surto? 

 

Em primeiro lugar o usuário deve ser acolhido e tratado com respeito. 

Sendo assim deve ser encaminhado ao CAPS II que funciona de segunda a sexta 

feira das 08:00 as 17:00. Caso o atendimento for fora deste horário, contamos 

com a Policlínica Itália Franco que fará o devido atendimento e encaminhamento 

do caso.  
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Crises x maus tratos  
 

Sabemos o quanto é difícil lidar com um usuário portador de sofrimento 

psíquico em crise, porém não podemos perder de vista que a tortura, maus tratos e 

cárcere privado violam os diretos destas pessoas e intensificam seu sofrimento mental. 

Busque sempre a ajuda de profissional capacitado nestes casos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spb.fotolog.com/photo/ 

 

 

 

INTERNAÇÃO 

 

O fim das internações 

 

           

             Seguindo o novo desenho que a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) sugere, a 

internação psiquiátrica não faz mais parte do mecanismo de suporte ao portador de 

sofrimento psíquico. Sendo assim, o trabalho é no sentido do acolhimento a crise 

acontecer no CAPS II e /ou Policlínica Itália Franco. 

 

Período da internação 
 

             O período de internação nos hospitais psiquiátricos que ainda funcionam, 

devem ser de curta duração, pois quanto mais tempo fique longe de sua família, a 

reintegração familiar do portador de sofrimento psíquico será prejudicada. 
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Tipos de internação 

 

 Internação voluntária – quando há o pedido ou o consentimento do próprio 

usuário portador de sofrimento psíquico. 

 Internação involuntária – quando não há o consentimento do usuário, solicitado 

a pedido de terceiro. 

 Internação compulsória – determinada pela  

justiça.  

 

 

            A política atual da Saúde Mental acredita que a internação compulsória não é 

eficaz pois não parte do desejo do usuário, sendo este ponto primordial para qualquer 

tratamento. 
 

DELITO 

 

Transtorno mental x delito 

 

           Em consonância com o Principio da Universalidade do SUS (Sistema  Único de 

Saúde) através da Lei 8.080/1990 e da Atenção Integral a Saúde Mental através da Lei 

10.216/2001, toda pessoa com transtorno mental em situação de risco e vulnerabilidade 

social deve ser socorrida, imediatamente, e conduzida a um serviço de saúde mental do 

município (CAPS II e/ou Policlínica Itália Franco). 

 

 

Medida de segurança 

 

              É importante informar que o portador de sofrimento psíquico, mesmo por sua 

condição, responde por seus atos. 
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DROGADIÇÃO 

 

 Transtorno mental x drogas  

 

 Apenas o consumo de substâncias psicoativas não se constitui num transtorno 

mental por si só, estando presente nas mais diferentes sociedades desde os tempos 

imemoriais. Contudo, pode se tornar um problema quando associado ao surgimento de 

um transtorno mental, ultrapassando a capacidade de controle por parte do usuário, 

influenciando suas decisões, ainda que não reconheça, de modo a colocar sua vida ou de 

outras pessoas em risco. 

 

Direitos dos usuários de substâncias psicoativas 

 

Além dos direitos inerentes a todos os cidadãos, conforme dita a Constituição 

Brasileira, goza ainda de todos os direitos reservados as pessoas com transtornos 

mentais, quando o consumo alcançou um nível reconhecidamente problemático. A Lei 

11.343/2006 garante o direito a penas alternativas não restritivas de liberdade aos 

usuários de substâncias, mas o tráfico continua sendo crime 

 

Onde procurar atendimento aos usuários de substâncias psicoativas 

 

            No município de Japeri, na unidade CAPS II há um Polo de atendimento a 

usuários de álcool, crack e outras drogas. Realizando no momento grupos terapêuticos, 

atendimento, orientação familiar e visitas domiciliares. 

 

 

Redução de danos 

 

 Segundo preconiza o Ministério da Saúde, a lógica da redução de danos 

contempla um conjunto de medidas de saúde que buscam minimizar as consequências 

do uso e da dependência de substâncias psicoativas, bem como diminuir o risco de 

infecção por hepatites e HIV. O uso destas medidas permite que sejam elaborados 

projetos terapêuticos mais flexíveis e de menor exigência, adequados às necessidades de 

cada usuário dos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura na sala de oficina - CAPS/ Japeri 

 

É possível acolher o sofrimento!!! 
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ATENDIMENTO INFANTO-JUVENIL 

 

Onde procurar atendimento para o público infanto-juvenil? 

 

No município de Japeri, na unidade CAPS II há um Polo de atendimento 

infanto-juvenil que atende o publico portador de sofrimento psíquico em regime de 

grupo, atendimento, orientação familiar, visitas domiciliares e integração com a escola e 

os grupos onde este publico esteja inserido. 

 

 

 

 

 

                   

 

 

amaraji.pe.gov.br 

 

 

 

FLUXO 
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RAPS 

 

A Rede de Atenção Psicossocial por essência prevê a interação com outras 

esferas do campo da saúde conforme Portaria 3.088/2011. Desta forma, ressalta-se a 

importância de fortalecermos a nossa REDE de cuidados de forma integral. 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!! 

 

 
 

 

Telefones da RAPS em Japeri 

Secretaria Municipal de Saúde 

Tel.: 2664-1189 

SAMU 

Telefone: 192 

CAPS II 

Telefone: 2670-1123 
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APÊNDICE VI: 

QUADRO DE RESPOSTAS OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO ( ANTES DAS 

OFICINAS): 

 

 
Suje

ito 

Sex

o 

Idade Função Instituição 

que 

trabalha 

Dificuldades 

Encontradas 

na Rede de 

Saúde Mental 

Situações 

vivenciadas 

relacionadas 

as barreiras 

Sociais 

Situações 

vivenciadas 

relacionada

s as 

barreiras 

De 

Infraestrutu

ra 

Situações 

vivenciadas 

relacionadas 

as barreiras 

Pessoais 

Sugestões 

de Filmes 

e/ou 

document

ários 

ID1 F 45 Téc. de 
Enfermage

m 

CAPS - Falta de 
Medicamentos

; 

- Estrutura do 

prédio; 
- Falta de água 

constante; 

- Falta de 

Conscientizaçã
o dos políticos 

no município 

 

- Despreparo 
da rede de 

saúde, 

causado pelo 

preconceito, 
em relação 

aos 

atendimentos 

em outras 
especialidades 

# 

  

- Falta de 
material para 

um bom 

desempenho 

com os 
usuários; 

- Falta de 

água 

constante. 

# 

 

- Ainda 
encontra 

dificuldades 

de trabalho 

devido a 
infra 

estrutura e 

por falta de 

experiência 
própria  

# 

 

------- 

ID2 

 

F 43 - Oficineira 

do CAPS 

E 

- 

Profissional 

de 

Desinstituci
onalização 

CAPS 

&  

Equipe de 

Desinstituci

o- 

Nalização 

-Falta de 

Manutenção;  

-Falta de 

medicamentos; 

- Falta de 

Higiene no 

prédio por 
falta de 

material de 

limpeza;  

- Falta de 
estrutura do 

prédio 

 

- Pré 

conceitos em 

setores da 

rede de saúde 

tais como: 

ambulatórios 

de clínica 
médica, 

odontológicas 

entre outros 

. # 

- Falta de 

material para 

oficinas,  

- Salas de 

terapias em 

péssimo 

estado; 
- Salas muito 

quentes 

# 

 

 Dificuldades 

de preparo 

antes de 

exercer a 

função. 

# 

 

- Bicho de 

sete 

cabeças e 

- Solista 

ID3 

 

F 36 - Técnica de 

Enfermage

m 
& 

- 

Profissional 

de 
Desinstituci

onalização 

CAPS  

&  

Equipe de 
Desinstituci

o- 

Nalização 

- Falta de 

medicamentos; 

- Falta de 
material para 

higiene do 

prédio; 

- Falta de 
estrutura do 

prédio para 

pacientes e 

funcionários. 
 

- O pré 

conceito e 

despreparo da 
rede com a  

saúde mental 

em areas 

como 
ambulatório, 

clínica 

médica, 

odontológica 
dentre outros. 

. # 

- Falta de 

material para 

atendimento 
mínimo para 

farmácia e 

oficinas; 

- Salas de 
atendimento 

em péssimo 

estado; 

- Prédio 
adoecido. 

# 

 

 Dificuldades 

de trabalhar 

com essa 
estrutura 

# 

 

- Bicho de 

sete 

cabeças e 
- Solista 

ID4 

 

F 26 - 

Farmacêutic

a 

CAPS - Dificuldade 

na adesão ao 

tratamento 
medicamentos

o 

 

- Pacientes 

com 

dificuldade de 
pegar a 

medicação 

por falta de 
dinheiro para 

a condução 

. #. 

Dispensação 

de 

medicamen- 
tos na 

mesma sala 

de aplicação 
de injetáveis 

# 

 

------  - Patch 

Adams 

ID5 

 

F 28 - Psicóloga Polo Infanto 

Juvenil 

- A rede, em 

especial 

- Dificuldade 

de adesão de 

- Espaço 

inadequado 

Conhecimen- 

to específico 
------------ 
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(CAPS) infanto 
juvenil, não 

está formada/ 

articulada. 

- Os serviços 
no muniícipio 

mudam 

constantement

e, o que 
dificulta a 

articulação.  

- Pouco 

interesse (ou 
conhecimento 

a respeito) do 

cuidado 

compartilhado 
do usuário 

entre os 

profissionais 

das unidades 
de saúde, 

Educação e 

Assistência 

Social # 

algumas mães 
ao tratamento 

dos filhos 

devido ao 

ambiente de 
atendimento 

junto aos 

adultos 

. # 

 

para 
atendimento 

de crianças e 

adolescentes; 

- Pacientes 
adultos em 

crises, 

próximo as 

crianças;      
- Pacientes 

fumam no 

corredor 

próximo a 
sala de 

atendimento 

as crianças; 

- Falta de 
material (o 

Polo foi 

montado 

quase todo 
por doação e 

um 

investimento 

de R$ 
100,00 (que 

creio ser do 

próprio 

CAPS). 
. # 

 

para manejar 
alguns 

diagnósticos 

graves 

Ex.: TOC/ 
Autismo 

. # 

 

ID6 

 

F 20 Administrati

vo 

CAPS - Falta de 

água; 

filtrações; 

rachaduras no 
teto; 

- Falta de 

materiais de 

escritório; 
- Falta de 

segurança; 

- Falta de 

medicamentos. 
 

- Dificuldade 

de 

comunicação; 

- Dificuldade 
de pegar 

prontuário; 

- Desorganiza 

Ção 
. # 

 

- Falta de 

água, luz, 

falta de 

papel A4. 
- Banheiro 

sujo por falta 

de água. 

. # 

 

-Localização 

de 

prontuários, 

dificuldades 
para fazer 

internação 

(tensa) 

. # 

 

- A vida é 

bela 

& 

- Esquizo-
frênico 

ID7 
 

F 41 Cuidadora RT - Dificuldades 
com o serviço 

do PSF. Não 

consegue uma 

visita médica 
para os 

moradores da 

RT; nem 

exames 
médicos e 

outros  # 

- Ajuda no 
transporte, na 

retirada de 

documentos e 

outros. 
. # 

 

- Nunca tem 
água no 

CAPS  Na 

RT tem 

manutenções 
para fazer, e 

embora seja 

enviado 

ofícios, o 
problema 

nunca é 

resolvido. 

# 

- O trabalho 
em parceria é 

difícil. 

# 

- Precisa-
mos falar 

sobre 

Kelvim 

ID9 
 

F 44 Coord. da 
Residência 

Terapêutica 

(Formação: 

Psicóloga) 

Residência 
Terapêutica 

(CAPS) 

- Falta de 
leitos 72h para 

acolhimento a 

pacientes em 

crises; 

- Dificuldade 

de 

acolhimento 

das UBSs aos 

- Dificuldade 
para retirada 

de passes e 

documentos. 

# 

- Apoio de 
setores 

competentes 

para 

manutenção, 

tais como: 

água, luz, 

instalações e 

etc... (me 

- Apoio dos 
órgãos 

competentes 

para que se 

faça um um 

bom 

trabalho. 

. # 

- Bicho de 
sete 

cabeças; 

- O solista 
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portadores de 
transtornos 

mentais. # 

refere a falta 
de apoio) 

. # 

 

ID1

1 

 

F 45 Psicóloga CAPS - A rede de 

atenção é 

falha, 
desestruturada, 

não integrada, 

com 

profissionais 
não treinados/ 

qualificados na 

área da saúde 

mental. # 

- Discrimina-

ção dos 

profissionais 
da saúde em 

outras 

instituições 

(Hospitais, 
Unidades de 

saúde e etc..). 

Ex.: Paciente 

que foi 
encaminhado 

para 

Políclinica e 

que foi 
recusado. 

# 

- Falta de 

água, Luz, 

infiltração,va
zamentos. 1 

único carro 

para atender 

a demanda, 
pois SAMU 

e Defesa 

Civil não 

atendem a 
demanda 

com 

eficiência. 

Ex.: Paciente 
precisa ser 

apanhado na 

residência, 

liga pra 
SAMU e não 

consegue. 

# 

- Cansaço, 

stresse e 

desânimo. 
Exemplo: 

Usuários 

precisam 

voltar para 
casa por falta 

de água. 

# 

- Bicho de 

sete 

cabeças 

ID1

2 

 

F 45 Psicóloga Equipe de 

Desinstituci

onalizaçãoC
APS 

- O fato de não 

ter um leito 

que possibilite 
evitar as 

internações em 

caso de crise.  

- Internações 
encomendadas 

feitas pela rede 

devido o poder 

político ou a 
falta de 

integralidade 

na rede. # 

- Dificuldades 

em entender 

os 
procedimento

s que 

dificultam o 

acesso as 
documentaçõe

s para os 

usuários que 

não tem. 

# 

- Falta de 

água, falta 

de alguns 
profissionais 

dificultando 

assim o 

alcance dos 
objetivos 

propostos. 

# 

- 

Insegurança 

na 
estabilidade 

profissional;  

- Dificuldade 

em relação à 
internações 

quando o 

objetivo é 

desinternar; 
- Lidar com 

os 

prontuários 

por causa da 
desorganizaç

ão da equipe 

# 

- Patch 

Adams; 

& 
- Melhor é 

impossível 

ID1

3 

 

M 38 Motorista CAPS - A falta de 

apoio do nosso 

prefeito # 

- Não há um 

investimento 

do nosso 
prefeito e a 

falta de 

alguns 

funcionários 

em alguns 

setores 

# 

- Falta de 

água 

diáriamente. 
As estações 

estão sujas 

por falta de 

manutenção. 

# 

- Me sinto 

triste com 

essas coisas, 
porem 

mesmo 

sabendo 

disso não 

quero sair do 

CAPS. 

# 

- Alguns 

documentá

rios. 

ID1

4  

F 35 Enfermeira CAPS - A falta de 

integralidade 

do sistema de 
saúde # 

- Dificuldade 

dos usuários 

em adquirir 
certas 

medicações 

por questões 
financeiras. 

# 

- Ambiente 

mofado; 

- Falta de 
água 

#. 

- Me sinto 

"presa" na 

farmácia 
quando 

poderia estar 

atuando em 
outras 

frentes. 

# 

- Bicho de 

sete 

cabeças; 
- Melhor é 

impossível 

- O solista; 
- Geração 

Prozac 

ID1

5 

 

M 45 Psicólogo Polo AD 

(CAPS) 

- Dentro do 

Polo AD 

identifico uma 

- Isolamento 

dos diversos 

setores 

- Ausência 

de sala 

adequada de 

- Falta de 

comunica-

ção, 

- Rain 

Man 
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imensa 
dificuldade no 

estabeleciment

o da 

intersetorialida
de na comarca 

de Japeri, isto 

é, existem 

atitudes e 
intervenções 

isoladas de 

diferentes 

dispositivos 
(assistência 

social saúde, 

conselho 

tutelar, etc...) 
Inicialmente, 

falta de 

condições de 

trabalho 
satisfatória. # 

(assistência 
social, 

conselho 

tutelar, saúde 

e operadores 
do direito) 

falta de 

dispositivos 

viáveis para 
acolhimento e 

acompanhame

nto de 

usuários. 

# 

atendimento, 
recursos 

humanos 

para 

aumentar o 
nucleo de 

alcool e 

drogas, 

assim como 
transporte e 

falta 

constante de 

água 

# 
.   

desmotiva-
ção de 

funcionário e 

ausência de 

uma rede 
efetiva de 

assistência 

em todos os 

níveis. 

# 

ID1
6 

 

M 24 Digitador CAPS - Médicos 
todos os dias; 

- 

Medicamentos 

em falta; 
- Falta de 

comunicação 

entre os 

setores. 

 

- Discrimina-
ção e 

preconceito 

# 

Condições 
satisfatórias 

de trabalho. 

# 

_______ _______ 

ID1
7 

 

F 53 Administrati
vo 

CAPS E 
AMBULA     

-TÓRIO 

- Falta de mais 
profissionais, 

como médicos 

todos os dias; 

- Falta de 
materiais 

necessários 

para os 

profissionais 
trabalharem; 

-Falta de água 

constante na 

unidade e as 
dificuldades 

burocráticas 

para se fazer 

uma 
internação e 

acionar a 

SAMU   

   

- 
Comprometi

mento com 

CRAS, 

CREAS, 
Hospitais, 

SAMU 

#. 

- Falta de 
água (SOS); 

- Um lugar 

mais amplo 

para se 
trabalhar. 

# 

- "Nós" 
funcionários 

de 40h 

precisamos 

urgentement
e de uma 

folga. 

Trabalho 

super 
estressante. 

Em 8 anos já 

saio cansada 

mentalmente
, muito 

cansada. 

# 

- Não se 
recorda 

ID1

8 
  

F 33 Coordenado

ra do 
Programa de 

Saúde 

Mental 

Prefeitura 

Municipal 
de Japeri/ 

SMS 

- Falta de 

conhecimento 
da RAPS e 

suas diretrizes; 

- Dificuldade 
em se 

posicionar 

frente aos 

entraves 

(angústias) # 

- A inclusão 

dos usuários 
do sexo 

masculino nas 

oficinas do 
CAPS. 

# 

- Falta de 

água; 
- Falta de 

material para 

oficinas e 
local para 

atendimento 

ao público 

infanto 

juvenil. 

# 

- Os boicotes 

nos 
atendimentos 

da 

policlinica, 
mesmo 

sendo 

pactuado na 

RAPS. 

# 

- Joana  

D'arc; 
- O 

aviador; 

- Raqui em 
para um 

sonho 

(barreiras 

sociais)/ 

- O bicho 

de sete 

cabeças 

(barreiras 
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de 
infraestrut

ura)/ 

-O solista; 

- Menos 
que nada 

(barreiras 

pessoais)   

ID1

9 

 

F 64 Segurança CAPS - Dificuldade 

de Interação 

Profissional # 

- O próprios 

profissionais 

da rede 
dificultam os 

atendimentos. 

# 

- Falta de 

água, rede de 

esgoto que 
não tem. 

# 

- Uma falta 

de estrutura 

para 
desenvolvim

ento do 

trabalho. 

# 

- 

Documen-

tários. 

ID2

0 
 

M 33 ASG CAPS - É um 

trabalho que 
tem que ter 

muita atenção 

e cuidado com 

todos. 

?????? 

- É um 

trabalho 
estruturando 

pessoas, 

profissional 

que soma a 
cada dia. Vale 

a pena 

trabalhar. 

#  

- A falta de 

água no 
setor. 

- É um 

trabalho não 
reconhecido 

por muitas 

pessoas. 

- Um 

mundo 
melhor 

ID2

1 
 

F 53 Psicóloga POLO 

Infanto 
Juveni de 

Saúde 

Mental 

- Uma melhor 

Interação entre 
os setores. É 

preciso 

divulgação do 

trabalho. # 

- Dificuldade 

em relação ao 
abrigo de 

Japeri que 

interromper o 

tratamento de 
algum dos 

adolescentes 

por algumas 

questões 
internas. 

????? 

- A constante 

falta de 
água, local 

inadequado 

para tratar de 

crianças e 
adolescentes 

do Polo 

Infanto 

Juvenil que 
necessitam 

de um 

espaço 

maior. 

# 

- De 

frustração 
por não 

conseguir 

muitas vezes 

ir ao 
encontro da 

família, 

frustração de 

estar fazendo 
um trabalho 

e de uma 

hora para 

outra ter que 
dar notícia 

para o 

paciente que 

fui 
exonerada.  

# 

- Um mun- 

do melhor. 
(Sobre  

autismo) 

ID2

2 

 

F 35 Auxiliar de 

Enfermage

m  

CAPS  - As 

dificuldades 

são medo de 

outros 
funcionários 

atender. A 

estrutura 

física, mais 
psicólogos 

possa atender 

aos usuários e 

aos 
funcionários. # 

A falta de 

compreensão 

da sociedade 

quanto ao 
usuário em 

crise, os 

familiares em 

ajudar a 
ajudá-los a 

melhor 

desenvolver-

se. 
 

A falta de 

água, salas 

com mofo e 

descascando; 
Os pacientes 

deixam de 

participar 

das oficinas; 
Minha 

alergia; 

Falta de 

outro 
transporte 

# 
 

Muita das 

vezes nós 

queremos 

ajudar as 
pessoas e 

não 

conseguimos

, e isso me 
deixa muito 

frustrado. 

# 

Bicho de 

Sete 

Cabeças 

ID 

23 

 

F 60 Recepção CAPS Falta de 

funcionário, 

falta de 

médico e 

estrutura, e, 

um lugar 

Falta de ajuda 

do Município 

até mesmo da 

sociedade. 

 

Falta de água 

e reforma ou 

outro prédio; 

Falta ajuda 

familiar. 

Falta de 

gente e 

alguem mais 

para me 

ajudar na 

recepção. 

Um 

mundo 

melhor 
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maior que 
podemos 

trabalhar 

melhor e 

principalmente 
psicólogo. # 

ID 
24 

 

F 44 Cuidadora RT Dificuldade 
com PSF 

Preconceito Falta de água Dificuldade 
de parceria 

Bicho de 
sete 

cabeças 
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APÊNDICE VII: 

 -    CRONOGRAMA DAS OFICINAS 

DATA DAS OFICINAS ATIVIDADE 

1ª Oficina - 17/09 - Dinâmica das mãos - Reflexão sobre o cuidado em REDE; 

- Divisão da equipe em 3 grupos; 

- Distribuição do Cronograma; 

- Eleição Coletiva dos filmes que nortearão a reflexão das 

situações de aprendizagem, elaboradas a partir das respostas dos 

profissionais no questionário; 

- Sugestão de  um profissional por problema categorizado no 

questionário (problema da rede de atenção, barreiras sociais, 

barreiras de infra-estrutura, barreiras pessoais) para compor a 

mesa redonda do sexto dia de oficina. 

2ª Oficina - 24/09 - Será explicada a metodologia ativa;       

-Iniciará a problematização da primeira situação problema (Caso: 

01) com a identificação dos problemas, levantamento das 

hipóteses e elaboração da questão de aprendizagem; 

- Será entregue o 1º filme escolhido para auxiliar na reflexão da 

questão de aprendizagem. 

3ª Oficina - 01/10 - Discussão da questão de aprendizagem com a reflexão e 

compartilhamento das referências científicas e reflexão sobre o 

filme. Construção coletiva da resposta da questão de 

aprendizagem.  

 

4ª Oficina - 08/10 - Leitura da próxima situação-problema (Caso: 02) com 

identificação dos problemas, levantamento das hipóteses e 

elaboração da questão de aprendizagem; 

- Será entregue o 2º filme escolhido pelo grupo para auxiliar na 

reflexão sobre a prática relacionado-a com o filme. 

 

5ª Oficina - 15/10 Discussão da questão de aprendizagem com a reflexão e 

compartilhamento das referências científicas. Construção coletiva 

da resposta da questão de (aprendizagem, buscando a solução do 

problema.  

 

6ª Oficina - 22/10 Leitura da terceira situação-problema (Caso: 03) com 

identificação dos problemas, levantamento das hipóteses e 

elaboração da questão de aprendizagem;  

- Será entregue o 3º filme escolhido pelo grupo para auxiliar na 

reflexão sobre a prática relacionado-a com o filme. 

 

  

7ª Oficina - 29/10 - Discussão da questão de aprendizagem com a reflexão e 

compartilhamento das referências científicas. Construção coletiva 

da resposta da questão de aprendizagem; 

- Organização coletiva dos detalhes para a atividade da próxima 

semana: a mesa redonda. Confirmação dos profissionais 

convidados e escolha dos representantes de cada grupo. 

 

8ª Oficina -05/11 - Mesa redonda com os profissionais referenciados, um 

participante de cada grupo, um representante da gestão e a 

pesquisadora como moderadora.  

9ª Ofcina - 12/11 - Avaliação da oficina e da construção do conhecimento através da 

aplicação de um questionário   (apêndice 15), assim como em roda 

de conversa e elaboração coletiva da proposta de consolidação da 

educação permanente com os trabalhadores da rede de saúde 

mental do município de Japeri com o objetivo de promover o 

cuidado integral.Reflexão do 4º filme: Desafiando Gigantes com 

processo de empoderamento da equipe 
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APÊNDICE VIII: 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

CASO 1: Arrumando a casa para receber seus moradores 

Quando iniciei o trabalho no CAPS, fui convidada a trabalhar na equipe de 

Desinstitucionalização, e como psicóloga, me deparei com a difícil tarefa de 

desospitalizar os usuários e reintegrá-los a sociedade. No entanto precisava contar com 

uma rede de atenção a saúde, que pudesse organizar a vida dessas pessoas no território 

em que retornariam, após anos de internação para seu município de origem. 

A nossa equipe de desinstitucionalização contava com uma enfermeira, uma psicóloga e 

uma oficineira. E para facilitar o nosso trabalho dividíamos todos os usuários internados 

em 3 grupos, e para cada uma de nós. E assim nossas visitas aconteciam semanalmente 

em duas instituições psiquiátricas. Mas o grande nó era quando retirávamos os usuários, 

e percebíamos que outros usuários acabavam sendo encaminhados a internação. 

Numa das reuniões de equipe do CAPS, que acontece semanalmente, às quartas-feiras 

com a equipe do CAPS, com representantes do POLO Infanto Juvenil, Polo AD, 

Residência Terapêutica e Equipe de Desinstitucionalização, paramos para discutir o 

caso de Claudio. Claudio havia tido uma crise na hora da oficina, a equipe do CAPS 

buscou conduzir a crise, evitando a internação. Porém inicia uma discussão em nossa 

equipe sobre a situação do usuário e as dificuldades da equipe: 

Carla (técnica de enfermagem do CAPS) fala: - "Pessoal eu fiquei muito preocupada 

com a situação de Claudio. Porque ele está desorganizado, e durante a semana estamos 

aqui para tentar ajudá-lo, mas o que fazer no final de semana, se a Unidade do nosso 

Município (24h) que deveria acolhe-lo, não atende como deveria?" 

Paulo (Assistente Social do CAPS) diz: - "É Carla!! Não sei quais caminhos podemos 

seguir, pois temos vivido diversos problemas: falta de estrutura, falta de material, falta 

de medicamentos, falta de água constante, falta de higiene no prédio, falta de material 

de limpeza, e essas dificuldades acabam gerando também a falta de adesão ao 

tratamento. Fora o preconceito que os nossos usuários passam." 

Bruna (Farmacêutica do CAPS) completa: - " E com isso também percebo a falta de 

adesão ao tratamento medicamentoso." 

Gilda (Oficineira do CAPS e profissional da equipe de Desinstitucionalização) 

afirma: Eu também fico preocupada com essas faltas que estamos vivendo, e penso na 

questão: O que é possível oferecer aos nossos usuários? De que maneira? Como? 
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Marcella (Psicóloga do Polo Infanto Juvenil) contribui com a discussão dizendo: " É 

pessoal.... o que percebo é que a rede não está articulada, os serviços do município 

mudam constantemente o que dificulta a organização. Vejo também, pouco interesse ou 

conhecimento, a respeito do cuidado compartilhado com o usuário, entre os 

profissionais de saúde, educação e assistência social. Aí realmente fica difícil!!! 

Thiago (Administrativo) participa afirmando: "O que vejo é uma falta de tudo: falta 

água, falta medicamento, falta materiais para as oficinas, faltam profissionais e alem 

disso o prédio está acabado, com rachaduras e sem pintura.  

Vera (Recepção): Eu concordo com meus colegas de trabalho. Está faltando tudo!!!  

Aline (Coordenadora do CAPS) contribui: "Mas precisamos pensar na rede de 

atenção, no serviço integrado, por que essas faltas que o Thiago se refere, trata-se das 

faltas da nossa Unidade. Porem refletindo sobre a REDE o que percebo é a dificuldade 

de parcerias com outros órgãos do município, como CRAS, PSF entre outros. 

Referência e contra referência. As dificuldades que enfrentamos, devido aos conflitos 

políticos. Esse é o nó. E se a rede funcionasse mais integrada, conseguiríamos dar 

melhor suporte ao Claudio e aos outros usuários. 

Flávia (Cuidadora da RT) expõe seus pensamentos: "Uma das dificuldades que 

vivemos é a falta de assistência do serviço do PSF. Iniciamos a nossa discussão sobre o 

problema do Claudio, mas imagine para os moradores da RT, que não tem família, e 

precisa que a rede funcione. Eles não tiveram até hoje, nenhuma visita médica, nem 

exames médicos, que tenha sido assessorados pela equipe do PSF.. 

Camila (Coordenadora da RT) diz: "Além dos problemas que a Flávia colocou, 

vivemos não só na Residência, mas todos os usuários da saúde mental, é a falta de leitos 

72h,  para acolhimento a pacientes em crises e dificuldade de acolhimento das UBSs aos 

portadores de transtornos mentais 

Bruna (Psicóloga da Equipe de Desinstitucionalização) complementa: "A rede de 

atenção é falha, desestruturada, não integrada, com profissionais não treinados/ 

qualificados na área da saúde mental. Concordo com Camila, pois, o fato de não ter um 

leito que possibilite evitar as internações em caso de crise, prejudica as nossas ações de 

desinstitucionalizar, uma vez que o usuário acaba sendo internado em Hospital 

Psiquiátrico por falta de integralidade na rede, e assim como Claudio, penso que nossos 

usuários não estão recebendo o cuidado da REDE. O CAPS, tem que dar conta de tudo." 

Elisângela (Enfermeira) afirma: "Penso que o que falta é a integralidade no sistema." 
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Matheus (Psicólogo do Polo AD) participa afirmando:  "Identifico uma imensa 

dificuldade no estabelecimento da intersetorialidade na comarca de Japeri, isto é, 

existem atitudes e intervenções isoladas de diferentes dispositivos (assistência social 

saúde, conselho tutelar, etc...) Inicialmente, falta de condições de trabalho satisfatória." 

Juliana (Coordenadora do Programa de Saúde Mental): "Falta de conhecimento da 

RAPS e suas diretrizes e dificuldades em se posicionar frente aos entraves (angústias). 

Tarciso (Segurança) participa da discussão: Pra mim há uma dificuldade de interação 

profissional 

Cyntia (Psicóloga do Polo Infantil) expõe sua percepção sobre o assunto: É pessoal o 

que estou percebendo é que precisamos ver de que maneira podemos buscar melhor 

interação entre os setores. É aí é preciso também divulgação do nosso trabalho. 

Bruna (Psicóloga da Equipe de Desinstitucionalização) encerra a discussão do caso 

trazido por ela afirmando: "Bom, o que estou percebendo é que estamos com um 

problema em nossa rede. Começamos a discutir sobre o problema do Claudio, e nos 

deparamos com as dificuldades em dar assistência devida ao nosso usuário, evitando 

novas internações, devido aos problemas da rede de atenção em nosso município. E 

precisamos compreender o que é possível fazer, quanto profissionais da Saúde Mental." 
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APÊNDICE IX: 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

CASO 2: O descaso 

 

Hoje eu gostaria de trazer para discussão o caso da usuária Maria de Fátima que 

havíamos encaminhado para o ambulatório devido aos problemas odontológicos, e 

como era encaminhamento daqui o pessoal nem atendeu, dizendo que se for usuário do 

CAPS, precisa de um técnico para acompanhá-lo. Essa Discriminação dos profissionais 

da saúde em outras instituições (Hospitais, Unidades de saúde e etc..). Ex.: Paciente que 

foi encaminhado para Políclinica e que foi recusado. tem me incomodando muito. 

Carla (técnica de enfermagem do CAPS) fala: "Bom, o interessante é que a Maria de 

Fátima procura os profissionais de saúde sozinha, ela não se prende aos nossos 

encaminhamentos, e não entendo por que precisa ficar dependente da nossa equipe para 

acompanhá-la ao dentista. O que vejo é despreparo da rede de saúde, causado pelo 

preconceito, em relação aos atendimentos em outras especialidades. Existe O pré 

conceito e despreparo da rede com a  saúde mental em áreas como ambulatório, clínica 

médica, odontológica dentre outros." 

Gilda (Oficineira do CAPS e profissional da equipe de Desinstitucionalização) diz: 

"Isso é o pré conceito em setores da rede de saúde tais como: ambulatórios de clínica 

médica, odontológicas entre outros, o que acabam prejudicando o acesso dos usuários 

em saúde mental." 

Aline (Coordenadora do CAPS) contribui: "A usuária Maria de Fátima passou por 

esse problema porque existe um estigma por parte da sociedade e de muitos 

profissionais da rede municipal de saúde em relação à doença mental; O desinteresse em 

atender essas pessoas dentro de alguns órgãos no próprio município e as dificuldades 

em tirar as documentações." 

Paulo (Assistente Social do CAPS) participa da discussão dizendo: "O que vejo é a 

dificuldade de parcerias, e aí não há uma integralidade na assistência." 

Bruna (Farmacêutica do CAPS) completa: "Pessoal, temos presenciado até pacientes 

com dificuldade de pegar a medicação por falta de dinheiro para a condução. Isso 

também é um problema social." 

Marcella (Psicóloga do Polo Infanto Juvenil) "Bom, além dessas barreiras levantadas 

por cada um aqui, tenho percebido também a dificuldade de adesão de algumas mães ao 
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tratamento dos filhos devido ao ambiente de atendimento junto aos adultos, ou seja, 

precisamos dar acesso, promover melhor estrutura, porque do contrário, os usuários 

continuam tendo dificuldades de acessibilidade." 

Matheus (Psicólogo do Polo AD) participa afirmando: O que aconteceu com a Flávia é 

devido ao isolamento dos diversos setores (assistência social, conselho tutelar, saúde e 

operadores do direito) falta de dispositivos viáveis para acolhimento e acompanhamento 

de usuários. 

Carlos (Digitador): Penso que o que a Maria de Fátima viveu podemos definir como 

discriminação e preconceito, pois é direito dela ser atendida em outros espaços do SUS. 

Tarciso (Segurança): O próprios profissionais da rede dificultam os atendimentos. 

Quando deveriam estar prestando serviço a população. 

Roberto (Motorista) expõe: "Não há um investimento da prefeitura e há a falta de 

alguns funcionários em alguns setores, e acredito que a falta de estrutura e de pessoas, 

podem gerar também esses problemas sociais." 

Thiago (Administrativo) afirma: Olha eu sei que começamos a falar da situação da 

Flávia, mas as dificuldades de comunicação, dificuldade de pegar prontuário e a 

desorganização, e os problemas dos prontuários que vivemos aqui mesmo dentro do 

CAPS." 

Camila (Coordenadora da RT) diz: "Pensando nas questões sociais,saindo um pouco 

do caso da Maria de Fátima, mas continuando a questão dos problemas sociais vividos 

pelos usuários, temos um outro problema que prejudica o acesso do usuário, pois 

encontramos dificuldades para retirada de passes e documentos deles" 

Bruna (Psicóloga da Equipe de Desinstitucionalização) contribui: "Concordo com a 

Camila. Eu tenho muita dificuldade em entender os procedimentos que dificultam o 

acesso as documentações para os usuários que não tem nenhum documento." 

Flávia (Cuidadora da RT) expõe seus pensamentos: - "Acho que os usuários deveriam 

terá ajuda no transporte e na retirada de documentos." 

Juliana (Coordenadora do Programa de Saúde Mental) pontua: "Precisamos avaliar 

outros problemas de inclusão social, por exemplo: a inserção dos usuários do sexo 

masculino nas oficinas do CAPS, acho que essa pode ser uma questão social." 

Marina (Administrativa) afirma: É preciso que haja comprometimento com CRAS, 

CREAS, Hospitais, SAMU. 
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Eduardo (Assistente de Serviços Gerais) diz: Eu vejo que nosso trabalho é 

estruturando pessoas, são os profissionais que somam a cada dia. Vale a pena trabalhar. 

Claudia (Psicóloga do CAPS) encerra a discussão do caso trazendo um reflexão: 

"Iniciamos as nossas falas devido a problemática vivenciada pela nossa usuária Maria 

de Fátima, no entanto, a discussão do caso desencadeou numa reflexão a respeito dos 

problemas sociais que os nossos usuários vivem dia a dia. E eu lanço a pergunta: O que 

faremos com isso?" 
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APÊNDICE X: 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

CASO 3: Desafiando Gigantes 

 

Numa conversa informal, dentro da sala do administrativo, Carla (técnica de 

enfermagem do CAPS) comenta: "Gilda, precisamos levar para reunião a 

problemática que estamos vivendo das faltas. A Falta de material, por exemplo, é uma 

situação que dificulta o bom desempenho das oficinas com os usuários e a falta de água 

constante, é outro problemão. E alem dessas questões estruturais, me vejo um pouco 

despreparada, pois não tenho experiência em saúde mental."  

Gilda (Oficineira do CAPS e profissional da equipe de Desinstitucionalização)  

responde: "Realmente essa questão de infra estrutura tem prejudicado o nosso serviço, 

pois a falta de material para oficinas, salas de terapias em péssimo estado, salas muito 

quentes, tudo isso é um obstáculo para nossa equipe, mas um outro ponto de pauta que 

precisa ser discutido é a dificuldade que venho percebendo em relação as rotinas das 

oficinas. Porque eu também encontrei dificuldades, justamente pela falta de preparo 

antes de exercer a função." 

Assim, no horário da tarde, como já é rotineiro, inicia a reunião de equipe. E Carla trás 

o ponto da falta de estrutura para discussão, e Gilda coloca em pauta a problemática da 

rotina das oficinas. 

Sueli (Técnica de Enfermagem e Profissional da Desinstitucionalização) inicia a 

discussão: "Eu concordo com esses pontos para nossa pauta de hoje, pois está bem 

difícil trabalhar com a falta de material para atendimento mínimo, para farmácia e 

oficinas, e as  salas de atendimento em péssimo estado. O prédio está adoecido. E as 

minhas dificuldades pessoais hoje é trabalhar com essa estrutura." 

Paulo (Assistente Social do CAPS) participa da discussão dizendo: "O que vejo é a 

dificuldade de parcerias, e aí não há uma integralidade na assistência." 

Bruna (Farmacêutica do CAPS) completa: "Essa questão estrutural é um problemão, 

por que é muito ruim Por exemplo: dispensarmos os medicamentos na mesma sala de 

aplicação de injetáveis, não é adequado." 

Marcella (Psicóloga do Polo Infanto Juvenil): "Acho que são dois pontos importantes, 

e que nos causam certa angústia. O primeiro diz respeito a questão estrutural, e em 

relação ao Polo, estamos num espaço inadequado para atendimento de crianças e 
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adolescentes,pacientes adultos em crises, próximo as crianças. Pacientes fumam no 

corredor próximo a sala de atendimento as crianças, além da falta de material (o Pólo 

foi montado quase todo por doação e um investimento de R$100,00 (que creio ser do 

próprio CAPS).  

O segundo ponto diz respeito as nossas dificuldades, e no meu caso sinto falta de ter um 

conhecimento específico para manejar alguns diagnósticos graves. Ex.: TOC/ 

Autismo." 

Thiago (Administrativo) afirma: "Eu concordo que está faltando muita coisa em nosso 

serviço, e para as equipes. E a minha dificuldade pessoal hoje é a localização de 

prontuários, e dificuldades para fazer internação. Eu fico muito tensa." 

Flávia (Cuidadora da RT) pontua: "Já que estamos falando de problemas de infra 

estrutura, nunca tem água no CAPS. Na RT tem manutenções para fazer, e embora seja 

enviado ofícios, o problema nunca é resolvido. E a minha dificuldade pessoal hoje é o  

trabalho em parceria. Pois é algo muito difícil" 

Aline (Coordenadora do CAPS) contribui: "Me incomoda a falta de manutenção na 

unidade (infiltrações, vazamentos) e a demora demasiada na troca ou concerto de 

outros objetos que apresentam defeito.....é bem complicado. Enfim, falta tudo que vocês 

já citaram, isso eu nem preciso repetir. Em relação a minha dificuldade pessoal é lidar 

com as incoerências dos gestores e também com as injustiças com a equipe de saúde 

mental, que desempenha um trabalho difícil e muitas vezes complexo e que não é 

valorizado." 

Camila (Coordenadora da RT) diz:  "Pois é....por isso, precisamos do apoio de 

setores competentes para manutenção, tais como: água, luz, instalações e etc... (me 

refiro a falta de apoio). E a minha dificuldade está justamente aí, em conseguir apoio 

dos órgãos competentes para que se faça um bom trabalho." 

Paulo (Assistente Social do CAPS) complementa as falas dizendo: "As faltas em 

nosso serviço, estão claras. Não preciso repetir tudo que já foi falado. Mas pensando 

nas nossas dificuldades pessoais, vejo que a maior problemática  é a parceria com a 

rede do município."  

Claudia (Psicóloga do CAPS) continua a discussão:  "Pois é Paulo, eu faço questão de 

repetir o que nos falta, porque é um verdadeiro absurdo!!  É falta de água, Luz, 

infiltração, vazamentos. 1 único carro para atender a demanda, pois SAMU e Defesa 
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Civil não atendem a demanda com condições satisfatórias. E em relação as 

dificuldades pessoais sinto um cansaço, um stresse e desânimo." 

 Bruna (Psicóloga da Equipe de Desinstitucionalização) contribui: "Alem das faltas, 

já citadas por vocês, uma  outra questão que percebo é a posição de alguns 

profissionais dificultando assim o alcance dos objetivos propostos. E se tratando das 

dificuldades pessoais, da minha parte é a insegurança na estabilidade profissional. 

Outra questão são as dificuldades em relação às internações quando o objetivo é 

desinternar, e  lidar com os prontuários por causa da desorganização da equipe." 

Roberto (Motorista) expõe: As faltas já foram ditas. O que  sinto é tristeza com essas 

coisas, esse sentimento é uma barreira pra mim, porem mesmo sabendo disso não 

quero sair do CAPS. 

Elisângela (Enfermeira) afirma: Alem do mofo e a falta de água, a minha dificuldade, 

está ligada ao meu sentimento, pois a sensação é que estou "presa" na farmácia quando 

poderia estar atuando em outras frentes 

Matheus (Psicólogo do Polo AD) participa afirmando: - Ausência de sala adequada 

de atendimento, recursos humanos para aumentar o núcleo de álcool e drogas, assim 

como transporte, falta constante de água, falta de comunicação, desmotivação de 

funcionário e ausência de uma rede efetiva de assistência em todos os níveis. 

Carlos (Digitador): Só acho que precisamos de condições satisfatórias de trabalho. 

Marina (auxiliar administrativo): Penso que trabalhar com Saúde Mental é bem 

estressante. E a gestão precisa estar atenta para quem trabalha 40 horas, pois essa é a 

minha barreira: o esgotamento, devido a carga horária. 

Juliana (Coordenadora do Programa de Saúde Mental): pontua: "Em relação a 

infra estrutura, todos vocês já levantaram quais são, mas em relação as barreiras 

pessoais uma dificuldade que ainda encontro são as situações relacionadas aos 

usuários que necessitam de um atendimento a crise, e na hora de garantir a pactuação 

feita com a policlínica, sempre encontro certas barreiras."  

Tarciso (Segurança): "Sinto que a falta de estrutura interfere no desenvolvimento do 

trabalho." 

Cyntia (Psicóloga do Pólo Infanto Juvenil): "As faltas já conhecemos. O que 

acrescentaria na discussão, é a questão de um espaço mais apropriado e maior para o 

Polo Infanto. E a minha maior dificuldade é o sentimento de frustração por não 

conseguir muitas vezes ir ao encontro das famílias, e a frustração de estar fazendo um 
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trabalho e de uma hora para outra ter que dar notícia ao paciente que fui desligada da 

equipe, pelo meu vínculo ser contrato." 

Evelyn (Auxiliar de Enfermagem): "O grande problema é que a falta de água por 

exemplo faz com que os usuários não consigam participar das atividades, e inclusive a 

condição das salas com mofo, para quem é alérgico como eu, é uma situação 

complicada. Agora, o que me deixa frustrada, é querer ajudar as pessoas e não 

conseguir." 

Juliana (Coordenadora do Programa de Saúde Mental): encerra a reunião dizendo: 

"Pois é pessoal! Estamos aqui reunidos coletivamente: Equipe do CAPS, Polo AD, 

Polo Infanto, Equipe de Desinstitucionalização e Equipe da RT. E trouxemos todas as 

nossas questões relacionadas a infra-estrutura e as nossas dificuldades pessoais. Penso 

que agora precisamos partir pra ação. O que podemos fazer com tudo que temos 

levantado em nossas reuniões?"  
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APÊNDICE XI: 

 CONVITE PARA MESA REDONDA 
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APÊNDICE XII: 

 Material enviado via email aos profissionais convidados para mesa 

redonda explicando sobre o projeto de EPS. 

 

 

Educação permanente para promover a integralidade  

na rede de saúde mental.    

 
                     O presente projeto de pesquisa tem como objeto de estudo a implantação 

de um espaço de educação permanente como um dispositivo para promoção do cuidado 

integral na rede de saúde mental do município de Japeri. 

                      Deste modo, após 10 anos da Lei 10.216 de 6 de abril de 2001 que 

instituiu um novo olhar ao usuário com transtorno mental redirecionando o modelo 

assistencial de saúde mental, Lei esta que caracteriza-se como marco após vários 

movimentos de luta de profissionais, usuários e familiares a favor de um novo modelo 

de assistência, verifica-se a necessidade de articular a rede buscando a integralidade na 

assistência visando a ampliação dos diferentes pontos de atenção para atender as 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas.  

                     Neste contexto, iniciamos no Município de Japeri, o projeto de Educação 

Permanente (que faz parte do projeto de pesquisa da Universidade Federal Fluminense/ 

Mestrado em Ensino na Saúde), integrando as equipes de saúde mental: CAPS II, Polo 

AD, Polo Infanto, Equipe de Desinstitucionalização e Equipe da Residência 

Terapêutica, com o objetivo de problematizar as questões vivenciadas, de forma 

multiprofissional, apontando para possíveis soluções e possibilitando melhor assistência 

na saúde mental. Desse modo, temos o prazer de lhe convidar para a Mesa redonda, 

que tem como tema: Educação Permanente para promover a integralidade do cuidado 

na rede de saúde mental. 

 

A mesa redonda faz parte do processo de oficinas de EP e serão discutidas as questões 

da rede de atenção, com base nos seguintes aspectos:  

 

• A importância da rede de atenção psicossocial (baseada na RAPS/ Portaria 3.088) e 

as dificuldades desse trabalho integral em rede. Desafios e possibilidades;  
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(Profissional responsável pelo tema: Monica Fornazier – Profissional da Gerência 

Estadual da Saúde Mental) 

 

• As dificuldades Sociais, que diz respeito ao trabalho dos profissionais de saúde, na 

ação da reabilitação do usuário dentro do território. Quais são as barreiras encontradas 

na rede no processo de reabilitação e desinstitucionalização? 

(Profissional responsável pelo tema: Jorge Vieira – Profissional do Município de 

Paracambi) 

 

• As dificuldades de infraestrutura e as barreiras pessoais: Que está relaciona as 

dificuldades estruturais nos serviços e as dificuldades ou limitações dos profissionais.  

(Profissional responsável pelo tema: Heidy – Profissional do CAPS de São João) 

 

• A vivência na rede: E pra falar da vivência e das dificuldades na rede, ninguém 

melhor do que o próprio usuário. 

(Usuário responsável pelo tema: José Luiz) 

Informações importantes: 

1- Os profissionais convidados deverão enviar por email o nome completo, até o dia 

31 de outubro, para emissão do certificado. 

2- No local haverá data show e caixa de som para o uso dos profissionais e do 

usuário. 

3- Já foi confirmada a presença do Secretário ou o Sub, da Secretaria de Saúde de 

Japeri. 

4- Estaremos filmando e fotografando o evento, desse modo, no dia entregaremos 

aos componentes da mesa a autorização para o uso da imagem. 

          Desde já agradecemos a disponibilidade e a parceria com o momento de 

construção da rede de saúde mental do município de Japeri, 

Atenciosamente, 

Silvia Santos (Pesquisadora - UFF) (21) 968580715 

Raquel Catão (Coordenadora do Programa de Saúde Mental) 

 

 

 

 



127 

 

 

 

APÊNDICE XIII: 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 

Para portfólio e documentário 

 

 

Eu,_______________________________________________________,(nacionalidade)

________________________ , (profissão)______________________, portador da 

Cédula de Identidade RG nº________________________________________, inscrito 

no CPF sob nº________________________________________, residente à Rua 

____________________________________, nº____________________, na cidade de 

_________________________, AUTORIZO o uso da minha imagem para ser utilizada 

no projeto de dissertação do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da 

Universidade Federal Fluminense desenvolvido no Programa de Saúde Mental no 

Município de Japeri pela pesquisadora Silvia Cristina Pereira dos Santos, intitulado 

com o tema: Educação Permanente para promover a integralidade do cuidado na 

rede de saúde mental, seja essa destinada à divulgação ao público em geral e/ou apenas 

para uso interno desta instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem.  

 

            

 

 

 

Japeri, _____ de ________________________, de 2014. 

                       

 

 

 

                 _______________________________________________________  

Assinatura 
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APÊNDICE XIV: Certificado de participação da mesa redonda 
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APÊNDICE XV: 

PORTFÓLIO SOBRE PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA 

EDUCACÃO PERMANENTE NA REDE DE SAÚDE MENTAL 

 
"A IMERSÃO NO PÂNTANO" 

 

 
www.fotopantano.com.br 

 

 
Para aqueles que ficam no terreno elevado, as dificuldades, muitas das vezes, é 

relativamente sem importância para o cliente, mas para aqueles que "desce ao 

terreno pantanoso", somente neste lugar, encontrará os problemas mais importantes 

e difíceis de resolver, e que de certo modo mobilizam e interferem a vida das pessoas 

(SCHÖN, 2000). 

 

 

 

 
Imagem do acervo: Museu da Loucura 

 

 

                               Rio de Janeiro/ Japeri 

                                     2014 

http://www.fotopantano.com.br/
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1º ENCONTRO: "A imersão" 
 Dinâmica da 1ª Oficina 

 
1º Encontro (17/09/14) 

 
1ª Tarefa: 
 
               Dinâmica das Mãos para sensibilização adaptada ao objetivo da pesquisa, em 

que os sujeitos em roda (de mãos dadas) memorizaram com quem estava a mão 

esquerda e direita e ao comando da moderadora da oficina (autora principal deste 

projeto), todos deviam soltar as mãos e andar embaralhados no espaço da sala. Após 

dois minutos caminhando na sala, ao novo comando, os participantes pararam sem 

locomover-se e deram as mãos (direita e esquerda) para os colegas que estavam de mãos 

dadas. O objetivo foi evidenciar as dificuldades percorridas para encontrar a mão do 

outro.  

               Os profissionais levantaram os seguintes termos, fazendo conexão da dinâmica 

com a prática: "rede", "cuidado", "integralidade", "dificuldade", "conquista", "ajuda", 

"esforço" e "atenção".  

 

www.fotosimagemdasmãos.com.br 

2ª Tarefa: 

 

■  Foi entregue o Cronograma 

■  Foi definido os filmes para contextualizar com os casos que serão discutidos nas 

questões de aprendizagens. 

  

■  Definido os profissionais que participarão da "mesa redonda". 
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REGISTROS DO 1º ENCONTRO 

 

"O processo de conhecer-na-ação de um profissional tem suas raízes no contexto 

social e institucionalmente estruturado do qual compartilha uma comunidade de 

profissionais." 

(SCHÖN, 2000) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"É na construção da autonomia, que vai se construindo a liberdade." 

(Paulo Freire, 2011) 
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2º  e 3º ENCONTROS- CASO 1:  

“Arrumando a casa para receber seus moradores” 

 
 

 

 
 

 

                   http://profemarli.comunidades.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://profemarli.comunidades.net/
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2º Encontro (24/09/14) 

 

Caso 1: “Arrumando a casa para receber seus moradores” 

 

 Identificação dos problemas: 

1- Infraestrutura dos serviços que estão deficientes,  

2- Profissionais desmotivados pelas constantes mudanças políticas,  

3- Diálogo fragmentado e resistência dos profissionais e de outros setores em 

relação a saúde mental, má gestão, 

4-  Inexistência de intersetorialidade, falta de organização, falta de formulação 

estratégicas da rede (fluxo),  

5- Falta de serviço 24h de emergência psiquiátrica e desconhecimento sobre o 

programa de saúde mental. 

 

 Hipóteses: 

1- Falta de investimentos dos gestores no fortalecimento de recursos humanos, 

de materiais insumos e na infraestrutura a fim de melhor adequar a rotina dos serviços;  

2- Falta de espaços de discussões intersetoriais para formulação de fluxo e 

estratégias de ação e intervenção estreitando assim as relações entre os serviços a fim de 

prestar melhor qualidade na assistência,  

3-  Efetiva fiscalização dos serviços prestados aos usuários. 

 

 Questões de aprendizagem construída pela equipe: 

 

Como melhorar a rede para melhorar a qualidade do atendimento ao usuário 

da saúde mental? 

 

Importante: A questão foi levada pra casa e todos receberam o filme: "Uma 

Mente Brilhante" para contextualizar na discussão com a temática. 
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3º Encontro (01/10/14) 

 

 Resposta de Aprendizagem: 

"Para construção da rede faz-se necessário que todos os componentes da 

RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) compreendam quais são as funções que devem 

exercer de acordo com a portaria 3.088/11. Considerando que cada usuário é único, é  

de suma importância o fortalecimento dos laços familiares e dos serviços, 

levando ao acolhimento, a inserção e pertencimento ao seu núcleo comunitário. Desse 

modo, é necessário propor um espaço de educação permanente para os todos os 

serviços da rede de atenção psicossocial, visando maior interação dos serviços e 

ampliando o acesso aos usuários." 

 

               Com relação ao filme: "Uma mente brilhante", os profissionais se 

posicionam: "Percebe-se a dificuldade que o transtorno mental causa na vida do 

sujeito, e que cada sofrimento é único, no entanto a doença não deve reduzir o sujeito 

na própria doença, tendo em vista que o investimento em saúde pode promover um 

avanço pessoal e profissional na vida dos usuários, sendo o próprio sujeito capaz de 

ser o senhor do seu destino, como ocorreu com o ator do filme." 

 

Referências: 

 

BRASIL. PORTARIA/GM Nº 3.088, DE 23 de dezembro de 2011. Disponível em:  

www.saúde.mg.gov.br. 

 

DOBIES, Daniel Vannucci e FIORONI, Luciana Nogueira. A assistência em saúde mental no 

município de São Carlos/SP: considerações sobre a história e a atualidade. Interface 

(Botucatu) [online]. 2010, vol.14, n.33, pp. 285-299. ISSN 1414-3283. 

 

ONOCKO-CAMPOS, Rosana Teresa  e FURTADO, Juarez Pereira. Entre a saúde coletiva e a 

saúde mental: um instrumental metodológico para avaliação da rede de Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do Sistema Único de Saúde. Cad. Saúde Pública [online]. 2006, vol.22, 

n.5, pp. 1053-1062. ISSN 0102-311X. 

 

VIEIRA FILHO, Nilson Gomes  e  NOBREGA, Sheva Maia da. A atenção psicossocial em 

saúde mental:contribuição teórica para o trabalho terapêutico em rede social. Estud. 

psicol. (Natal) [online]. 2004, vol.9, n.2, pp. 373-379. ISSN 1413-294X. 
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REGISTROS DO 2º ENCONTRO: 

 

 
 

REGISTROS DO 3º ENCONTRO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

"Quando um profissional define um problema, ele escolhe e nomeia os aspectos que 

observará, utilizando atos complementares de designação e concepção, o profissional 

seleciona os fatos aos quais deve-se ater organizando-os, guiado por uma apreciação da 

situação dando coerência e estabelecendo uma direção para ação." 

(SCHÖN, 2002) 
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4º e 5º ENCONTROS - CASO 2 

"O descaso" 
 

 

 

 

http://pnld.moderna.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pnld.moderna.com.br/
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4º Encontro: (08/10/14) 

 
CASO2:  

 

 

 Problemas escolhidos: 

Desinteresse, desinformação, preconceito, desrespeito, falta de investimento da 

gestão municipal com relação aos profissionais da rede, falta de 

comprometimento das equipes, falta de infraestrutura, falta de integralidade na 

rede, falta de ética, falta de humanização na assistência, falta de envolvimento 

da família. 

 

 

 Hipótese selecionada: 

Falta de  investimento no capital humano e material (por parte dos gestores) 

propiciando a melhoria na acessibilidade do usuário à rede de saúde e também 

a inclusão social; A falta de infraestrutura e o preconceito e a falta de ética 

profissional dificulta a inclusão do usuário; A falta de divulgação das 

informações sobre a saúde mental e a falta de articulação entre os serviços 

dificulta  o acesso e o atendimento humanizado. 

 

 

 Questões de aprendizagem construída pela equipe: 

Como investir, articular e difundir as informações sobre a saúde mental, de 

modo a garantir aos usuários, maior acesso a rede, identificando se a 

discriminação e preconceito é um problema da rede e/ou dos profissionais? 

 

Importante: Os profissionais levaram a questão pra casa. Já estavam de posse 

do filme: "Bicho de Sete Cabeças". A proposta era assistir o filme e buscar as 

respostas para a questão de aprendizagem. 
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5º Encontro: (15/10/14) 
 

 Resposta de aprendizagem: 

"O acesso à rede pelo usuário de saúde mental passa pela ótica do 

empoderamento do usuário, com o fortalecimento de sua capacidade de ser 

responsável também por seu tratamento. Contudo, percebe-se que esse 

conceito pertence também aos gestores, equipes e familiares, já que uma rede 

de cuidados não se faz somente com o trabalho das equipes de saúde, mas 

muito também da condução pelos gestores municipais. Assim sendo, esse 

circuito que engloba a informação, seja através do investimento, articulação e 

difusão, necessita de uma constante retroalimentação das experiências no que 

se refere a uma melhor integralidade dessa rede composta de diversos atores, 

que pode ser realizada através de fóruns intermunicipais, acolhimento e 

orientação as famílias, promoção de ações territoriais envolvendo a 

comunidade, estruturação de equipes de matriciamento, colegiados e política 

de educação permanente promovendo a articulação de rede, levando a 

desmistificação dos mitos e preconceitos referentes a loucura. E a construção 

de um órgão fiscalizador." 

 

              Ao que se refere ao filme: “Bicho de sete cabeças”, os profissionais concluem 

que: verifica-se a questão do empoderamento baseado na manipulação de familiares e 

da rede, os quais deveriam ser co-responsáveis pela atenção ao usuário.  

 
 

 

Referências utilizadas pela equipe: 

 

ALMEIDA, K. S. DIMENSTEIN, M. SEVERO, A. K. Empoderamento e atenção 

psicossocial: notas sobre uma associação de saúde mental, Revista Interface - Comunicação 

Saúde Educação, 2010. 

 
VIEIRA, S.R. ROSENBURG, C.P. A Integralidade numa Rede de Proteção Social ao 

Adolescente: uma reflexão a partir do pensamento de Giles Lipovetsky. Revista: Saúde 

Soc. São Paulo, 201 

 

 

 



139 

 

 

 

 

REGISTROS DO 4º ENCONTRO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS 5º ENCONTRO: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não 

posso estar no mundo de luva nas mãos constatando apenas." 

(PAULO FREIRE, 2011) 
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6º e 7º ENCONTROS - CASO 3:  

"Desafiando Gigantes" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.fotodonalshon.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"o conhecer sugere a qualidade dinâmica de conhecer na ação, quando descrevemos, 

convertemos em conhecimento-na-ação"  

(SCHÖN, 2000, p.3) 



141 

 

 

 

6º Encontro: (22/10/14) 

 

CASO 3: "Desafiando Gigantes" 

 

Identificação dos problemas: 

Questões relacionadas à infraestrutura referem-se ao espaço inadequado 

necessitando de obra, falta de RH e recursos materiais para escritório e para 

oficinas, falta de água, falta de organização e de fluxo, problemas 

administrativos. Já as questões pessoais, referem-se ao esgotamento 

profissional físico e mental, as frustrações, a instabilidade profissional e 

emocional, falta de capacitação, falta de estimulo profissional e financeiro, 

falha na comunicação, salário defasado e falta de convivência. 

 

Hipóteses levantadas:  

Mediante a falta de estrutura, espaço inadequado, falta de RH e recursos materiais, 

geram na equipe um desestimulo frente a cada nova situação. No entanto se houvesse 

investimento e comprometimento dos gestores da saúde, em relação aos serviços de 

saúde, facilitaria assistência prestada, uma vez que o esgotamento físico, mental e 

motivacional, dificultam um melhor desempenho na execução das tarefas da equipe. 

 

              Questão problematizadora escolhida pela equipe foi:  

Diante das dificuldades de infraestrutura e das barreiras pessoais, como desempenhar 

um atendimento de excelência na saúde mental, despertando o comprometimento do 

gestor? 

 

               Importante: 

               Para nortear a discussão dessa temática foi entregue o filme: “Patch Adams – 

O amor é contagioso” e ficou acordado entre a equipe que o último filme: 

“Desafiando Gigantes” será visto pelos profissionais, para nortear a discussão do dia 

da implantação da Educação Permanente,  já que Patch Adams também faz referência a 

superação das barreiras pessoais, tendo em vista que as duas temáticas estão juntas no 

caso 3 devido a condução da equipe no questionário, apontando a influência das 

barreiras de infraestrutura em relação as barreiras pessoais. 
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7º Encontro: (29/10/14) 

 

Resposta da questão de aprendizagem do caso 3:  

 

              Diante das dificuldades encontradas, verifica-se a importância da formação do 

Conselho Gestor através de eleição, potencializando a saúde mental frente às 

solicitações na Secretaria de Saúde. Faz-se necessário também a aproximação dos 

gestores de saúde e do Secretário de Saúde nas reuniões de colegiados e fóruns. E a 

gestão precisa ser entendida como ação política, com interlocução, avaliação, 

pluralidade e interdisciplinaridade, sendo esta descentralizada, com a participação da 

comunidade, visando à cidadania ampliada. 

              Estabelecer melhor organização do serviço a fim de evitar o adoecimento 

psíquico, buscando novo arranjo organizacional e melhor vínculo entre técnicos e 

usuários. 

              A qualificação contínua da equipe é outra demanda que se apresenta de 

maneira emergencial tanto em relação a uma formação mais aprofundada sobre 

determinados assuntos quanto para formação ampliada com os princípios da EPS, 

levando a uma ação técnica mais assertiva, estabelecendo limites pessoais e 

profissionais na atuação profissional, e buscando o entrosamento da equipe, sendo as 

reuniões técnicas de suma importância para promover trocas e compartilhamentos das 

decisões, e tendo supervisão clínica o papel essencial de garantir a continuidade do 

trabalho superando as dificuldades encontradas, através do processo reflexivo. 

                Ao que refere-se ainda à gestão pública, a possibilidade de garantir através 

das políticas públicas o oferecimento de espaços educativos que possibilitem a 

qualificação profissional. 

 

              Assim sendo, contextualizando a questão de aprendizagem com o filme "Patch 

Adams - O amor é contagioso" , os profissionais evidenciaram que: "o filme aborda a 

questão da inventividade, a dedicação profissional, a importância de colocar o 

usuário como autor da própria vida, e a parceria necessária entre profissional e 

usuário, baseada na afetividade, com o objetivo de enfrentar o adoecimento, e 

construir possibilidades com os recursos possíveis, rompendo com os limites e com 

todas essas barreiras que vivenciamos no cotidiano." 
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REGISTROS DO 6º ENCONTRO: 

 

 

 

 

7º ENCONTRO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio 

dessa realidade e procura soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um 

mundo próprio, seu EU e as suas circunstâncias." 

(Paulo Freire) 
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8º ENCONTRO (05/10/14): MESA REDONDA 
"A grande virada" 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"Se a educação sozinha não transforma a sociedade, 
sem ela tampouco a sociedade muda." 

(Paulo Freire) 
 

http://pnld.moderna.com.br 

 

 

 

 

http://pnld.moderna.com.br/
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8º Encontro: (05/11/14) 

          

 

MESA REDONDA 

 

               Para a oitava oficina, a proposta foi ampliar a discussão com os profissionais 

convidados indicados pelo grupo. A estratégia para discussão seguiu no formato de 

Mesa redonda composta pelos profissionais referenciados, a coordenação de saúde 

mental  e a pesquisadora como moderadora.  

 

As  temáticas foram desenvolvidas conforme divisão a seguir: 

 

• A importância da rede de atenção psicossocial (baseada na RAPS/ Portaria 

3.088/11) e as dificuldades desse trabalho integral em rede. Desafios e possibilidades;  

(Profissional responsável pelo tema: Profissional da Gerência Estadual da Coordenação 

de  Saúde Mental/ RJ). 

• As barreiras Sociais, que diz respeito ao trabalho dos profissionais de saúde, na ação 

da reabilitação do usuário dentro do território. Quais são as barreiras encontradas na 

rede no processo de reabilitação e desinstitucionalização? 

(Profissional responsável pelo tema: Coordenador da Saúde Mental do Município de 

Paracambi e São Gonçalo). 

• As barreiras de infra estrutura e as barreiras pessoais: Que está relaciona as 

dificuldades estruturais nos serviços e as dificuldades ou limitações dos profissionais.  

(Profissional responsável pelo tema: Profissional do CAPS de São João) 

• A vivência na rede: E pra falar da vivência e das dificuldades na rede, ninguém 

melhor do que o próprio usuário. - Representante dos usuários da Saúde Mental de 

Japeri. 

• O Sub Secretário: para expor as possibilidades de avanços atuais na rede de Saúde 

Mental em Japeri. 

 

IMPORTANTE: Esse encontro possibilitou a aproximação entre profissionais, gestão 

municipal, gestão estadual e usuários. 
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REGISTROS DA MESA REDONDA 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"A mudança do mundo implica a dialetização entre a denuncia da situação 

desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o nosso sonho." 

 

(Paulo Freire, 2011) 
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9º ENCONTRO (12/11/14): 
Avaliação e proposta para implementação da EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto da parede da sala do CAPSII/ Japeri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto da parede da sala do CAPSII/ Japeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A reflexão-na-ação gerou construção." 
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 9º Encontro: (12/11/14) 

 

               No nono encontro, foi realizada a avaliação da oficina, assim como em roda de 

conversa e elaboração coletiva da proposta de consolidação da educação permanente 

com os trabalhadores da rede de saúde mental do município de Japeri com o objetivo de 

promover o cuidado integral.  

                Iniciamos a oficina com o debate do filme: "Desafiando Gigantes", que 

trabalha questões como: motivação, empoderamento, liderança, construção coletiva, 

perseverança e persistência. O que levou a equipe a refletir nos passos dados a cada 

etapa, desde o questionário respondido, passando pelas oficinas, chegando ao auge da 

mesa redonda (na 8ª oficina) e alcançando a nona oficina  avaliando o processo, 

propondo e  implementar a EPS. 

                 Um pouco antes da oficina, alguns profissionais, e um representante dos 

usuários, participaram da filmagem para construção de um documentário sobre a 

implantação da EPS, na rede de atenção psicossocial. Buscou-se colocar um profissional 

de cada serviço, para que pudesse retratar os grupos que representaram a rede de 

atenção nesse presente estudo. 

                 Em seguida abriu-se a discussão para as sugestões da implantação da PEPS, 

como demonstrado na descrição abaixo e no quadro a seguir: 

 

■ Proposta elaborada com os profissionais da rede de atenção psicossocial para 

implantação da EPS, que faz parte do segundo objetivo do presente estudo: 

 

■  Profissionais responsáveis pela organização da EPS: Um do Polo AD, um do Infanto, 

dois do CAPS. No entanto será feito rodízio, de acordo com as temáticas levantadas. 

■  Tempo de duração: 2 horas 

■  Local: CAPS na primeira quinzena e Rodízio entre as unidades de diversos setores na 

segunda quinzena. 

■  Objetivo: Qualificação profissional, ampliação do conhecimento, sensibilização dos 

gestores e articulação da rede. 
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Dias do encontro As quartas-feiras, no horário da reunião de 

equipe 

Período Quinzenalmente - sendo a primeira 

quinzena somente para as equipes de 

saúde mental (CAPS, Polos Infanto e AD, 

RT e Equipe de Desinstitucionalização). 

- A segunda quinzena será destinada a 

todos os componentes da RAPS. 

Público-alvo Equipe multidisciplinar, focando na rede 

de atenção psicossocial. 

Temas e demandas Serão definidas os temas no decorrer do 

processo. 

Metodologia Metodologia ativa 

Material didático Filmes; documentários; dinâmicas 

Materiais científicos Artigos e dissertação 

Publico a ser incluído Todos os demais componentes da RAPS; 

em alguns momentos usuários e familiares 

e munícipes. 

Quadro 6: Proposta de Implementação da EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem 

tratar sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem 

pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, 

sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro em 

face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar, 

não é possível." 

(PAULO FREIRE, 2011) 
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REGISTROS DO 9º ENCONTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalha na lógica do rompimento das barreiras que prejudicam e fragmentam a 

assistência em saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E assim compreendemos as palavras de Paulo Freire (2011, p. 110) na seguinte 

assertiva: "Se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação 

pode." E foi nesse sentido que os profissionais desse presente estudo, aceitaram 

refletir, conhecer e implementar a educação permanente na rede de saúde mental, 

pois há nesse lugar um compromisso com "vidas".     
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O ENCONTRO PERMANENTE: 
A dialética: ensino e serviço. 

 
 ◄► 

 

 

 

A possibilidade de ter desenvolvido a pesquisa e ter promovido oficinas de educação 

permanente, comprova que o ensino atrelado ao serviço, gera pensamento reflexivo. 

 

Agradeço a cada pessoa que possibilitou a construção do conhecimento em serviço!!! 

 

Mas..... 

 

Como não ser grata a todos os EDUCADORES do Mestrado Profissional em Ensino na 

Saúde (UFF)?  

 

Meu eterno reconhecimento aos docentes da Escola de Enfermagem/ Universidade 

Federal Fluminense. 

 

Minha família acadêmica!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amada orientadora Elaine Antunes Cortez, que nunca mediu esforços para o 

acolhimento, e para o pensamento reflexivo! 

 

 

 

 

 

 

 

 Minha eterna gratidão!!! 

Silvia Santos 
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