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Preciso te contar um segredo... 

Sucesso não é um ponto de chegada!  

Isso mesmo, não é um lugar que você alcança e pronto é sucesso! 

Sucesso é a Jornada, é o seu caminhar dia a dia se realizando com o que faz. 

Sucesso é você ter uma vida reta. Direita. Honesta. 

Sucesso e ter com quem dividir segredos e sonhos. 

Sucesso é ter um lar aconchegante todas as noites para descansar. 

Sucesso é ouvir das pessoas "você transformou minha vida!" 

(CARDOSO, 2019) 
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“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros 

desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são 

pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-

los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm 

um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência 

dos pássaros é o voo. 

 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O 

que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar 

aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas 

não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos 

pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser 

encorajado.” 

Rubem Alves 

https://www.pensador.com/autor/rubem_alves/


 
 

RESUMO 

 
O objeto desta pesquisa é a Educação Permanente como articuladora do acesso do portador de 

transtorno mental na RAPS. E propõe, através de seu objetivo geral, elaborar um fluxograma 

com os serviços assistenciais que compõem a Rede de Atenção Psicossocial para auxiliar o 

manejo cotidiano dos portadores de saúde mental a partir da reflexão sobre as possibilidades 

proporcionadas pela Educação Permanente em Saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo de 

abordagem descritiva exploratória de natureza qualitativa, baseado na Pesquisa Convergente 

Assistencial (PCA). Realizado no Município de Mesquita – RJ, essa pesquisa contou com a 

participação dos profissionais do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo um 

quantitativo de 24 profissionais, de ambos os sexos, com vínculo empregatício misto, formação 

multiprofissional e tempo de experiência variado. A técnica empregada para aquisição dos 

dados foi o questionário de perguntas abertas com a compilação e análise do questionário 

segundo Bardin e para aquisição dos dados conforme direcionamento da PCA, foi adotado 

como estratégia a realização do grupo de convergência, sendo este orientado conforme o Arco 

de Maguerez. Os aspectos éticos foram respeitados conforme a resolução CEP/CONEP nº 

510/2016, aprovado sob parecer nº 2653786 do Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP). Resultados: emergiram 2 (duas) categorias nomeadas: 1-Articular e 

Cuidar: “Tecendo a Rede” e 2- Entraves: Uma Crise na Rede”, destacando elementos que 

posteriormente foram retomados nos espaços das oficinas. Durante as oficinas foi possível 

inserir e elaborar junto aos profissionais quatro arcos, por meio da metodologia de Maguerez. 

Todos os quatro arcos partiram de uma realidade trazida pelos profissionais, sendo elas: 

Desinformação; Julgamento, Acesso a unidades de saúde e Comunicação entre os profissionais 

com a Rede de saúde local. Os resultados deste estudo compreendem também a construção do 

produto e dos subprodutos do presente estudo. Conclusão: Este estudo cria espaços de 

discussão, de aprendizagem, de troca e de vivência entre os profissionais da rede de atenção 

psicossocial do município de Mesquita, no qual resultou na construção de um material 

organizativo para a Rede de Atenção Psicossocial deste território. Destacando a potência de um 

trabalho colaborativo com os diferentes níveis hierárquicos das organizações de saúde.  

 

Descritores: Serviços de Saúde; Equipe de Assistência ao Paciente; Integralidade em Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The object of this research is the Permanent Education as articulator of the access of the person 

with mental disorder in the RAPS. And proposes through its general objective to develop a 

flowchart, with the assistance services that make up the Psychosocial Care Network, to help the 

daily management of mental health patients, from the reflection on the possibilities provided 

by Permanent Health Education. Methodology Treats This is a study of a descriptive 

exploratory approach of qualitative nature, based on the Convergent Care Research (PCA). 

Held in the city of Mesquita - RJ, this survey was attended by professionals from the 

Psychosocial Care Center (CAPS), with a total of 24 professionals, both sexes, with mixed 

employment, heterogeneous training and varied experience time. The technique used for 

compilation and analysis of the questionnaire was according to Bardin and for the groups, the 

Maguerez Arch. Ethical aspects were respected in accordance with Resolution CEP / CONEP 

No. 510/2016, approved under opinion No. 2653786 of the Ethics Committee of the Antônio 

Pedro University Hospital (HUAP). Results: Two (2) named categories emerged: 1-Articulate 

and Care: “Weaving the Net” and 2- Barriers: A Crisis in the Network ”, highlighting elements 

that were later taken up in the workshop spaces. During the workshops it was possible to reflect 

and elaborate with the professionals four arches, through the methodology of Maguerez. The 

results of this study also include the construction of the product and byproducts of the present 

study. Conclusion This study contributed to the creation of spaces for discussion, learning, 

exchange and experience among professionals of the psychosocial care network of the 

municipality of Mesquita, which resulted in the construction of an organizational material for 

the Psychosocial Care Network of this territory. Highlighting the potential of a collaborative 

work with the different hierarchical levels of health organizations. 

 

MeSh Terms: Health Services; Patient Care Team; Integrality in Health. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este estudo tem como perspectiva, a reflexão dos profissionais da equipe 

multidisciplinar do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de um município da baixada 

fluminense sobre suas práticas a partir da implementação da Educação Permanente em Saúde 

(EPS). 

Embora a trajetória da saúde mental no Brasil seja pautada pela mobilização e lutas dos 

trabalhadores e familiares de usuários dos serviços de saúde mental, e apesar da mudança dos 

dispositivos para acompanhamento destes usuários, desde  a década de 80, como descreve 

o Ministério da Saúde, “é somente em 1989 que surge  a proposta de regulamentação dos 

direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país, 

através do Projeto de Lei do deputado Paulo Delgado”. (BRASIL, 2005, p. 7) 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (2014, p. 

20), o “transtorno mental é uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de 

desenvolvimento do funcionamento mental, que estão frequentemente associados 

ao sofrimento ou incapacidades significativas que afetam o indivíduo e suas relações de forma 

integral”. 

Cabe ressaltar, que diante deste marco histórico se deu início às lutas do movimento 

pela Reforma Psiquiátrica no país (BRASIL, 2005). Ainda de acordo com a Conferência 

Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental, o termo Saúde Mental é utilizado para se 

referir aos serviços prestados aos indivíduos acometidos por diversos transtornos mentais, 

como forma de desconstruir a segregação assistencial vivenciada por anos (BRASIL, 2005). 

Após 22 anos de luta, em 2011, foi instituída a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

com a proposta de fortalecer o acolhimento e acompanhamento destes usuários nos diversos 

níveis de assistência, indo ao encontro do que determina as diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ampliando a articulação da assistência à saúde para pessoas acometidas de 

transtorno mental e uso abusivo de substâncias psicoativas (BRASIL, 2011). 

Cabe mencionar, que a complexidade de estar inserido no contexto laboral no âmbito 

de saúde mental, e ainda, vislumbrar a ausência de progresso no processo de trabalho, perpassa 

o déficit de infraestrutura e as dificuldades pessoais enfrentadas pelos profissionais da equipe. 

No entanto, durante as reuniões do Núcleo de Pesquisa Trabalho, Saúde e Educação 

(NUPETSE), emergiu a ótica de forma ampliada frente às possíveis estratégias de intervenções 
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que podem ser implementadas junto à rede de assistência ao portador de transtorno mental do 

município de Mesquita, no que tange a Educação Permanente em Saúde (EPS).   

Frente ao abordado, vale ressaltar que todo indivíduo tem necessidade de agrupamentos, 

de formar sociedade (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948). Acreditamos assim, 

que a troca de experiências proporciona uma agregação de forças. Gomes (2000) aponta equipe 

como um grupo de pessoas que realizam algo juntas, sendo que o que foi realizado por elas não 

é o que as torna uma equipe, mas sim, o fato de terem realizado determinadas atividades 

conjuntamente. 

Jodelet (1985) traz que as modalidades de conhecimento prático orientadas para a 

comunicação e para a compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos 

quando socialmente elaboradas e compartilhadas, contribuem para a construção de uma 

realidade comum. A autora define assim, que fenômenos sociais acessados a partir do seu 

conteúdo cognitivo têm de ser entendidos a partir do seu contexto de produção, ou seja, como 

sínteses próximas da empiria, reconhecíveis, sem dificuldades maiores, pelo senso comum 

como “coisas suas”, como conhecimentos familiares (JODELET apud SPINK, 1993).  

Em 2003, o Ministério da Saúde inicia a implementação da Política Nacional de 

Humanização, também conhecida como Humaniza - SUS, que busca contagiar trabalhadores, 

gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização; aprimorar, ofertar 

e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção 

e de gestão; e ampliar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação 

com movimentos sociais e instituições e Valorização do trabalho na saúde.   

 

É importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada 

de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos 

de trabalho [...] assegurando a participação dos trabalhadores nos espaços coletivos 

de gestão. (BRASIL, 2013, p. 11) 

 

Lefevre e Lefevre (2003) reconhecem a realidade social como uma dinâmica da vida, 

individual e coletiva, para além de teorias, pensamentos ou discursos, a seu respeito. 

Durante a reunião do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), em 2011, 

foi pactuada a instituição do Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho 

no SUS PROGESUS, para colaboração técnica e financeiramente, com execução de projetos 

voltados ao fortalecimento dos Setores de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde das três 

esferas de governo. 
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Cabe ainda ressaltar que a Política Nacional de Educação Permanente (PNEP), a EPS é 

uma proposta ético–político-pedagógica que objetiva transformar e qualificar a atenção à saúde, 

os processos formativos, as práticas de educação em saúde, além de incentivar a organização 

das ações e dos serviços em uma perspectiva intersetorial (BRASIL, 2009).  

Ainda de acordo com a PNEP a EPS é incentivada pelo SUS de forma a promover a 

integração entre ensino e serviço, proporcionando assim uma reflexão crítica sobre a 

possibilidade de aprender e ensinar no cenário laboral, tendo como resultado a melhora 

significativa da prática assistencial (BRASIL, 2009). 

Sardinha et al apresenta que a Educação Permanente: 

 

[...] trabalha de forma multiprofissional, busca uma prática institucionalizada, tem por 

objetivo a transformação de  práticas técnicas  e  sociais,  a  periodicidade  é contínua, 

fundamenta-se na pedagogia centrada na resolução de problemas, onde o 

resultado  é  a mudança  institucional,  a  apropriação  ativa  do saber científico, 

fortalecendo a equipe de trabalho. (SARDINHA et al, 2013, p. 335) 

 

Trazendo assim a reflexão de que sua implementação permite aos profissionais serem 

protagonistas dentro de suas práxis, deixando a passividade e conformismo de lado, 

possibilitando a transformação da sua prática, a valorização deste trabalhador, 

o fortalecimento da equipe, possibilitando a participação ativa na tomada de decisão.  

O Ministério da Educação, em 2009, traz que ao incorporar o ato de ensinar e aprender 

às organizações e ao trabalho possibilita a transformação das práticas profissionais. E reforça 

que é na Educação Permanente que está à perspectiva de articulação uma vez que, os problemas 

eleitos são do cotidiano e estão inseridos no local do serviço, e são voltadas para a construção 

conjunta de soluções para os problemas identificados (BRASIL, 2009) 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma de pesquisa do programa de Mestrado Profissional Ensino na Saúde 

Formação Docente Interdisciplinar no SUS, sobre as articulações da Rede de Atenção 

Psicossocial a partir da intervenção da Educação Permanente em Saúde. 

Diante do exposto destacamos como objeto de estudo a Educação Permanente como 

articuladora do acesso do portador de transtorno mental na RAPS. 
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1.2 QUESTÕES NORTEADORAS  

 

Este estudo tem como perspectiva a reflexão dos profissionais da equipe multidisciplinar 

do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de um município da baixada fluminense sobre suas 

práticas a partir da implementação da Educação Permanente em Saúde. Para tal, traçou-se a 

seguinte questão norteadora:  

Qual é o conhecimento dos trabalhadores do Centro de Atenção Psicossocial frente o 

acesso dos portadores de saúde mental a Rede de Atenção Psicossocial? 

 De que modo a Educação Permanente em Saúde pode auxiliar no manejo da articulação 

dessa Rede?  

 

1.3 OBJETIVO GERAL  

 

Elaborar um fluxograma, com os serviços assistenciais que compõem a Rede de Atenção 

Psicossocial, para auxiliar o manejo cotidiano dos portadores de saúde mental, a partir da 

reflexão sobre as possibilidades proporcionadas pela Educação Permanente em Saúde. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Identificar a percepção dos trabalhadores do Centro de Atenção Psicossocial, frente à 

Rede de Atenção Psicossocial; 

• Promover a articulação da Rede de Atenção Psicossocial através da implementação da 

Educação Permanente em Saúde. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA  

  

Esta pesquisa traz seu estímulo a partir das inquietações geradas nos espaços de reunião 

de equipe multidisciplinar onde, por repetidas vezes, foram discutidos os entraves como, as 

recusas de atendimento dos usuários do CAPS desacompanhado, a ausência de disponibilidade 

para compreensão e diálogo pelos atendentes do setor de marcação, a recusa de acolhimento na 

unidade de pronto atendimento, entre outros dificultando o acesso aos serviços de assistência à 

saúde, que compõem a RAPS. 
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A Emenda Constitucional Brasileira nº 90/2015, em seu art. 6º, traz que todo cidadão 

deve ter garantido seus direitos sociais à educação, saúde, alimentação, ao trabalho, a moradia, 

transporte, lazer, segurança, a previdência social, dentre outros (BRASIL, 2015), que quando 

utilizados em prol do portador de transtorno mental favorecem a (re)socialização dos mesmos.  

Ainda referente ao direito à saúde a Lei 8080/90, em seu art. 2º, garante que, “A saúde 

é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício” (BRASIL, 1990, p.1), tendo como princípios norteadores a equidade, 

integralidade e a universalidade. Além do direcionamento dos serviços pautado em três pilares: 

regionalização e hierarquização, descentralização e comando único, e a participação popular 

(BRASIL, 1990).   

 

1.6 RELEVÂNCIA 

 

A Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde (APPMS) localiza no Eixo 

8 – a temática “Gestão do trabalho e educação em saúde”, e sugere nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 

consecutivamente, necessidade de estudos sobre “Avaliação da implementação de estratégias 

de educação em saúde no SUS, Avaliação do impacto da educação técnica em saúde na 

qualificação das competências profissionais no SUS e Análise das potencialidades da educação 

técnica em saúde para o SUS”.  

A fim de ratificar a relevância à temática foi realizada busca em bases de dados 

eletrônicas. Para tal foram definidos os descritores utilizando como ferramenta a estratégia 

PICO, um acrônimo de palavras em inglês que, traduzidas, seriam: População, Intervenção, 

Comparação e Desfecho, que de acordo com Santos, Pimenta e Nobre (2007, p.2), “maximiza 

a recuperação de evidências nas bases de dados, foca o escopo da pesquisa e evita a realização 

de buscas desnecessárias”.  

Logo, foi definido como: P- Serviço de Saúde; I- Matriciamento; o C não se aplica por 

não se tratar de um estudo comparativo; O- Integralidade na Saúde, estes me levaram aos 

seguintes MeSh Terms: Health Services, Patient Care Team , Integrality in Health. 

Foi realizada busca por estudos indexados em repositórios internacionais acessados 

através do portal CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para 

pesquisa nas bases de dados: WEB OF SCIENCE, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature) e SCOPUS (SciVerse Scopus) e no repositório nacional 

LILACS/BIREME (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde). 

https://www.einstein.br/ensino/Documentos%20Biblioteca/cinahl-cumulative-index-to-nursing-and-allied-health-literature.pdf
https://www.einstein.br/ensino/Documentos%20Biblioteca/cinahl-cumulative-index-to-nursing-and-allied-health-literature.pdf
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Após definição dos MeSh Terms e seleção das bases online para busca foi possível 

realizar a revisão integrativa sobre a temática abordada.  

Crossetti reconhece esse tipo de estudo como: 

Um processo de análise sistemático e sumarizado da literatura, o que se bem 

conduzido qualificar seus resultados o que possibilita identificar as lacunas do 

conhecimento em relação ao fenômeno em estudo, identificar a necessidade de futuros 

pesquisas, revelar questões centrais da área em foco, identificar marcos conceituais 

ou teóricos, mostrar o estado da arte da produção científica resultante de pesquisas 

sobre um determinado tema. (CROSSETTI, 2012, p. 8) 

Foi realizado cruzamento (figura 1) dos MeSh Terms utilizando o operador booleano 

AND, como critérios de inclusão utilizou-se: artigos originais publicados entre 2014 e 2018, 

idiomas em inglês, português e espanhol, artigos de acesso online; trabalhos ligados à temática. 

Como critérios de exclusão optou-se por: ausência de resposta à questão do estudo, teses, 

dissertações, artigos de revisão e artigos repetidos.   

 

Figura1: Fluxograma com o cruzamento do MeSh Terms 

 

 
                 Fonte: Fluxograma com o cruzamento do MeSh Terms construído pela autora (2017). 
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Seguido da construção do quadro sinóptico (quadro 1) com as variáveis: autores, 

periódicos, ano de publicação, base de dados, qualis, título do estudo, abordagem, objetivo, 

resultados alcançados, conclusão e nível de evidência através da análise do Instituto de Joanna 

Briggs e Discussão dos resultados. 

 

Quadro 1: Quadro Sinóptico 

 Autor/ Periódico/ Ano/ 

Base de dados/ Qualis 

Título/Método Objetivos/Resultados/Conclusão JBI 

1 Silva, Gilza da; 

Iglesias, 

Alexandra; 

Dalbello Araujo, 

Maristela; Badaró 

Moreira, Maria Inês 

Psicologia: ciência 

e profissão 

Ano: 2017 

 LILACS 

QUALIS: B2 
 

Título: “Práticas de 

atenção integral à saúde 

de pessoas com 

sofrimento mental na 

atenção primária à 

saúde” 

Método: qualitativo, 

coleta de dados através 

de técnica de observação 

sistemática, 6 grupos 

focais, uma em cada 

unidade de saúde e 

entrevistas com roteiro 

semi-estruturado. 

Objetivo: conhecer as práticas de cuidado integral ofertadas às 

pessoas em sofrimento mental, efetivadas nos espaços das 

Unidades de Saúde da Família (USF) em uma região de saúde 

do município de Vitória, Espírito Santo, bem como apontar as 

dificuldades e possibilidades enfrentadas pelos profissionais 

de saúde no desenvolvimento dessas práticas na Atenção 

Básica.  

Resultados: São grandes as dificuldades enfrentadas no 

sentido de fazer valer uma inserção efetiva destas pessoas em 

sofrimento mental nos espaços das Unidades de Saúde para um 

cuidado integral.  

Conclusão: a assistência integral prestada ao usuário com 

transtorno mental, ainda são pouco reconhecidas nos espaços 

dos serviços de saúde, uma vez que estas ainda estão 

fortemente sustentadas pelo modelo biomédico. 

3c 

2 Fortes, Sandra; et al 

Physis: Revista de Saúde 

Coletiva 

2014 

LILACS 

QUALIS: B1 

 

Título: Psiquiatria no 

século XXI: 

transformações a partir 

da integração com a 

Atenção Primária pelo 

Matriciamento. 

Método: Metodologia 

qualitativa baseada na 

problematização 

recorreu-se à revisão da 

literatura para 

fundamentar as 

observações registradas 

durante participação dos 

autores em ações de 

matriciamento. 

Objetivo: analisar o papel da Psiquiatria nos sistemas 

assistenciais na APS baseados num modelo de cuidado integral 

à saúde. 

Resultados: através do matriciamento e do trabalho 

colaborativo a perspectiva da produção de autonomia e da 

promoção da saúde. 

Conclusão: o cuidado integral à saúde deve ser ampliado à 

APS, expandindo assim o cuidado em saúde mental permitindo 

a redução da lacuna assistencial. 

3c 

3 Frateschi, Mara Soares; 

CARDOSO, Cármen 

Lúcia 

Physis: Revista de Saúde 

Coletiva 

2014 

LILACS 

QUALIS: B1 

 

Título: Saúde Mental na 

Atenção Primária à 

Saúde: avaliação sob a 

ótica dos usuários 

Método: pesquisa 

qualitativa com Análise 

de temática baseada no 

grupo focal e entrevista. 

Amostra foi composta 

por 13 usuários de dois 

serviços públicos de 

Objetivo: investigar a avaliação que os usuários fazem do 

cuidado em saúde mental recebido por dois serviços públicos 

de Atenção Primária à Saúde: uma Unidade de Saúde da 

Família e uma Unidade Básica de Saúde. 

Resultados: Intervenções realizadas nas UBS são centradas na 

doença (medicalização, diagnóstico e   remissão dos sintomas)   

não valorizando a potência das relações sociais no tratamento, 

fortalecendo assim a lógica do tratamento centrado nos CAPS. 

Conclusão: a lacuna existente entre o tratamento e o cuidado 

devem ser solucionadas, através do fortalecimento dos 

vínculos, fazendo com que os profissionais estejam 

3c 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7331&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7331&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7331&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7331&lng=en&nrm=iso
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Atenção Primária à 

Saúde. 

qualificados para se co-responsabilizar pelas situações de 

sofrimento mental, atuando de maneira ativa e comprometida 

e visando a continuidade do cuidado. 

4 Jeffrey Fulle; Et al 

MBJ OPEN 

2015 

SCOPUS 

QUALIS: A2 

Título: “Treinamento 

interprofissional em 

saúde mental na atenção 

primária rural: achados 

de um estudo de métodos 

mistos” 

Método: estudo 

experimental de 

métodos misto com 32 

participantes de 24 

serviços e 12 gerentes de 

serviços seniores de 

saúde mental, cuidados 

primários e serviços de 

assistência social. 

Objetivo: testar um modelo de reflexão baseado num feedback 

de rede na resolução dos problemas do cuidado em saúde 

mental integrado. 

Resultado: aumento significativo em atitudes positivas para as 

equipes de saúde mental interprofissionais e aumenta a auto-

reportados no conhecimento e compreensão sobre a prestação 

de cuidados de saúde mental colaborativa.  

Conclusão: cuidado colaborativo no conteúdo focado 

educação profissional continuada para mais problemas de 

saúde complexos e crônicas podem aumentar a probabilidade 

de que os profissionais irão trabalhar em conjunto para atender 

com eficácia as necessidades do cliente.  

1 

5 Panagioti, M.; et al/  

JAMA Psiquiatria/ 2016/ 

SCOPUS 

QUALIS A1 

Título: “Associação 

entre condições físicas 

crônicas e a efetividade 

do cuidado colaborativo 

para a depressão: uma 

meta-análise de dados de 

um participante 

individual” 

Método: meta-análise 

de um ensaios clínico 

randomizado 

Objetivo: Avaliar se a eficácia do cuidado colaborativo para a 

depressão é moderada pela presença, tipo e número de 

condições físicas crônicas. 

Resultado:  a presença,  inúmeros, tipos de condições físicas 

crônicas não influenciam o efeito do tratamento. No entanto a 

inexistência de trabalho colaborativo sim. 

Conclusão: o atendimento colaborativo influencia 

positivamente no atendimento dos casos de depressão. 

1 

Fonte: Quadro sinóptico construído pela autora (2017). 

 

A leitura dos artigos traz que o modelo de assistência ao portador de transtorno mental 

que vem sendo discutido é o de trabalho colaborativo, cabendo a Atenção Básica garantir o 

atendimento a esses indivíduos.  Estes destacam ainda para eficácia da assistência, além do foco 

à integralidade da assistência e do cuidado colaborativo, apontam para a lógica do trabalho em 

rede.  

De acordo ainda com o observado, houve prevalência de pesquisas de abordagem 

qualitativa que expõem a importância de aprofundamento da análise do cenário, possibilitando 

um conhecimento científico, a respeito de como se dá a “assistência” nos casos de transtorno 

mental. Cabe também ressaltar que foi identificado como viés a crença de profissionais em uma 

assistência prestada de forma especializada, reforçando a dicotomia entre corpo-mente e bem-
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estar social. No entanto fica explicito a importância de se atuar em rede e que esta obedece a 

uma das diretrizes do SUS. Entretanto também se evidencia que é necessário mais do que o 

desejo de alguns para que de fato essa prática se estabeleça.  

Dessa forma trazem a reflexão de que a RAPS é apresentada como uma estratégia 

utilizada e potencialmente eficaz na garantia do cuidado integral ao portador de transtorno 

mental, implicando a rede de serviços na (co)responsabilização da construção do cuidado, 

permitindo a articulação entre os profissionais, níveis e serviços de saúdes e que o 

compartilhamento dos diversos saberes e experiências potencializam as ações de saúde e 

contribuem para integração social. Porém deixam evidente que a articulação, ainda 

fragmentada, revela a dificuldade entre os atores envolvidos.  

 

 

1.7 CONTRIBUIÇÃO  

 

Ao propor incorporar a sistemática de ensinar e aprender às organizações de trabalho 

acredita-se que esta possa auxiliar os profissionais no manejo de suas práticas relacionadas ao 

trabalho colaborativo solidificando a Rede de Atenção Psicossocial através do aprofundamento 

da proposta da Educação Permanente. 

Há de se considerar ainda que a proposta de fortalecimento do matriciamento no 

território de Mesquita possibilita um avanço nas políticas públicas de saúde no que tange os 

princípios doutrinários do SUS. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA 

 

 

Neste capítulo buscamos levantar conceitos sobre a Política de Saúde Mental brasileira 

e seus dispositivos sobre a Rede de Atenção Psicossocial, os modelos de Educação Profissional 

e as políticas e diretrizes que a regulamenta, a fim de fundamentar os temas contidos no presente 

estudo.  

 

2.1 CONSTRUÇÃO POLÍTICA DA REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

 

O início de registros da atenção à loucura remete à idade média, onde o atendimento ao 

“insano” se dava em substituição ao atendimento aos leprosos, e de pessoas acometidas por 

doenças venéreas. É nesses locais denominados “leprosários” que se inicia o processo de 

exclusão moral da loucura, reforçando a necessidade de distanciamento da sociedade 

(FOUCAULT, 2010).  

Essa decisão de tratar o louco nos locais onde eram tratados outros excluídos pela 

sociedade, contribuiu para o estigma, a discriminação e a exclusão que perpetuaria por décadas 

sem ser questionada ou até mesmo estranhada, em Bader (2001), o movimento de naturalização 

da exclusão ocorre em mão dupla, quando tanto o excluído, quanto a sociedade, passa a encará-

lo como fatalidade, gerando o conformismo e a aceitação.  

A trajetória da saúde mental no Brasil perpassa então as marcas deixadas pelo olhar 

compartimentado sobre o indivíduo, estigma, discriminação e pela clausura. Como descreve 

Goffman (2010), quando retrata “o mundo do internado” descrevendo-o como processo de 

“mortificação do eu” a partir do que ele define como “supressão da concepção de si mesmo”, 

diz ainda, que esse processo se dá devido às regras de condutas impostas pelo sistema, à barreira 

de contato com o mundo, caracterizada pela perda do contato familiar, social, da violação da 

autonomia e da privação da liberdade. 

 

[...] fumar, barbear-se, ir ao banheiro, telefonar, gastar dinheiro, colocar cartas no 

correio. Essa obrigação não apenas coloca o indivíduo no papel submisso, "não-

natural" para um adulto, mas também permite que suas ações sofram interferências da 

equipe diretora. Em vez de ser atendido imediata e automaticamente, o internado pode 

sofrer caçoadas, receber uma negativa, ser longamente interrogado, ser ignorado, ou, 

segundo sugestão de antigo doente mental, esquecido (GOFFMAN, 2010, p. 44). 
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  Amarante (2016) descreve que foi na década de 70/80, através da mobilização dos 

usuários e trabalhadores da saúde, que se deram as discussões pertinentes à Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, com perspectiva de mudança do modelo de assistência asilar ofertado a 

pessoas com transtorno mental. Espelhou-se em modelos que apresentavam resultados positivos 

na Europa, propondo a reinserção no território e acolhimento pelos serviços comunitários em 

substituição às internações hospitalares. 

Esta mobilização se deu na 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental (I CNSM), que 

ocorreu na 8ª Conferência Nacional de Saúde (8ª CNS) em 1987, que de acordo com Giovanella, 

L., et al (2012), “contou com 1500 participantes e foi extremamente inovadora [...] foi o 

primeiro evento de âmbito nacional a reunir pela primeira vez vários atores sociais envolvidos 

no campo da saúde mental, de pacientes que a partir da 8ª CNS passaram a ser denominados 

usuários, a familiares, e membros dos mais variados movimentos sociais, técnicos, dirigentes e 

políticos”. 

A I CNSM provocou discussões mais concretas sobre a falência do modelo hospitalar 

no tratamento aos agora denominados usuários, estimulando a organização do II Congresso 

Nacional de Trabalhadores em saúde Mental, realizado no estado de São Paulo em 1987, a 

introdução no Brasil o lema “Por Uma Sociedade Sem Manicômios”, que devido à participação 

dos movimentos sociais inspirados pelos princípios ideológicos e políticos do SUS, passou a se 

chamar “Movimento Nacional da Luta Antimanicomial”, instituiu-se  também uma data 

comemorativa para o “Dia Nacional da Luta Antimanicomial”, sendo este fixado no “dia 18 de 

maio”, além da criação do primeiro Centro de Atenção Psicossocial no Brasil (GIOVANELLA, 

L., et al, 2012). 

Hoje essa mobilização ainda se faz presente por meio das representações dos 

movimentos da contínua luta antimanicomial, da constante resistência à permanência de 

modelos hospitalocêntricos, da discussão em torno das lacunas encontradas na legislação 

psiquiátrica, da busca pela ampliação dos serviços territoriais, além de representar um 

movimento que luta contra a violência, a discriminação e a exclusão, propondo outra forma de 

olhar, escutar e cuidar da loucura (AMARANTE, 2003). 

A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) permitiu a efetivação da política de 

saúde mental no Brasil, possibilitando diversas experiências que contribuíram na transformação 

da prática assistencial.  

Demonstrando que é possível cuidar das pessoas com transtornos mentais através de 

um modelo de saúde que esteja integrado aos diversos níveis de complexidade do 

sistema de saúde e não somente restrito ao hospital psiquiátrico, que só onera o setor 

saúde e crucifica as pessoas que dele precisam. (QUINDERÉ, 2010, p. 571) 
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Figura 2: Recorte Temporal da Trajetória da Saúde Mental no Brasil (1980-2015) 

 
              Fonte: Elaborado pela autora em março de 2018. 

 

A Lei Nº10.216 (2001), visa garantir a livre circulação das pessoas com transtornos 

mentais pelos serviços, comunidades e cidades, traz a criação dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), promovendo uma 

transição entre a necessidade de uma assistência de alta para média complexidade. 

Almeida (2017) aponta a ausência de investimento e discussões na Atenção Básica que 

contemplassem a saúde mental. Essa afirmação é sentida constantemente, pois a política atual 
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apresenta um “desinvestimento” na Atenção Primária como um todo, sobretudo na Saúde 

Mental, dificultando ainda mais o acesso dos usuários à Rede. 

 

2.2 CONHECENDO OS DISPOSITIVOS DA SAÚDE MENTAL 

 

Com a finalidade de garantir essa reinserção social foi criado uma rede de serviços e 

equipamentos, a saber: CAPS, SRT, Centros de Convivência, Leitos de Atenção Integral, entre 

outros. Conforme as diretrizes do Ministério da Saúde (2011) os CAPS possuem caráter aberto 

e comunitário, equipes multiprofissionais e transdisciplinares para atendimento a usuários com 

transtornos mentais graves e persistentes, com sofrimento e/ou transtornos mentais, sem excluir 

o uso de crack álcool ou outras drogas. 

A Portaria Nº3.088 de 2011, republicada em 2013, descreve ainda, a organização deste 

dispositivo em modalidades, conforme descritas no quadro 2, a seguir: 

 

Quadro 2: Equipamentos que compõem a Assistência ao Portador de Transtorno Mental, baseado na 

Portaria 3.088, nas cartilhas do MS sobre Residências Terapêuticas e Programa de Volta pra Casa 

 

MODALIDA

DE 

DEFINIÇÃ

O 

CONCEITO ESPECIFICIDADE 

C
A

P
S

 I
 

Centro de 

Atenção 

Psicossocial 

tipo 1 

Dispositivo para 

tratamento de qualquer 

indivíduo com intenso 

sofrimento psíquico e/ ou 

com abuso de substâncias 

química; 

Atendimento de 2ª a 6ª feira em horário 

comercial. 

Oferece retaguarda clínica a outros 

dispositivos de saúde da rede; 

Acima de 15.000 habitantes 

C
A

P
S

 I
I 

Centro de 

Atenção 

Psicossocial 

tipo 2 

Dispositivo para 

tratamento prioritário a 

indivíduos com intenso 

sofrimento psíquico e/ ou 

com abuso de substâncias 

químicas; 

Atendimento de 2ª a 6ª feira em horário 

comercial. 

Oferece retaguarda clínica a outros 

dispositivos de saúde da rede; 

Acima de 70.000 habitantes. 

C
A

P
S

 I
II

 Centro de 

Atenção 

Psicossocial 

tipo 3 

Dispositivo para 

tratamento prioritário a 

indivíduos com intenso 

sofrimento psíquico e/ ou 

com abuso de substâncias 

químicas; 

Atendimento 24 horas, incluindo feriados e 

finais de semana; 

Oferece retaguarda clínica e acolhimento 

noturno a outros serviços de saúde mental; 

Acima de 150.000 habitantes. 

C
A

P
S

 A
D

 Centro de 

Atenção 

Psicossocial 

álcool e 

drogas 

Dispositivo para 

tratamento exclusivo de 

pessoas com sofrimento 

psíquico relacionado ao 

abuso de crack, álcool e 

outras drogas; 

Atendimento de 2ª a 6ª feira em horário 

comercial. 

Oferece retaguarda clínica a outros 

dispositivos de saúde da rede; 

Acima de 70.000 habitantes 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
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C
A

P
S

 A
D

 

II
I 

Centro de 

Atenção 

Psicossocial 

álcool e 

drogas tipo 3 

Dispositivo para 

tratamento exclusivo de 

pessoas com sofrimento 

psíquico relacionado ao 

abuso de crack, álcool e 

outras drogas; 

Atendimento 24 horas, incluindo feriados e 

finais de semana; 

Oferece retaguarda clínica e acolhimento 

noturno a outros serviços de saúde mental; 

Acima de 150.000 habitantes 

C
A

P
S

 i
 

Centro de 

Atenção 

Psicossocial 

Infantil 

Dispositivo para 

tratamento de crianças e 

adolescentes em intenso 

sofrimento psíquico 

decorrente de Transtornos 

Mentais e/ ou uso de 

substâncias psicoativas 

Atendimento de 2ª a 6ª feira em horário 

comercial. 

Oferece retaguarda clínica a outros 

dispositivos de saúde da rede; 

Acima de 70.000 habitantes. 

L
E

IT
O

 

D
E

 

R
E

T
A

G

U
A

R
D

A
 Leito de 

Retaguarda 

Garantia de leitos em 

hospital geral para 

internação de pacientes em 

agudização de seus 

sintomas psiquiátricos. 

 

S
R

T
 

Serviço de 

Residência 

Terapêutica 

Casas localizadas no 

território urbano, com a 

finalidade de dar moradia a 

indivíduos portadores de 

transtornos mentais graves, 

institucionalizados ou não 

 

P
V

C
 

Programa de 

Volta pra 

Casa 

(Auxílio-

reabilitação 

psicossocial) 

Auxílio financeiro para 

assistência, 

acompanhamento e 

(re)integração social 

Pessoas acometidas de transtornos mentais 

com histórico de internação de longa 

permanência e/ou moradores de SRT 

E
R

T
 

Escola de 

Redutores de 

Danos 

Estratégia de capacitação 

teórica – prática de 

profissionais e comunidade 

para ambientes de consumo 

de crack e outras drogas 

 

Fonte: construído pela autora, 2017. 

 

Em dezembro de 2017, a luta constante dos profissionais sofre mais um retrocesso 

através da sanção da Portaria 3.588, que dentre outras diretrizes, defende a internação em 

hospitais psiquiátricos, amplia os leitos sugerindo limite de até 30 pacientes por enfermaria, 

internação de crianças a partir de 12 anos de idade com limite de idosos até 130 anos, 

internações compulsórias para os casos de abuso de substâncias, além de financiamento 

atualmente fixado em R$ 40 milhões provenientes da saúde para abrigamento de dependentes 

químicos em comunidades, com acompanhamento clinico em equipamentos da RAPS 

(BRASIL, 2017). 
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Quadro 3: Equipamentos que compõem a Assistência ao Portador de Transtorno Mental, baseado na 

Portaria 3.588/2017 e na Portaria Nº 131/2012 

 
TIPO DEFINIÇÃO CONCEITO ESPECIFICIDADE 

U
n

id
a

d
e 

d
e 

R
ef

er
ên

ci
a

 

E
sp

ec
ia

li
za

d

a
 e

m
 

H
o

sp
it

a
l 

G
er

a
l 

 Componente da atenção hospitalar 

pertencente à RAPS habilitado para 

oferta de leitos de Saúde Mental, 

em caráter de retaguarda para os 

episódios de agudização dos casos 

de transtorno mental. 

O número de leitos de atenção a pessoas com 

transtornos mentais e/ou com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas não deverá exceder o percentual de 

20% do número total de leitos, com limite de 

até 30 leitos por enfermaria 

H
o

sp
it

a
l 

P
si

q
u

iá
tr

ic
o

 

E
sp

ec
ia

li
za

d
o

 

Hospício 

Manicômio 

Instituição classificada como 

instituição total, onde são 

oferecidos serviços especializados 

no tratamento de doenças mentais. 

 De acordo com a lei 10.216/2001 

essas instituições deveriam ser 

fechadas, não sendo possível a 

abertura de novas unidades. 

Internação pra ambos os sexos, com idade 

mínima de 12 anos e máxima de 130 anos, 

com permanência de no máximo 90 dias,  

H
o

sp
it

a
l 

d
ia

 

Ambulatório 

especializado 

Dispositivo de assistência 

intermediária entre a internação e o 

atendimento ambulatorial. 

Realização de procedimentos diagnósticos, 

terapêuticos, que requeiram a permanência do 

usuário na unidade por período de até 12 

horas. 

C
A

P
S

 A
D

 I
V

 

 Dispositivo para tratamento 

exclusivo de pessoas com 

sofrimento psíquico relacionado ao 

abuso de crack, álcool e outras 

drogas; 

Atendimento 24 horas, feriados e finais de 

semana, incluindo atendimento na cena de 

uso; 

Oferece retaguarda clínica e acolhimento 

noturno a outros serviços de saúde mental; 

 Acima de 500.000 habitantes ofertando 

assistência a urgências e emergências, 

contando com leitos de observação. 

Poderá se destinar a atender adultos ou 

crianças e adolescentes, conjunta ou 

separadamente. 

S
R

T
  

I 

Serviço de 

Residência 

Terapêutica 

Tipo 1 

Moradias destinadas a pessoas com 

transtorno mental em processo de 

desinstitucionalização. 

Acolhe  até no máximo 10 (dez) moradores. 

S
R

T
 I

I 

Serviço de 

Residência 

Terapêutica 

Tipo 2 

Modalidade de moradia destinada 

àquelas pessoas com maior grau de 

dependência, que necessitam de 

cuidados intensivos específicos, do 

ponto de vista da saúde em geral, 

que demandam ações mais 

diretivas com apoio técnico diário e 

pessoal, de forma permanente. 

Acolhe  até no máximo 10 moradores, não 

podendo exceder este número. 

Deverá contar com cuidadores de referência e 

um profissional técnico de enfermagem. Para 

cada grupo de 10 moradores orienta-se que a 

SRT seja composta por 5 cuidadores em 

regime de escala e 1 profissional técnico de 

enfermagem diário. Esta equipe deve estar em 

consonância com a equipe técnica do serviço 

de referência. 

C
o

m
u

n
id

a
d

es
 

T
er

a
p

êu
ti

ca
s 

 Instituições de acolhimento 

voluntário a dependentes de 

substancias psicoativas vinculados 

a instituições religiosas. 

Não integram o SUS, mas são 

consideradas equipamentos da rede 

suplementar de atenção e 

recuperação e reinserção social de 

dependentes. 

Acolhimento de dependentes químicos por 

período de até 12 meses consecutivos ou 

intercalados num período de até 24 meses. 

Os recursos utilizados totalizam R$ 90 

milhões, oriundos do ministério da justiça (R$ 

40 milhões), saúde (R$ 40 milhões) e 

desenvolvimento social (R$ 10 milhões) 

Fonte: construído pela autora, 2019. 
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2.3 RAPS: UMA REDE DE CUIDADOS  

 

Etimologicamente, a palavra REDE vem do latim Retis e significa o “entrelaçamento 

harmônico de fios que estrutura algum tipo de malha” (MICHAELIS, 2017). Desta forma, 

utilizamos o termo Rede de forma genérica para definirmos um conjunto seja de entidades, 

objetos ou pessoas que estão interligados uns aos outros (CASTELLS, 2003). Este conceito nos 

permite compartilhar objetivos, favorecer a interação entre instituições, construir vínculos 

horizontais, interdependência e complementaridade, proporcionando a co-responsabilização 

por meio dos objetivos comuns (MICHAELIS, 2017). 

Podemos então pensar a RAPS como essa trama, em que todos os dispositivos e 

profissionais inseridos devem estar interligados, compreendendo que para o sucesso da 

reintegração social não cabe ao indivíduo ter seu suporte restrito a uma, exclusiva e limitada, 

instituição, dispositivo, ou ainda, apoio de um único profissional. Faz-se necessário ousar, 

arriscar, experimentar o novo, criando assim, a possibilidade de compartilhamento de saberes 

e até mesmo (re)significar os antigos. 

Politicamente, foi instituída através da Portaria Nº 3088 de 23 de dezembro de 2011, 

com (re)publicação em 21 de maio de 2013, que dispõe sobre a “[...]criação, ampliação e 

articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento psíquico, em decorrência 

ou não de uso abusivo de álcool e outras drogas” (BRASIL, 2011, p.2). 

Essa portaria ratifica as necessidades já percebidas pelos profissionais e usuários como 

a necessidade de articulação e integração entre as unidades de saúde dentro do território, 

diminuindo a dicotomia do cuidado, proporcionando um olhar holístico entre o corpo e mente, 

qualificando o cuidado por meio do acolhimento, especialmente aos grupos em situação de 

vulnerabilidade.  

O Ministério da Saúde em 2011 enfatiza sobre a RAPS:  

 

I. Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, 

II. Promover a vinculação das pessoas com transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e de suas famílias aos pontos de 

atenção;  

III. Garantir a articulação e a 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. (BRASIL, 2011) 

 

 

Cabendo assim, garantir ao usuário o “respeito aos direitos humanos”, “Atenção 

humanizada e centrada nas necessidades singulares de cada indivíduo”, “Garantia de acesso e 

a Garantia de qualidade dos serviços”, “Cuidado integral”, “Assistência multiprofissional e 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
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interdisciplinar”, “Combate a estigmas e preconceitos”, “Desenvolvimento das atividades no 

território favorecendo a inclusão social e promoção da autonomia”, “Construção de estratégias 

para redução de danos”, “Participação social e comunitária e a Inserção do usuário de forma 

ativa”, “Organizações dos serviços sob ótica regionalizada”, “Construção de Projeto 

Terapêutico Singular” (PTS) e “Promoção de estratégias de Educação Permanente” (EP) 

(BRASIL, 2017) 

 

2.3.1 RAPS: A nossa Rede 

 

Thornicroft (2010) apresenta como característica da RAPS o territorialismo e enfatiza o 

conceito de cuidado comunitário, requerendo a participação da saúde coletiva no cuidado. 

Ainda de acordo com o autor, esse termo foi descrito pela primeira vez na Grã-Bretanha em 

1957, e significa “serviço perto de casa”, este busca explicitar o cuidado prioritário com a saúde 

da população e não somente com o indivíduo.  

Isto nos permite repensar a ideia de territorialismo, reforçando de que é necessária a 

proximidade entre as ações de saúde e os usuários com transtorno mental, experimentando o 

reconhecimento de sua história de vida, de seus vínculos, das condições de sua moradia, e outros 

contextos relevantes, a efetivação do cuidado interdisciplinar integral (MATOS, 2009). 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a RAPS é composta por 

diferentes segmentos divididos por área de concentração que, por sua vez, proporcionam 

atendimento em diversos pontos de atuação, cada qual com suas designações. Cabendo à 

Atenção Básica proporcionar o atendimento desses indivíduos nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), nos Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), nos Consultórios na Rua, o apoio às 

Residências Terapêuticas, e os Centros de Convivência e Cultura, em suma, em todo dispositivo 

vinculado ao território (BRASIL, 2011).  

Descreve ainda, que na Atenção Residencial de caráter provisório, encontram-se as 

Unidades de Acolhimento (UA) e os serviços de atenção em regime residencial (BRASIL, 

2011).  

 Conforme a portaria Nº3088/2011, a Atenção Psicossocial Estratégica contempla:  

 

As diversas modalidades de CAPS, alicerçadas nas iniciativas de trabalho e renda, nos 

empreendimentos solidários e nas cooperativas sociais [...] complementa ainda que, a 

assistência de urgência e emergência deve ser compreendida pela atuação e suporte 

oferecidos pelos Serviço de Atenção Móvel de Urgência (SAMU), pelas Salas de 

Estabilização, nas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24h), Pronto 

Socorro e Unidades Básicas de Saúde. (BRASIL, 2011) 
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Entendendo que a Atenção Hospitalar se dará em enfermarias especializadas localizadas 

nos Hospitais Gerais, nos Serviços Hospitalares de referência para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e, ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e 

quanto às estratégias de desinstitucionalização, essas se darão através dos SRT e do Programa 

de Volta para Casa (PVC), que quando articulados permitem o aumento de forma capilar das 

ações territoriais (BRASIL, 2011). 

A complexidade e os desafios de se trabalhar em Rede e a necessidade de se transcender 

são enfáticos, além dos CAPS, pois só assim será possível o sucesso desta prática.  

 

O desafio que se coloca é, ao invés de criar circuitos paralelos e protegidos de vida 

para seus usuários, habitar os circuitos de trocas nos territórios da sociedade. Isso leva 

o desafio da saúde mental para além do SUS, já que para se realizar ele implica na 

abertura da sociedade para a sua própria diversidade. (BRASIL, 2013, p. 21) 

 

Sob a ótica de Thornicroft (2010) são descritos quatro princípios norteadores na garantia 

das ações no território: Acessibilidade, Compreensividade, Continuidade e Coordenação. Onde 

o primeiro versa sobre a garantia da descentralização assistencial. A Compreensividade 

proporciona aos profissionais pensar para quem aquele cuidado está sendo prestado, e a 

Continuidade possui dois eixos temáticos: “A Continuidade Longitudinal que corresponde à 

habilidade do serviço em oferecer uma série de contatos ininterruptos” o que configura, 

inclusive, em se evitar mudanças bruscas e desnecessárias de profissionais, fragilizando os 

vínculos construídos.  

Com relação à Continuidade Intersetorial, o autor orienta quanto à necessidade de 

garantir o atendimento no território por diferentes prestadores de serviços e profissionais 

distintos, sem prejuízo a integralidade (THORNICROFT, 2010, p. 40). A Coordenação é 

descrita como: 

Intersetorial e longitudinal, a primeira se refere à coordenação de informações e 

serviços envolvidos num episódio de cuidado. E a última diz respeito às relações entre 

a equipe e as agências por um longo período de cuidado. (THORNICROFT, 2010, p. 

41) 

 

Estes princípios servem como direcionamento das ações coletivas do cuidado, uma vez 

que direcionam as linhas de comunicação entre equipes distintas que não tem contato no dia a 

dia (THORNICROFT, 2010). 
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CAPÍTULO III 

REFERENCIAIS 

 

 

3.1. POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE- 

POSSIBILIDADE DE RECONSTRUÇÃO DOS SABERES 

 

De acordo com a Política Nacional de Educação Permanente, em seu anexo, define 

Educação Permanente em Saúde é: 

 

Aprendizagem que ocorre durante o processo de trabalho, é pautada pela 

aprendizagem significativa, onde as inquietações emergidas da prática são 

compartilhadas multiprofissionalmente como estratégia na busca de alternativas para 

os problemas reais encontrados, resultando na capacitação profissional, transformação 

das práticas e na valorização tanto do profissional quanto do usuário. (BRASIL, 2009, 

p. 20) 

 

Sardinha et al. (2013) afirma que é na Educação Permanente que está a perspectiva de 

articulação entre as ações de aprendizado nos contextos organizacionais, uma vez que os 

problemas eleitos são os do cotidiano, está inserida no local do serviço, é voltada para a 

construção conjunta de soluções para os problemas identificados. Desta forma, incorporando o 

ato de ensinar e aprender as organizações e ao trabalho transformando as práticas profissionais 

(BRASIL, 2004). 

Na busca por autores que pudessem validar a temática aqui abordada, nos levou a 

necessidade de esclarecer que, embora com terminologias diferenciadas, a educação 

permanente contempla a educação continuada, no entanto, a educação continuada, devido a sua 

metodologia, não tem o alcance e efetividade favorecida pela educação permanente. 

Sardinha et al. (2013) descreve que a Educação Continuada, embora pautada na 

Pedagogia de transmissão, se estabelece por intermédio de treinamentos, não dimensionando a 

efetividade da aprendizagem. Gomes; Anselmo; Lunard Filho (2016) afirmam que a educação 

continuada não pode ser demonizada e discriminada, ao contrário, em diversas ocasiões muito 

do que se precisa mesmo é de boas ofertas de conhecimentos sistematizados para os 

profissionais poderem ampliar suas caixas de ferramentas, considerando certo modo de olhar o 

problema que se enfrenta. 

A educação em serviço é trazida por Farah (2010) como a capacitação profissional, 

promovendo uma mão de obra mais tecnicamente qualificada, onde os temas abordados são 

frequentemente eleitos pela gestão, e tem como critério o favorecimento das questões 

vinculadas às questões burocrático-financeiro. 
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Sardinha et al. (2013) relatam que a EP se apresenta como um processo a ser aplicado 

nas relações humanas do trabalho, objetivando o desenvolvimento de capacidade cognitiva, 

psicomotoras e relacionais, assim como o aperfeiçoamento diante da evolução tecnológica, 

dessa maneira contribui para a valorização profissional e institucional. 

Figueiredo; Rodrigues; Leite (2012) permitem outra abordagem sobre essa questão, uma 

vez que buscam compreender a perspectiva dos usuários sobre educação e sua 

representatividade no cotidiano do usuário do serviço de saúde.  

 A consolidação do saber se dá quando aprender algo novo é importante para o 

educando, uma vez que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2013, p. 46). Ou seja, quando o que se aprende 

de novo consegue responder as dúvidas, como também à construção de um novo saber, 

dialogando com o saber anterior, resultando em novas práticas e novas maneiras no agir 

cotidiano (BRASIL, 2005). 

Neste contexto, compreendendo o aprendizado no cenário laboral como um desafio para 

todos, a aprendizagem significativa apresenta-se como potencialidade dentro do cenário das 

diversas modalidades de educação permanente (figura 3), e impõe que a discussão seja 

enfrentada em uma perspectiva contextualizada, questionando, analisando e revendo as 

concepções da educação em serviço e sua inserção junto à prática, pois é a partir dessa prática 

que é possível modificar a atuação dos profissionais nos cenários laborais.  

 

Figura 3: Modalidade de Ensino em Serviço Fluxograma 

 

 
Fonte: construído em novembro de 2017.  
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3.2 HILDEGARD PEPLAU- CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁXIS DA EPS 

 

Este capítulo apresenta o referencial teórico de enfermagem Hildegard Elizabeth Peplau, 

sob a luz da Política de Educação Permanente em Saúde, buscando levantar conceitos e 

informações sobre o trabalho interdisciplinar e seu reflexo na integralidade do cuidado da rede 

de atenção em saúde mental, a fim de fundamentar as informações contidas no presente estudo.  

O aspecto histórico da contribuição de Hildegard e Peplau nasce de sua preocupação 

expressada no curso de sua vida profissional iniciada em 1931, como cursou bacharelado em 

Psicologia Interpessoal no ano de 1943, mestrado em Enfermagem psiquiátrica em 1947 e teve 

seu doutoramento em 1953. Considerada a “mãe da enfermagem psiquiátrica, nascida em 1931, 

na Pensilvânia, segunda de seis filhos, faleceu em 1999 durante o sono.  Influenciou diretamente 

o avanço dos padrões profissionais, educativos e práticos da enfermagem (TOMEY, 2004).  

A identificação da vida de Peplau se faz relevante nesse aspecto, posto que exerceu 

influência direta sobre sua produção, sendo a mais importante delas a “Teoria das Relações 

Interpessoais” (Figura 4), uma teoria de médio alcance centrada na relação cliente-enfermeiro.  

Em tempos onde o doente era tido como objeto da ação de enfermagem, e a assistência 

prestada deveria ser para ele e por ele, que a partir da conceitualização de Peplau passou a ser 

visto como parceiro no processo de cuidar (GEORGE, 2000 e CARVALHO, 2012).  

Defensora do empoderamento da Enfermagem, que tinha sua assistência limitada aos 

hospitais psiquiátricos, defendeu vigorosamente que estes profissionais deveriam ser mais 

instruídos (TOMEY, 2004). 

Ainda segundo a autora, tinha como ponto de partida, a Enfermagem como força 

educativa de maturação através do aprendizado empírico e incentivava a abordagem indutiva 

que advém da contemplação de acontecimentos empíricos utilizados como referência na 

compreensão de eventos específicos ou similares (ALMEIDA, 2005). 

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

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

integralidade (CORTEZ, 2012). 

Corroborando ao anteriormente descrito, Hildegard Peplau propôs um novo modelo para 

a assistência à Enfermagem, em seu livro: Interpersonal Relations in Nursing: a conceptual 

frame of reference for psychodynamic nursing, onde o foco passa a estar centrado nas relações 

interpessoais entre a enfermeira e o paciente (TOMEY, 2004). 
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Figura 4: Papéis da Enfermagem na relação enfermeira-cliente 

 

 
                    Fonte: Construído pela autora a partir de George (2000) 

 

 

3.2.1 Peplau e sua Psicodinâmica  

 

Neste subcapítulo, objetivou-se discutir a contribuição teórico-prático-educativa da 

Política de Educação Permanente à luz das contribuições de Peplau acerca da Psicodinâmica e 

seu desdobramento no incentivo à promoção da aprendizagem significativa com reflexo para a 

melhora da assistência e valorização profissional.  

Estranha 

Trata o cliente com cortesia

Pessoa de recurso

orienta quanto ao tratamento

Professora  

a) Categoria educativa:  
explicações com base na 

literatura;

b) Empírica : utiliza a 
experiência daquele que 

aprende;

Lider

auxilia no cumprimento das 
tarefas, relação de cooperação 

e participação

Substituta 

definição mútua das áreas de 
dependência, independência e 

interdependência;     

Conselheira

favorece a integração entre as 
experiências evitando 
dissociação da mesma.     
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Destaca-se o pragmatismo assertivo da Enfermagem Psicodinâmica, que vai 

convenientemente ao encontro das diretrizes da EP, apesar de precedê-la cronologicamente. 

Esta está descrita em quatro etapas, a saber, (GEORGE, 2000 e TOMEY, 2004): 

 

Figura 5: Relação Psicodinâmica e EPS 

 

 

              Fonte: Construído pela autora a partir de George (2000) e Brasil (2009) 

 

A psicodinâmica está descrita por Peplau em quatro etapas, a saber, (GEORGE, 2000 e 

TOMEY, 2004): 

1ª fase Orientação: O Doente busca ajuda do profissional, a enfermeira auxilia o doente 

a reconhecer e compreender sua doença e a determinar sua necessidade de ajuda. “Processo de 

trabalho” 

2ª fase Identificação: O doente identifica-se com quem vai ajudá-lo, a enfermeira 

permite a exploração do sentimento para ajudar o paciente a passar pela doença como uma 

experiência que reorienta os sentimentos, fortalece as forças positivas da personalidade e 

fornece a satisfação necessária. “Problematização” 
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3ª fase Exploração: o doente tenta tirar toda valia do que lhe é oferecido, a enfermeira 

projeta novos objetivos “Conhecimento compartilhado, busca de soluções e alternativas” 

4ª fase Resolução: O doente coloca de lado objetivos antigos e adota novos, esse é o 

processo em que ele se liberta do poder do profissional. “Aprendizagem significativa” 

Esse recorte nos permite observar quão antiga é essa relação entre o saber e a 

(re)elaboração de um novo saber fazer, e que este vai além das fundamentações teóricas 

vigentes e que se faz necessário buscar seu aperfeiçoamento, considerando as tendências e os 

desafios da atualidade, cabendo ao profissional pensar o ser humano nas suas dimensões de 

singularidade e pluralidade, bem como em sua coletividade, proporcionando ao sujeito a 

participação necessária à construção da educação permanente tanto no levantamento dos 

problemas reais, quanto na busca por resoluções dos mesmos. 

 

3.3 REFERENCIAL FILOSÓFICO 

 

3.3.1 David Ausubel e a Teoria da Aprendizagem Significativa 

 

Elegeu-se como referencial filosófico a Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Paul Ausubel, médico e psicólogo, americano.  

Ausubel apresenta em sua teoria que: 

 

Cabe ao educador, por meio da intervenção pedagógica, promover a realização de 

aprendizagens com o maior grau de significado possível, uma vez que esta nunca é 

absoluta, sempre é possível estabelecer alguma relação entre o que se pretende 

conhecer e as possibilidades de observação, reflexão e informação que o sujeito já 

possui. (BRASIL, 1997, p. 38) 

 

Ausubel pontua também que fatores e processos afetivos, motivacionais e relacionais 

são importantes nesse momento. “Os conhecimentos gerados na história pessoal e educativa 

têm um papel determinante na expectativa que o aluno tem da escola, do professor e de si 

mesmo, nas suas motivações e interesses, em seu autoconceito e em sua autoestima” (BRASIL, 

1997, p. 38). Assim como os significados construídos pelo aluno estão destinados a ser 

substituídos por outros no transcurso das atividades, as representações que o aluno tem de si e 

de seu processo de aprendizagem. 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980) esclarecem que a assimilação de novos significados 

é feita de quatro formas diferentes:  
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1. Aprendizagem Subordinante (Derivativa – A informação nova a4 está ligada à ideia 

superordenada A e representa outro exemplo, ou extensão de A, ou seja, os atributos de A não 

sofrem novas alterações; 

 2. Aprendizagem Superordenada – onde a nova ideia superordenada A é definida como 

um novo conjunto, pois une as ideias a1, a2 e a3; 

3. Aprendizagem Combinatória – A é visto como relacionado às ideias B, C e D, mas A 

não é mais abrangente ou específica que B, C e D; 

4. Teoria da Assimilação – A informação está relacionada aos aspectos relevantes e pré-

existentes da estrutura cognitiva e tanto a nova informação como a estrutura pré-existente são 

modificadas no processo, sendo assim grande parte da aprendizagem significativa é 

essencialmente assimilação de nova formação. 

Os autores descrevem que o uso de organizadores deve ser por: materiais adequados, 

relevantes e, inclusive, introdutórios. Aduzem ser claros e estáveis ao máximo. Ausubel, 

Novak; Hanesian (1980) alertam que a prontidão deixará de ocorrer se não houver uma 

estimulação ambiental apropriada, ou seja, a prontidão pode ser entendida como um estágio 

qualitativamente descontínuo 

Segundo Dantas (2018), diretrizes foram compostas para o cenário atual de nosso país 

com suas particularidades sociais, econômicas, culturais e etc. 

A essência do processo da aprendizagem significativa está, portanto, no relacionamento 

não-arbitrário e substantivo de ideias simbolicamente expressas a algum aspecto relevante da 

estrutura de conhecimento do sujeito. 

É desta interação que emergem para o aprendiz, os significados dos materiais 

potencialmente significativos (ou seja, suficientemente não arbitrários e relacionáveis de 

maneira não arbitrária e substantiva a sua estrutura cognitiva). É também nesta interação que o 

conhecimento prévio se modifica pela aquisição de novos significados (MOREIRA; 

CABALLERO e RODRIGUES, 1997). 

 

3.3.2 Rubens Alves e sua Teoria Pedagógica 

 

Rubens Alves, psicanalista, educador, teólogo e escritor brasileiro, considerado um dos 

maiores pedagogos brasileiros de todos os tempos, um dos fundadores da Teologia da 

Libertação e intelectual polivalente. 
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Em sua escrita quase que poética, através de crônicas, Rubens Alves utiliza-se de 

eventos corriqueiros do dia a dia para expor suas teorias pedagógicas, encantando educadores, 

descrevendo que a construção do saber só é possível através da proximidade com o que se deve 

ser aprendido. 

Defendia a ideia de “intelectualidade polivalente” que nada mais é que acreditar que o 

sujeito é capaz de desenvolver competências além de suas habilidades técnicas, como pró-

atividade, flexibilidade e dinamismo. Rubens Alves valoriza a proximidade, os processos, a 

imersão, fazendo do aprendiz protagonista do seu saber. “Conhecer é ir comendo o mundo. 

Quando se come o mundo ele passa a ser parte do corpo da gente. Mas não é possível comer o 

que está longe. E só se pode morder o que está perto” (Alves, 2011, p. 10). 

Nos parâmetros curriculares nacionais está descrito a importância dos processos 

afetivos, motivacionais e relacionais na apreensão de um determinado saber. “Os 

conhecimentos gerados na história pessoal e educativa têm um papel determinante na 

expectativa que o aluno tem da escola, do professor e de si mesmo, nas suas motivações e 

interesses, em seu autoconceito e em sua autoestima” (BRASIL, 1997, p. 38).  

Alves (1994) afirma que todo conceito ou técnica ensinada tem que fazer algum sentido 

para o aprendiz, considerando assim, a felicidade e o bem-estar um critério ímpar na eficácia 

da assimilação de algo. Afirma ainda, que a cientificação somente, não produz qualificação 

necessária ao aprendiz.  

A educação, fascinada pelo conhecimento do mundo, esqueceu-se de que sua vocação 

é despertar o potencial único que jaz adormecido em cada estudante. Daí o paradoxo 

com que sempre nos defrontamos: quanto maior o conhecimento, menor a sabedoria. 

(ALVES, 1994, p. 14) 

 

Em suas produções, Rubens Alves faz crítica aos modelos de capacitações obrigatórias, 

impostas e realizadas num curto período de tempo. Ele relata que um diálogo com Nietzsche, 

onde descreviam esse modelo de ensino como “[...] um treinamento brutal, com o propósito de 

preparar vastos números de jovens, no menor espaço e tempo possível para se tornarem usáveis 

e abusáveis a serviço do governo”, fala ainda, que se esta conversa ocorresse nos dias atuais 

“certamente faria uma pequena modificação na sua última afirmação. Ao invés de usáveis a 

serviço do governo, diria usáveis e abusáveis a serviço da economia” (ALVES, 1994, p. 17). 

Compara também, os seres humanos expostos a esse tipo de ensinamento a “Homens-

Formiga” que executam indiscriminadamente suas funções não refletindo sobre a importância 

de sua real finalidade, agindo de modo disciplinado e trabalhador. Esse modo de produção de 
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conhecimento serve somente aos interesses de uma economia-hegemônica não condizente com 

a necessidade da aprendizagem significativa de proporcionar sentido à vida do aprendiz. 

 

Dentro de pouco tempo quase tudo aquilo que lhes foi aparentemente ensinado terá 

sido esquecido. Não por burrice. Mas por inteligência. O corpo não suporta carregar 

o peso de um conhecimento morto que ele não consegue integrar com a vida. (ALVES, 

1994, p. 19) 

    

Laprovita (2017) pontua que a EPS privilegia e considera a aprendizagem significativa 

dos trabalhadores da saúde, ou seja, a aplicação do conhecimento deve considerar as 

experiências e vivências dos sujeitos envolvidos no processo educacional. A EPS como o 

conhecimento que emerge da prática pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, acontece 

no cotidiano das pessoas e das organizações, como temos explorado nesta pesquisa (BRASIL, 

2015). 

Desta forma, acreditamos fomentar as reflexões sobre a prática dos profissionais do 

CAPS Casa Verde, quanto a sua práxis, possibilitando a reflexão-ação dentro do contexto da 

RAPS, seu alcance quanto à acessibilidade e o cuidado integral ao portador de transtorno 

mental. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo de abordagem descritiva exploratória de natureza qualitativa, que 

segundo Lakatos e Marconi (2003) são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a 

formulação de questões ou de um problema, no qual se empregam geralmente procedimentos 

sistemáticos para a obtenção de observações empíricas ou para as análises de dados, em que 

são obtidas frequentemente descrições tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto de 

estudo.  

Trata-se ainda, de uma Pesquisa Convergente Assistencial – PCA, onde se faz 

necessária a participação ativa dos sujeitos e seu desenvolvimento, e tem como foco solucionar 

conflitos emergidos da prática, promovendo também a introdução de inovações na situação 

social, proporcionando construções comprometidas com a melhora direta do contexto social 

pesquisado (TRENTINI 2004). Ainda de acordo com Trentini e Paim (2004, p. 28), a proposta 

da PCA consiste em “descobrir realidades, resolver problemas específicos ou introduzir 

inovações em situações específicas, em determinado contexto da prática assistencial”. 

Nesta linha de raciocínio, Trentini e Paim explicam que:  

  

Um desenho convergente-assistencial adquire maior importância pelo seu caráter 

metodológico de proximidade e afastamento diante do saber-fazer assistencial. Nesta 

proximidade-afastamento entre a pesquisa e a assistência há permutas de recíprocas 

informações ao longo de ambos os processos: informações obtidas pela pesquisa 

influenciando a prática assistencial em renovação e informações obtidas na prática 

alimentando as indagações processadas pela pesquisa. O ponto central nesta “dança” 

entre distanciamento e proximidade da pesquisa com a assistência, é que fica 

respeitada a autonomia de cada um desses processos, sendo a base comum à 

construção do conhecimento novo dessa prática assistencial. (TRENTINI; PAIM, 

2004, p. 25-26) 

 

A principal característica da PCA é a articulação com a prática assistencial em um 

processo de retroalimentação, sustentando cada uma a sua identidade. Os pressupostos da PCA 

permitiram identificar a estreita relação deste método com o objeto de estudo da pesquisa, 

como, por exemplo, o fato de o contexto da prática assistencial suscitar inovações e alternativas 

para minimizar ou solucionar problemas cotidianos em saúde. O contexto da prática assistencial 

é também, potencialmente, um campo fértil de questões abertas a estudos e pesquisas, daí 
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porque implica no compromisso de beneficiar o contexto assistencial durante o processo 

investigativo, ao mesmo tempo em que se beneficia com o acesso franco às informações 

procedentes deste contexto e o espaço das relações entre pesquisa e assistência, estimulando, 

simultaneamente, o trabalho vivo nos campos da prática assistencial e da investigação 

científica. 

Com isso, esta pesquisa se propôs a refletir acerca da prática assistencial dos 

profissionais do CAPS Casa Verde a partir dos fenômenos vivenciados no seu contexto laboral, 

incluindo construções conceituais inovadoras e ofereceu melhoria direta ao contexto social 

pesquisado. A opção por este método se deu em virtude da quantidade crescente e da 

complexidade de informações na área de saúde sobre o tema proposto, para descobrir o que há 

de mais importante na ótica dos profissionais sobre o assunto, para unificar as respostas junto 

à indagação observada e para aliar teoria à prática com os resultados desta pesquisa.  

 Sendo assim, com a utilização deste método associado à realização das entrevistas 

individuais, desenvolveu-se a estratégia de grupos educativos, que é uma das diversas 

estratégias dentre as que têm sido utilizadas na PCA. Trabalhou-se com o grupo discutindo 

temas emergidos da observação e entrevista com os participantes do estudo nas suas diversas 

dimensões dentro de um processo de interação e envolvimento entre participante e 

pesquisadora. Neste caso, com a realização deste grupo educativo, foi desenvolvido ao mesmo 

tempo a pesquisa e o crescimento social e pessoal dos participantes, como em um grupo de 

convergência.  

Segundo Trentini e Gonçalves (2000, p. 72), a técnica de grupo de convergência tem 

sido utilizada na área da enfermagem com o “intuito de implementar projetos de prática 

assistencial participativa e de fazer abstrações desta prática com a intenção de construir 

conhecimentos acerca de temas emergentes no grupo”. 

O método da PCA requer maior inserção dos profissionais pesquisadores de 

enfermagem na prática assistencial, pois promove um processo de educação permanente. À 

medida que os grupos vão sendo desenvolvidos são transmitidos e trocados conhecimentos e 

experiências entre os participantes, que poderão se propagar nas comunidades onde os mesmos 

estão inseridos. Trentini e Gonçalves (2000, p. 73) ainda referem que o pesquisador participa 

do processo “como facilitador, no sentido de evidenciar aspectos problemáticos normalmente 

relacionados com interesses e conflitos. O pesquisador deverá ter uma visão de que a pesquisa 

produzirá novas informações, estruturando conhecimentos e delineando ações”.  
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Deverá, portanto, estar aberto a fornecer e receber informações, proporcionando temas 

atrativos aos participantes, favorecendo a boa comunicação e a um ambiente agradável ao 

grupo, visando o sucesso do mesmo.   

Trentini e Paim (2004, p. 37) relatam que, para a realização de uma pesquisa que possui 

como método a PCA, deverá ser observada uma sequência de fases, a saber: concepção, 

instrumentação, perscrutação, análise e interpretação. “Cada fase compondo-se de um 

subprocesso com vários passos consecutivos e inter-relacionados não necessariamente de forma 

linear”. Deste modo, segue-se o relato das etapas cumpridas ao longo do desenvolvimento desta 

pesquisa. 

 

4.2 FASE DA CONCEPÇÃO 

 

Relaciona-se com a origem da pesquisa que está descrita no capítulo introdutório deste 

estudo. A partir da definição do objeto, foi realizado o exercício da auto-indagação, proposto 

pelas autoras Trentini e Paim (2004, p.39): “O que não está bem na prática assistencial? Quais 

são os problemas visibilizados? O que poderia ser modificado? Que inovações poderiam ser 

introduzidas?” 

Durante as supervisões clínicas e reuniões de equipe, foram pontuados por diversas 

vezes a dificuldade de articulação com a rede local na garantia do atendimento integral ofertado 

aos usuários acompanhados pelo CAPS, essa observação se tornou ainda mais expressiva a 

partir do aumento de notificações realizadas pelo Ministério Público, devido aos processos de 

judicialização movidos pelos dispositivos de Assistência Social.  

A experiência prática da pesquisadora em CAPS e tempo de serviço junto a essa equipe 

possibilitaram a observação de relato dos colegas quanto à dificuldade dos usuários em acessar 

a RAPS, além do próprio desconhecimento dos profissionais.  Assim, os esforços na garantia 

do acesso à rede geravam desgaste e estresse, provocando cansaço e desestímulo na busca 

individual pela articulação.  

Após este exercício, a temática e a problemática da pesquisa fixaram-se com maior 

clareza, auxiliando a formulação do objeto de estudo, objetivos, justificativas e contribuições. 

Deste modo, foram definidos os Referenciais Teóricos que sustentaram a ideia central do 

estudo.  
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4.3 FASE DA INSTRUMENTAÇÃO: DECISÕES METODOLÓGICAS   

 

Esta etapa consistiu nos procedimentos metodológicos que foram utilizados na pesquisa, 

como a definição do espaço físico, dos participantes e dos métodos e técnicas de obtenção das 

informações.  

  

4.3.1 Espaço Físico da Pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada nos serviços de atendimento ao portador de transtorno mental 

realizado pela equipe multiprofissional do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo II, 

localizado no município de Mesquita, situado na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. 

Historicamente, é oriundo de terras pertencentes ao atual município de Nova Iguaçu que, após 

a sua reestruturação ficou subdividido em cinco distritos, Iguassú, Pilar, Merity, Marapicu e 

Jacutinga (Figura 8).   

 

Figura 6: Localização geográfica do município de Mesquita-RJ 

 

 
Fonte: Map-of-rio-de-janeiro, 2018. 

 

Com a edição da Lei Estadual Nº 3.253, de 25 de setembro de 1999, o município foi 

desmembrado de Nova Iguaçu e instalado em 01 de janeiro de 2001. Com uma população de 

168.376 habitantes, a qual contempla uma área de 41,477 km2. (BRASIL, 2010). 

Quanto à regulamentação do CAPS no território, esse está disposto segundo a portaria 

GM/MS nº336/02, através do art. 4º/4.2 estabelece que os CAPS II compreendem a serviços de 
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atenção psicossocial com capacidade operacional para atendimento em municípios com 

população entre 70.000 e 200.000 habitantes. 

Cabendo ao dispositivo e a seus profissionais a gestão local, organização por livre 

demanda no âmbito do seu território; com capacidade técnica para regular a porta de entrada 

no território, coordenar as atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas; 

supervisionar e capacitar às equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental; 

realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos 

essenciais e medicamentos excepcionais, funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, 

durante os cinco dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até 

as 21:00 horas (BRASIL, 2002). 

Os portadores de transtorno mental têm para sua assistência no território de Mesquita, 

três CAPS, sendo um para assistência ao portador de transtorno mental, um para assistência ao 

usuário de álcool e outras drogas (CAPS AD), um Equipamento destinado ao acompanhamento 

de crianças e adolescentes (CAPSi), duas residências terapêuticas (RT), sendo um tipo I e uma 

do tipo II, um ambulatório que oferece assistência médica e psicológica. Atualmente, a rede 

não dispõe de leitos de curta permanência para retaguarda, devido ao fechamento da unidade 

mista do município, que atualmente foi substituída pela Clínica da Família Jacutinga.  

  

 4.3.2 Escolha dos Participantes  

 

 A PCA não estabelece critérios rígidos para a seleção quantitativa (tamanho da 

amostra), mas valoriza a representatividade referente à profundidade e diversidade das 

informações. “Como o pesquisador desenvolve investigação e assistência ao mesmo tempo, a 

amostra do estudo geralmente é de tamanho pequeno, pois deverá estar de acordo com as 

condições do espaço assistencial” (TRENTINI; PAIM, 2004, p. 75).  

Nesta PCA, fazer parte do estudo significa também ser participante do processo 

matriciamento a partir da articulação com a RAPS. Deste modo, ao utilizarem o método 

convergente-assistencial, os participantes “não assumem apenas a condição de informantes, 

mas constituem parte integrante do estudo” (TRENTINI; PAIM, 2000, p. 74). Vale ressaltar, 

que os participantes da pesquisa, funcionários do CAPS, foram selecionados respeitando a 

decisão dos mesmos em querer participar ou não do estudo, respeitando os critérios de inclusão 

e exclusão pré-estabelecidos. Em primeiro momento, a pesquisadora abordou o supervisor 

clínico do CAPS com o intuito conquistar apoio para realização do estudo, após buscou a 
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coordenadora do CAPS e da Superintendente de Saúde Mental do Município, a fim de construir 

viabilidade para utilizar o espaço da reunião de equipe para aproximação dos profissionais com 

este estudo.  Após as autorizações, iniciou o grupo de sensibilização denominada “Construir, 

realizar pra quê?” Objetivando compreender as demandas da equipe multidisciplinar, as 

dificuldades dos profissionais relacionadas à prática diária e apresentar a proposta da pesquisa, 

para esclarecer eventuais dúvidas que emergiram sobre a mesma. 

1- Foi compartilhado o texto: “Operários da Catedral”. Convidando para leitura e 

reflexão, promovendo uma rápida e objetiva troca sobre o texto; 

2- Como provocação, a discussão foi disparado à afirmativa, “Somos como os operários 

do texto, também nós, com nossas atribuições, com nossos esforços, participamos de um grupo 

que forma uma equipe multidisciplinar”; 

3- Aproximando a teoria da realidade. Onde através de fragmentos do texto foi possível 

a reflexão, aproximação e (des)construção de alguns conceitos. a)Valorizando o sentido de 

GRUPO, foram discutidos os diversos conceitos de grupo, fazendo emergir a identidade de 

Grupo, desse coletivo, através das palavras chaves; b)Quem sou EU no contexto do grupo, 

proporcionando reflexão e valorização sobre seu lugar no contexto do grupo; c)Por quê? Para 

quê? E Para quem? 

Estimulando as ações individuais e seu impacto para o coletivo. Ao término da atividade 

foi oferecido pela pesquisadora um lanche, como estratégia de aproximação e construção de 

vínculo entre os participantes. 

 

4.3.3 Os Participantes deste Estudo  

 

Segundo o Ministério da Saúde através da portaria Nº336/02, art.4º, estabelece como 

deve se distribuir os recursos humanos, por turno, para CAPS II, a saber: 01 (um) médico 

psiquiatra; 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; (quatro) profissionais de nível 

superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, 

terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico, 06 

(seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão (BRASIL, 2002). 

Segundo a portaria MS/GM Nº106/2000, cada Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRTs) “deverá estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de referência que dará o 

suporte técnico profissional necessário”, complementa ainda que deverá contar, para cada grupo 
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de 10 (dez) moradores, com 5 (cinco) cuidadores em regime de escala e 1 (um) profissional 

técnico de enfermagem diário.  

A portaria MS/GM nº 3.090/2011, considera que as SRTs: 

 

Configuram-se como ponto de atenção do componente desinstitucionalização, sendo 

estratégicos no processo de desospitalização e reinserção social de pessoas 

longamente internados nos hospitais psiquiátricos ou em hospitais de custódia [...] 

devendo estar localizados fora dos limites de unidades hospitalares gerais ou 

especializados, estando vinculados à rede de serviços de saúde. (BRASIL, 2011) 

 

Desta forma, para esta pesquisa foram convidados a participar os 24 profissionais que 

compõem a equipe técnica interna, administrativa e de apoio do CAPS e a equipe do SRT, com 

vínculos empregatícios formais ou informais, contratados ou prestadores de serviços. 

A abordagem dos possíveis sujeitos da pesquisa foi realizada no dia da reunião de 

equipe, onde estavam presentes todos os membros da equipe, onde foram esclarecidos quanto 

aos objetivos e etapas da pesquisa e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

4.3.4 Métodos e Técnicas de Obtenção das Informações  

 

 A metodologia Convergente-Assistencial une processos distintos com estratégias e 

técnicas destinadas a obter informações para a pesquisa. A articulação da PCA com a atividade 

laboral ocorre principalmente durante a produção de informações, quando os participantes da 

pesquisa se envolvem na assistência, que, no caso presente, vincula-se ao processo de cuidado 

ao usuário do CAPS, a articulação com o território e a pesquisa propriamente dita.  

A PCA implica no compromisso de beneficiar o contexto assistencial durante o processo 

investigativo, ao tempo em que se beneficia com o acesso franco às informações procedentes 

deste contexto. Desta forma, inicialmente, a pesquisadora explicou do que se trata a pesquisa, 

seus objetivos, e esclareceu qualquer dúvida eventual. Àqueles que aceitaram participar da 

entrevista foi pedido para assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

B), com a intenção de manter o anonimato e respeitar os preceitos éticos da resolução 

CEP/CONEP nº 510/2016, que diz: 
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Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja aceitação 

não esteja ainda consagrada na literatura científica, será considerado como pesquisa 

e, portanto, deverá obedecer às diretrizes da presente resolução. Os procedimentos 

referidos incluem, entre outros, os de natureza instrumental, ambiental, nutricional, 

educacional, sociológica, econômica, física, psíquica ou biológica, sejam eles 

farmacológicos, clínicos ou cirúrgicos e de finalidade preventiva, diagnóstica ou 

terapêutica. (BRASIL, 2016. p. 2) 
 

No segundo momento, foi realizada uma entrevista individual utilizando um roteiro de 

entrevista semiestruturado (Apêndice E), que foi previamente elaborado e testado, contendo 05 

(cinco) perguntas relacionadas ao tema central da pesquisa. As entrevistas não puderam ser 

gravadas, pois apesar da assinatura do TCLE e a orientação quanto ao sigilo e anonimato, os 

participantes se mostraram desconfortáveis devido à fragilidade dos seus vínculos 

empregatícios. 

Deste modo, optou-se por substituir a entrevista pelo questionário, o qual foi respondido 

individualmente pelo participante. Em um terceiro momento, para que o produto da pesquisa 

fosse realizado, e de fato a metodologia ativa por meio da problematização fosse produtiva, 

foram realizados 03 (três) grupos no CAPS. A atividade de grupo de convergência foi 

denominada de “OFICINAS”. Este grupo aconteceu entre os dias 23 de janeiro de 2018 e 30 de 

janeiro de 2018, com duração de 40 minutos aproximadamente, atividade esta gravada em 

arquivo digital (MP3 player). Os grupos foram apenas descritos devido à má qualidade do áudio 

em alguns momentos, dificultando a transcrição. 

  

4.4 FASE DE INVESTIGAÇÃO E OBTENÇÃO DOS DADOS (PERSCRUTAÇÃO) 

 

Fase caracterizada pelas estratégias de refinamento da obtenção das informações. No 

momento do primeiro encontro da pesquisadora com os sujeitos de pesquisa, foi proposta uma 

atividade de sensibilização denominada “Construir, realizar para quê?” Assim foi possível 

identificar as demandas da equipe multidisciplinar, as dificuldades dos profissionais 

relacionadas à prática diária, além de apresentar a proposta da pesquisa, esclarecer as dúvidas 

que emergiram sobre a mesma e entregar a cada possível participante o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido/ TCLE (Apêndice B), o qual foi feito em duas vias: uma 

para a pesquisadora e outra para o participante da pesquisa. Este termo informa a garantia do 

anonimato deste participante, sigilo de sua identidade e o direito de desistência na participação 

da pesquisa em qualquer uma de suas etapas, sem prejuízo para o mesmo, aproveitando para 

explicar todo o conteúdo da pesquisa, incluindo benefícios e possíveis riscos, de acordo com as 

normas de bioética previstas na Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  
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Com isso, como descrito anteriormente, utilizei como fonte de produção de dados, além da 

entrevista individual, a realização do grupo de convergência (no formato oficina), para 

discussão temática em um espaço utilizado para reunião de equipe e supervisão clínica.   

 

4.4.1 A Atividade de Sensibilização  

 

1- Foi compartilhado o texto: “Operários da Catedral”. Convidando à leitura e reflexão, 

promovendo uma rápida e objetiva troca sobre o texto. 2- Como provocação a discussão foi 

disparado à afirmativa, “Somos como os operários do texto, também nós, com nossas 

atribuições, com nossos esforços, participamos de um grupo que forma uma equipe 

multidisciplinar.” 3- Aproximando a teoria da realidade. Onde através de fragmentos do texto 

foi possível a reflexão, aproximação e (des)construção de alguns conceitos. a)Valorizando o 

sentido de GRUPO foram discutidos os diversos conceitos de grupo fazendo emergir a 

identidade de Grupo, desse coletivo, através das palavras chaves; b) Quem sou EU no contesto 

grupo, proporcionando reflexão e valorização sobre seu lugar no contexto do grupo; c) Por que? 

Para quê? E para quem? Estimulando as ações individuais e seu impacto para o coletivo.  

   

4.4.2 O Questionário Individual 

 

Os questionários foram disponibilizados aos participantes para que fossem respondidos 

à medida que aparecessem momentos de ócio ou descanso para café nos plantões, estes foram 

constituídos de cinco perguntas abertas e se deu entre os meses de julho e agosto de 2018, 

conforme previsto no cronograma.  

Em se tratando da entrevista semiestruturada, a atenção tem sido dada à formulação de 

perguntas que seriam básicas para o tema a ser investigado (TRIVIÑOS, 1987; MANZINI, 

2003).  Triviños (1987) e Manzini (1990/1991) têm tentado definir e caracterizar o que vem a 

ser uma entrevista semiestruturada. Para Triviños (1987, p. 146) “a entrevista semiestruturada 

tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que 

se relacionam com o tema da pesquisa”.  

Os questionamentos geram frutos a novas hipóteses que surgem a partir das respostas 

dos informantes. O foco principal é colocado pelo investigador-entrevistador. Complementa o 

autor, afirmando que a entrevista semi-estruturada “[...] favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além 
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de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 152). Para melhor identificação do leitor acerca dos trechos das 

entrevistas individuais, foram utilizadas as iniciais da palavra participante “P” seguida de um 

algarismo arábico, conforme explicado nos resultados, antes das falas dos participantes no 

momento da análise das categorias. 

 

4.4.3 O Grupo de Convergência  

 

O grupo de convergência aconteceu no CAPS numa sala destinada às reuniões de início 

e final de turno, supervisão clínica e reunião de equipe. Em um primeiro momento, com o 

encontro sujeitos de pesquisa nesta sala, aproveitou-se para explicar novamente todos os 

objetivos da pesquisa e esclarecer possíveis dúvidas quanto ao desenvolvimento do grupo de 

convergência. Estes encontros ocorreram em três momentos, descritos como oficina 1, oficina 

2 e oficina 3. 

Assim, buscou-se compreender as demandas da equipe multidisciplinar, as dificuldades 

dos profissionais relacionadas à prática diária, os entraves para o sucesso da realização do 

cuidado prestado, as limitações encontradas no cotidiano e (re)apresentar a proposta da 

pesquisa, para esclarecer eventuais dúvidas que emergiram sobre a mesma.  

Para execução da atividade e construção dos arcos, a equipe foi dividida em quatro 

subgrupos heterogêneos, principalmente nos quesitos formação e tempo de experiência em 

saúde mental, dando início às oficinas delineadas conforme a metodologia do Arco de 

Maguerez (figura 7). No qual, metodologicamente deve estar distribuído em cinco etapas de 

funcionamento, tendo como ponto de partida a observação da realidade, identificar possíveis 

problemas e o grupo seleciona os pontos chave a serem, teorizados, elaborando estratégias, 

formulando hipóteses de soluções, que serão sintetizadas e devolvidas à realidade, aplicadas ao 

problema em questão, terminando com a construção e transformação da própria realidade 

(MELO; QUELUCI; GOUVEIA, 2014 apud LAPROVITA, 2016). 

Para que o grupo fosse dinâmico, foi utilizada a metodologia ativa: problematização, 

para estimular a participação dos presentes, e que eles sentissem que faziam parte daquela 

construção. A própria Educação Permanente em Saúde nos convoca a utilização da 

problematização, pois como já foi exposto, ela ocorre a partir dos problemas cotidianos, 

vinculados a uma causa real e baseia-se em grande parte nos conhecimentos e nas experiências 

pessoais de seus integrantes. Fazendo da problematização o eixo central do processo de 
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educação dos trabalhadores da saúde e do processo de trabalho, além de considerar que as 

necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas 

necessidades de saúde dos atores envolvidos. Os processos de Educação Permanente em Saúde 

têm como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho (BRASIL, 2009).  

Para a avaliação desse grupo foi construído um Arco de Maguerez. O Arco de Maguerez, 

base para a aplicação da Metodologia da Problematização foi elaborado na década de 70 do 

século XX, e tornado público por Bordenave e Pereira (1991) a partir de 1977, porém, foi pouco 

utilizado na época pela área da educação. O livro de Bordenave e Pereira foi, por muito tempo, 

o único disponível nos meios acadêmicos sobre o Arco de Maguerez, como um caminho de 

Educação Problematizadora, inspirado nas metodologias ativas suscitadas por Paulo Freire.  

A metodologia do Arco possibilita o fortalecimento da necessidade de uma perspectiva 

de ensino mais voltada para a construção do aprendizado a partir do saber aluno. A Metodologia 

da Problematização com o Arco de Maguerez compreende uma metodologia de ensino (com 

pesquisa) bastante promissora, por suas características, para o desenvolvimento de futuros 

profissionais críticos e criativos, quando sensibilizados para uma atuação consciente, informada 

e consequente em seu meio, desde os momentos de sua formação (BERBEL, 2012).  

 

Figura 7: Arco de Maguerez 

 

      Fonte: Berbel, 1998. 
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4.5 FASE DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

Esta compreende a última fase da PCA, embora ocorra concomitantemente à fase de 

obtenção dos dados (TRENTINI e PAIM 2004).  

Neste estudo, esta etapa está descrita no capítulo V – Resultados. A seguir. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 Apresenta-se, a seguir, a caracterização dos participantes a fim de facilitar a análise e, 

possibilitando sua contextualização, proporcionando uma aproximação com o grupo estudado, 

além disso, como enfatiza Lervolino e Pelicioni, (2001) “A essência do grupo consiste 

justamente na interação entre os participantes e o pesquisador”.  

 

Quadro 4: Caracterização dos participantes 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Dos 24 profissionais, 13 compunham o gênero feminino e 11 o gênero masculino, 

destes, 5 se encontram na faixa etária entre 20 e 29 anos, 7 na faixa etária entre 30 e 39, 7 na 

faixa etária entre 40 e 49 anos e 5 na faixa etária entre 50 e 60 anos. Evidencia-se, dessa forma, 

que não há prevalência de uma determinada idade entre os trabalhadores de Saúde Mental. 

Durante a compilação dos dados foi possível estratificar as categorias profissionais, 

permitindo assim, que os grupos posteriormente formados fossem constituídos os mais 

heterogêneos possíveis. Assim, descrevemos os seguintes achados: 1 enfermeiro, 2 assistentes 

sociais, 1 psicóloga, 3 coordenadores, 2 técnicos de enfermagem, 1 auxiliar de serviços gerais, 

1 auxiliar administrativo, 1 educador físico, 1 supervisor clínico, 1 acompanhante terapêutico e 

10 cuidadores.  

Categorizamos também, que ao grau de instrução, destacou-se que dos 24 profissionais 

participantes do estudo, 12 tinham cursado Ensino médio, 4 Graduação, 2 Graduação em curso, 

6 possuíam Pós-Graduação, sendo 5 especialistas e um mestre. Do mesmo modo, analisamos o 

tempo de experiência destes participantes acreditando que seria um dado relevante ao estudo 

em questão. Identificamos assim, 10 profissionais com até três anos de experiência, 11 com 4 

a 10 anos de experiência e 3 profissionais com mais de 10 anos de experiência em Saúde Mental.  

 

5.2 OFICINAS REALIZADAS  

 

As oficinas foram momentos de encontro entre os participantes e a pesquisadora, esses 

encontros foram nomeados pela pesquisadora por “RAPS MUITAS MÃOS, UMA SÓ REDE”.  

A Oficina 1 foi iniciada com um café da manhã oferecido pela pesquisadora como estratégia de 

aproximação e “quebra de gelo” entre os participantes. Nos demais encontros (oficinas 2 e 3), 

esse momento de café foi realizado de forma coletiva, conforme proposta dos participantes. 

  

► Oficina 1 - Foi construída com as respostas dos profissionais para os PROBLEMAS 

EMERGIDOS. Após esse levantamento, solicitou-se destacamento dos possíveis PONTOS 

CHAVES, ao término da atividade, os participantes foram convidados a realizar leitura de 
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material como artigos, leis e diretrizes que norteassem à problemática trabalhada, dando 

prosseguimento à terceira etapa do arco, “TEORIZAÇÃO”.  

 

► Oficina 2 – Após a teorização prévia proposta, iniciamos a atividade com a 

DINÂMICA DO PIRULITO (ANEXO VI), com objetivo de sensibilizar sobre a importância 

do trabalho em equipe, fortalecer a busca por parcerias.  1- Todos os participantes foram 

colocados em círculo. 2- Foi entregue a cada participante um pirulito e lhes foi orientado a 

segurá-lo com o braço esticado para frente. 3- Solicitou-se que cada um abrisse e degustasse o 

pirulito, porém, sem recuar ou dobrar o braço. A outra mão deveria ser colocada para trás e em 

nenhum momento auxiliar a ação. Com o passar da dinâmica, os participantes perceberam que 

sozinho era impossível desempenhar a tarefa. Portanto, outro participante precisou ajudá-lo 

para remover a embalagem e servi-lo, e assim os demais também o fizeram.  

O intuito da dinâmica foi reafirmar a importância do trabalho coletivo, a relevância da 

construção de parcerias para o sucesso das atividades diárias. 

Em seguida, foram construídas as HIPÓTESES, possíveis soluções para cada problema 

norteado pelo material estudado pelo grupo previamente. 

 

► Oficina 3 - E, por fim, se iniciou com a DINÂMICA DA TEIA (ANEXO VII). Onde 

os participantes foram convidados a formar um círculo e permanecerem sentados ao chão. 2- 

Foi apresentado um rolo de barbante entregue na mão de um dos participantes. 3- Solicitado 

que este lançasse o rolo de barbante para outro participante presente no círculo. 4- Informado 

que ao jogar o rolo de barbante, deveria completar a seguinte frase: “O (a)............... (atividade 

que você realiza/ essa sua atitude) contribui/ auxilia na construção da minha prática/ 

aprimoramento profissional. 5- Ao término do último participante havíamos construído uma 

rede de cuidado de nós mesmos. O intuito da dinâmica foi promover a comunicação e a 

valorização dos profissionais.  

Esta proporcionou valorizar a comunicação e o relacionamento interpessoal entre os 

participantes.  Após a dinâmica, o direcionamento dado à atividade pautou-se no fechamento 

das discussões das atividades anteriores e construções de propostas de APLICAÇÃO 

PRÁTICA para os achados dos grupos, assim como delineamento das ações futuras. 
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5.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os questionários foram respondidos individualmente na ausência da pesquisadora e 

analisados conforme a análise de conteúdo de Bardin, pautada em três fases: A pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação (BARDIN, 2009 

apud CORTEZ, 2009). 

De acordo com o tratamento dos dados, foram realizadas as seguintes etapas: 1) Leitura 

exaustiva das entrevistas até que se obtivesse familiaridade com as respostas; 2) Definição das 

Unidades de Registro (UR) através da análise da transcrição de todas as respostas dos 

participantes nos questionários, relacionadas a cada uma das cinco perguntas, seguidos da 

interpretação e compilação em Unidades de Significação (US), estas resultaram em duas 

categorias. 

Já as oficinas, foram construídas segundo a metodologia do Arco de Maguerez, sendo 

descritas e analisadas a partir do referencial da Teoria da Problematização de David Ausubel e 

Rubens Alves. 

 

5.4 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

Conforme a metodologia de Análise de Conteúdo proposta por Bardin, após as 

transcrições e leitura flutuante das respostas dos questionários, destacaram-se 56 (cinquenta e 

seis) Unidades de Registro (URs), conforme ilustrado nos quadros 5 a 9  abaixo, que na 

sequência foram reagrupadas gerando 10 (dez) Unidades de Significação (USs), ilustradas no 

quadro 10,  nomeadas por: entraves; integralidade/acessibilidade; inovação; comunicação; 

disponibilidade; Rede; equipe, informação, desassistência, precarização, e suas ocorrências, 

listadas conforme quadros abaixo. Estas etapas da análise dos resultados foram realizadas em 

conjunto com a orientadora, a fim de estabelecer um afastamento maior do campo de pesquisa.  
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Quadro 5: URs e USs da pergunta 1 

 

PERGUNTA 1 

 

URs 

 

TOTAL 

 

USs 

 

 

 

O que é a RAPS? 

 1.  Não sei 6 ENTRAVES 

2.  Cuidado em rede 

2 

INTEGRALIDADE/ 

ACESSIBILIDADE 

3.  Trabalho em conjunto 

2 

INTEGRALIDADE/ 

ACESSIBILIDADE 

4.   Ferramenta 3 INOVAÇÃO 

5.  Parceria com os demais 

serviços 5 

INTEGRALIDADE/ 

ACESSIBILIDADE 

6.  Algo novo 2 INOVAÇÃO 

7.  Descentralização do cuidado 1 INOVAÇÃO 

8.  Garantia de acesso 

3 

INTEGRALIDADE/ 

ACESSIBILIDADE 

9.  Atendimento no território 

6 

INTEGRALIDADE/ 

ACESSIBILIDADE 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Quadro 6: URs e USs da pergunta 2 

 

PERGUNTA 2 

 

URs 

 

TOTAL 

 

USs 

 

De que forma se 

dá a comunicação 

com a Rede para 

garantir a 

integralidade da 

assistência aos 

usuários do 

serviço? 

 10.  Telefone próprio  12 DISPONIBILIDADE 

11.   Ida às unidades de 

atendimento por meios 

próprios 

7 DISPONIBILIDADE 

12.   Contato telefônico 8 DISPONIBILIDADE 

13.   Telefone cedido pelos 

colegas 

4 DISPONIBILIDADE 

14.   Nunca fez contato com a 

rede 

1 ENTRAVES 

15.   Através de conhecimento 

político. 

5 ENTRAVES 

  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 7: URs e USs da pergunta 3 

 

PERGUNTA 3 

 

URs 

 

TOTAL 

 

USs 

 

 

De que forma se dá 

a identificação dos 

problemas e a 

busca por soluções 

dos mesmos na sua 

unidade? 

 16.   Discurso de casos  5 REDE 

 17.   Através da reunião de 

equipe 

18 EQUIPE 

18.   Conversas entre os 

profissionais 

5 REDE 

19.   Construção coletiva 7 EQUIPE 

20.   Supervisão clínica 2 EQUIPE 

21.   Troca de informações 10 REDE 

22.   Parcerias 1 REDE 

24.   Trabalho em conjunto 9 EQUIPE 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 8: URs e USs da pergunta 4 

 

PERGUNTA 4 

 

URs 

 

TOTAL 

 

USs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais as dificuldades 

encontradas por você, 

na articulação com a 

RAPS? 

25.   Atravessamento político 10 DESASSISTÊNCIA 

26.   Falta de implicação da 

atenção básica 

4 DESASSISTÊNCIA 

27.   Rede de saúde não 

estruturada 

12 PRECARIZAÇÃO 

28.   Falta de disponibilidade 

dos profissionais 

 5 ENTRAVES 

29.   Falta de recursos 20 PRECARIZAÇÃO 

30.   Sobrecarga de trabalho 13 PRECARIZAÇÃO 

31.   Equipe reduzida 18 PRECARIZAÇÃO 

32.   Território violento 2 PRECARIZAÇÃO 

33.   Ausência de sistematização 

das ações 

1 ENTRAVES 

34.   Saber centrado no 

biomédico 

3 ENTRAVES 

35.   Distância significativa 

entre as unidades 

2 PRECARIZAÇÃO 

36.   Ausência de linha 

telefônica na unidade 

6 PRECARIZAÇÃO 

37.   Ausência de recursos para 

manejo de crises no território 

20 PRECARIZAÇÃO 

38.   Desconhecimento da 

política de saúde mental pelos 

demais profissionais 

12 ENTRAVES 

39.   Preconceito com os 

portadores de transtorno mental 

10 ENTRAVES 

40.   Precarização da unidade de 

saúde 

15 PRECARIZAÇÃO 

41.   Ausência de local para 

realização das atividades 

2 PRECARIZAÇÃO 

42.   Ausência de investimento 10 PRECARIZAÇÃO 

   Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 9: URs e USs da pergunta 5 

 

PERGUNTA 5 

 

 

URs 

 

TOTAL 

 

USs 

 

 

 

 

 

Como é possível 

ampliar a 

efetividade das 

ações da RAPS? 

 43.   Esclarecer o que é RAPS 6 INFORMAÇÃO 

44.   Ampliar espaços de 

discussões com a Rede 

8 EQUIPE 

45.   Conscientizar a ESF 1 COMUNICAÇÃO 

46.   Diálogo 3 COMUNICAÇÃO 

47.   Mapeando os serviços 10 INFORMAÇÃO 

48.   Aproximação da rede 8 COMUNICAÇÃO 

59.   Foco na prevenção 1 INTEGRALIDADE/ 

ACESSIBILIDADE 

50.   Construir para fora 3 COMUNICAÇÃO 

51.   Discutir a temática 10 COMUNICAÇÃO 

52.   Co-responsabilização 

profissional 

14 EQUIPE 

53.   Olhar ampliado 12 INFORMAÇÃO 

54. Interdisciplinaridade 10 EQUIPE 

55.   Promover visibilidade 5 INFORMAÇÃO 

56.   Promover encontros 12 COMUNICAÇÃO 

  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Destaca-se, que em quantitativos numéricos as URs: “telefone próprio” (12 ocorrências) 

se destaca enquanto forma de realizar a articulação da RAPS e a UR “reuniões de equipe” (18 

ocorrências) como possível solução para a melhora do quadro geral. Quando questionados sobre 

as dificuldades, é percebido destaque de dois grupos: fatores de RH, a partir das URs 

“sobrecarga de trabalho” (13), “equipe reduzida” (18) e “desconhecimento teórico” (12), e 

ausência de equipamentos físicos destacados por “ausência de recursos para manejo de crises 

no território (20 ocorrências), “falta de recursos” em geral (20) e “Rede não estruturada” (12). 

Os pesquisados destacaram em suas falas “co-responsabilidade” (14), “olhar ampliado” (12) e 

“promover encontros” (12) como possibilidades para ampliação dessa Rede. 

Dessa forma, foi possível após tabulação das Unidades de Registro (URs), o 

agrupamento em nove Unidades de Significação (USs), listadas segundo Quadro 10, onde se 

faz importante destacar USs como: “equipe” (68 ocorrências), “informação” (33), 
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“comunicação” (27), “desassistência” (20), “entraves” (35) e “precarização” (130) como as de 

maior ocorrência e com isso indicando a formação de categorias relevantes. Da mesma forma 

que é importante destacar a ocorrência de USs como “integralidade” (19), “disponibilidade” 

(31), “inovação” (6) e “rede” (21) e como destaques para questionar o discurso da ausência de 

articulação da Rede. 

Assim sendo, destacaram-se precarização, desconhecimento da rede e sobrecarga, 

atravessamentos políticos, equipe, disponibilidade, informação, valorização do profissional e 

estigmas, emergindo duas categorias: Entraves: Uma Crise na Rede (CATEGORIA A) e 

Articular e Cuidar: Tecendo a Rede (CATEGORIA B), conforme apresentado no quadro 10 

abaixo. 

 

Quadro 10: Síntese das USs e Categorias A e B 

USs Total  % CATEGORIAS 

DESASSISTÊNCIA 20 78  

(A)   

    ENTRAVES: 

     UMA CRISE NA REDE 

 

PRECARIZAÇÃO 130 507 

ENTRAVES 35 136,5 

INTEGRALIDADE/ 

ACESSIBILIDADE 

19 74,1  

 

(B) 

ARTICULAR E 

COMUNICAR: 

TECENDO A REDE 

EQUIPE 68 235,2 

INOVAÇÃO 6 23,4 

REDE 21 81,9 

DISPONIBILIDADE 31 120,9 

INFORMAÇÃO 33 128,7 

COMUNICAÇÃO 27 105,3 

  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

5.5 RESULTADOS DA OFICINA 

 

Faz-se necessário destacar que as oficinas tiveram como base, a análise do questionário. 

Durante as oficinas foram discutidos o tema e elementos trazidos pelos profissionais, que 

possibilitaram destacar quatro realidades: Desinformação; Julgamento, Acesso às unidades de 

saúde e Comunicação entre os profissionais com a Rede de saúde local. 
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Após as dinâmicas e os direcionamentos dados às atividades, foram pautadas no 

fechamento das discussões das atividades anteriores, a construção de propostas para os achados 

dos grupos, assim como as propostas de delineamento das ações futuras.  

Foram elaborados então quatro arcos concomitantemente pelo grupos, sendo cada etapa 

do arco construído em uma oficina, conforme a metodologia do Arco de Maguerez, que serão 

apresentados nos sub-capítulos a seguir. 

 

5.5.1 Arco 1: Julgamento Social 

 

Os participantes conseguiram elaborar diversas frentes de trabalho de uma forma 

colaborativa e que só foi possível a partir da reflexão coletiva proposta. No arco abaixo (figura 

8) apresentado, foi ilustrado como se deu a processo de construção do conhecimento a partir da 

realidade constatada pelo grupo de que ocorre “julgamento social”. 

 
Figura 8: Arco 1- Julgamento Social 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora e o coletivo de trabalhadores em 2018. 
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5.5.2 Arco 2: Comunicação-Profissionais e a Rede  

 

Nesse momento foi elencado pelos profissionais a comunicação dos profissionais com 

a Rede de saúde local, reforçando como problema a dificuldade que os profissionais do CAPS 

têm em se comunicar e fazer contato com os demais serviços de saúde do território. 

 

Figura 9: Arco 2- Comunicação entre profissionais da Rede local 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora e o coletivo de trabalhadores em 2018. 

 

5.5.3 Arco 3: Desinformação 

 

A desinformação foi elencada em totalidade durante a oficina visto o problema ser 

localizado no desconhecimento da rede e do modo de funcionamento dos serviços existentes, o 

qual na visão dos participantes é um fator impeditivo para integralidade do cuidado.  
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Figura 10: Arco 3- Desinformação

 

     Fonte: elaborado pela pesquisadora e o coletivo de trabalhadores em 2018. 

 

5.5.4 Arco 4: Acesso às Unidades de Saúde do Território 

 

O acesso à Unidade de Saúde é percebido como a principal realidade experienciada 

pelos usuários de saúde mental e pelos profissionais do CAPS que acompanham esses usuários 

no cotidiano de sua circulação pelo território de Mesquita. 

  

TEORIZAÇÃO: Lei 8080 – Dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes 
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Figura 11: Arco 4- Acesso às Unidades de Saúde 

     Fonte: elaborado pela pesquisadora e o coletivo de trabalhadores em 2018. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSSÃO 

 

 

Acreditamos ser importante destacar aqui, que a partir da aplicação de multitécnicas 

para coleta dos dados junto à equipe, é possível obter um pensamento cadeado e articulado com 

a Política Nacional de Educação Permanente e a Teoria da Aprendizagem Significativa, visto 

que permitiram a reflexão da prática e a produção de um conhecimento refinado/qualificado, 

sensível às demandas reais da unidade estudada. Foi possível ainda, perceber a elaboração de 

conceitos, coletivos e individuais, específicos para a condução dessa pesquisa.  

Optamos dessa forma por dividir esse momento de discussão conforme seus resultados 

foram apresentados no capítulo anterior, visto a riqueza de reflexões que ocorreram no decorrer 

da pesquisa. 

Para tal, traçamos uma interlocução entre Hildegard Peplau e a Teoria da Aprendizagem 

Significativa para o fortalecimento da PNEPS e consolidação deste capitulo. 

 

6.1 CATEGORIAS 

 

6.1.1 Categoria A: Entraves:  Uma Crise na Rede 

 

Ao questionarmos na equipe sobre a RAPS, podemos perceber lacunas e entraves que 

permitem as atuais barreiras / “nós”, encontrados na articulação com a rede de Saúde Mental, 

foram também identificados fatores como falta de investimento, falta de recurso, o não 

reconhecimento da rede e sua atribuição, a baixa articulação entre os profissionais, o 

desconhecimento do território e de sua oferta de serviço, além do déficit de conhecimento dos 

profissionais frente às demandas de articulação da rede de atenção psicossocial, o que torna 

ainda mais evidente a necessidade da aproximação destes com a Educação Permanente em todo 

território e não somente em serviços isolados como precariamente acontece. 

P.7 - “... Não temos um mínimo de estrutura, não há telefone, internet, essa falta de 

recursos só aumenta a nossa sobrecarga de trabalho, há apenas 1 banheiro para equipes e 

usuários, não temos sala para medicação nem refeitório...” 
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É fundamental que os projetos arquitetônicos e de ambiência propostos promovam 

relações e processos de trabalho em consonância com as diretrizes e os objetivos da 

RAPS caracterizada pela atenção humanizada, de base comunitária/territorial, 

substitutiva ao modelo asilar, pelo respeito aos direitos humanos, à autonomia e à 

liberdade das pessoas. (BRASIL, 2013, p. 5) 

 

P.11 - “... não acho que todos aqui tem perfil para trabalhar com saúde mental... elas 

chegam aqui achando que podem mudar tudo, desqualificando o que já havíamos 

construído...” 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980) defendem que as condições para efetivação de 

qualquer mudança estão relacionadas ao potencial significativo que essa proposta tenha para o 

sujeito. Nesse caso, o profissional deve participar da construção dessa mudança, pois só assim 

essa fará sentido para ele. 

Uma das maneiras de dar visibilidade às experiências vividas no trabalho, produtoras 

de conhecimento, é exatamente falar sobre ele, e, mais ainda, se possível, escrever 

sobre ele. Tanto a necessidade de formalizar o conhecimento da experiência, quanto 

o caráter coletivo do trabalho nos levam a destacar a importância da construção de um 

ambiente dialógico de aprendizagem. Temos que conversar sobre o nosso trabalho. 

Falar sobre o que pensamos o que sentimos e como fazemos. Escutar, da mesma 

forma, os colegas de equipe. É por meio desse processo de reflexão sobre o trabalho 

que poderemos melhorar nosso modo de trabalhar, nos sentindo mais fortes e potentes 

para conduzir situações de trabalho complexas. (BRASIL, 2014, p. 4) 

 

Peplau aposta no vínculo como carreador de mudanças e perspectiva de construção 

(TOMEY; ALLIGOOD, 2004), desta forma, entendemos que a proximidade entre as unidades 

através da relação entre os profissionais promove a efetividade da RAPS, a eficácia da 

comunicação e a construção de novos saberes.  

Desta forma, para efetivação das mudanças necessárias, faz-se necessário investimento 

e qualificação pessoal, que se bem planejado e desenvolvido, produz mudanças positivas no 

desempenho das pessoas. Mas também é fato que estes podem ser minimizados pelas condições 

de cada estrutura Institucional, se a interação entre essa estrutura e os objetivos das propostas 

de qualificação não estejam alinhados. 

Alves (1991) critica o modo coletivo e impessoal ao qual é submetido o educando e o 

desrespeito com o saber trazido pelo mesmo. “Educar é despertar a sensibilidade artística, o 

espírito comunitário, valorizar a diversidade e relativizar o status elevado atribuído à pureza da 

ciência”. 
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6.1.2 Categoria B: Articular e Comunicar: Tecendo a Rede  

 

A categoria “Articular e Comunicar: Tecendo a Rede” ocorre a partir da articulação de 

duas subcategorias: (B1) comunicação como bem pessoal e a (B2) articulação enquanto desejo 

de dias melhores. Ambas trazem elementos positivos percebidos pela equipe enquanto sujeitos 

que compõem a RAPS e nos traem a reflexão de qual seria o real custo para sua existência e 

manutenção, reforçando a necessidade de articulação emergida na categoria descrita.  

Em Peplau, encontramos a defesa do empoderamento como força educativa de 

maturação através do aprendizado empírico, incentivando a abordagem indutiva que advinha 

da contemplação de acontecimentos empíricos utilizados como referência na compreensão de 

eventos específicos ou similares (TOMEY; ALLIGOOD 2004). 

P.22 - “Trabalho aqui a mais de três anos e até hoje não consegui articular oficialmente 

com a rede, não sabemos nem os endereços das unidades, e quando conseguimos criar vinculo 

com algum profissional, esse é trocado por outro devido às questões políticas locais.” 

P.1 –"Simplesmente dou o nome da unidade para o paciente ir procurar, mas não sei 

dia de atendimento, e quantas vezes o profissional nem de encontra mais lá” 

 

Articular instituições para propor, de forma coordenada, estratégias de intervenção no 

campo da formação e desenvolvimento dos trabalhadores, à luz dos conceitos e 

princípios da Educação Permanente em Saúde. (BRASIL, 2009) 

 

 Os conceitos suscitados por Peplau permitem a reflexão sobre as diretrizes da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde e da teoria da Aprendizagem Significativa 

defendida por Ausubel, reforçando a existência de diversas maneiras de se produzir esse tipo 

de conhecimento (AUSUBEL, 1982). 

Deste modo, a PNEP aparece como uma proposta de ação estratégica para contribuir 

para a transformação e a qualificação das práticas de saúde, a organização das ações e dos 

serviços, dos processos formativos e das práticas pedagógicas na formação e no 

desenvolvimento dos trabalhadores de saúde. Implicando num trabalho intersetorial capaz de 

articular o desenvolvimento individual e institucional, as ações e os serviços e a gestão local, a 

atenção à saúde e o controle social (BRASIL, 2004).  

A PNEP defende a valorização e a participação dos profissionais na construção dos 

modos de fazer, assim como na sinalização das dificuldades sentidas pelos mesmo. Dessa 

forma, construindo maior vinculo e co-responsabilização dos profissionais com o todo, criando 
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a possibilidade de uma nova realidade que possibilitaria avanços na assistência local, pois além 

do que já foi descrito anteriormente, estaria pautada na realidade local. 

O Ministério da Saúde ratifica que a implementação do trabalho em rede promove o 

rompimento da histórica fragmentação do sistema de saúde brasileiro (BRASIL, 2014).  E 

apesar dos entraves evidenciados acima desde 2011, a saúde mental está incorporada à Atenção 

Básica. 

Assim, pontuamos a necessidade da construção do conceito de território como espaço 

de cuidado, facilitador para atuação multicêntrica, visto a coexistência de múltiplos serviços de 

saúde de cuidado cotidiano, com foco no contexto social e na pessoa, onde a valorização do 

cotidiano fortalece os vínculos e possibilita a ampliação da área de cobertura a partir da 

exploração de seus recursos existentes e de seus espaços de discussão e trocas para expansão 

das fronteiras no cuidado longitudinal. 

 

6.2 DISCUSSÃO DAS OFICINAS 

 

Pretendeu-se através das oficinas, construir e implementar diretrizes e fluxos para que a 

educação permanente seja incorporada à prática da Rede de atenção Psicossocial de Mesquita  

a partir das atividades laborais. Essa discussão pautou-se na PNEP e nos conceitos do teórico 

David Ausubel e da teórica de enfermagem Hildegard Peplau e outros autores que abordam a 

mesma temática. A realização das oficinas contribuiu para construção de um dos produtos desse 

estudo, que foi a implementação do Núcleo de Educação Permanente norteando as atividades 

da RAPS.  

 

6.2.1 Arco 1: Julgamento Social 

 

Este subgrupo elencou como problema a responsabilização do CAPS enquanto 

dispositivo, exclusivo e de referência, responsável para acolher demandas de moradores de rua, 

sendo unânime entre os participantes enquanto palavra-chave o reconhecimento de sobrecarga 

de trabalho, o momento político e o aumento pela demanda de abrigamento em SRTs. Neste 

ponto, perceberam a necessidade de reler a política nacional para inclusão social da população 

de 2009 e o decreto nº7053/2009.  

P.24 - “... precisamos entender que a rua é também um lugar de se estar, Não podemos 

reforçar o comportamento de higienização urbana, ao qual estamos sendo implicados.” 
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Alves (2013) nos convoca a refletir quanto à reprodução sistemática de um determinado 

comportamento: “É muito fácil continuar a repetir as rotinas, fazer as coisas como tem sido 

feitas, como todo mundo faz. As rotinas e repetições têm um curioso efeito sobre o pensamento: 

elas o paralisam”. 

A partir da releitura e reflexão sobre a realidade destacada, o grupo levantou como 

hipótese a possibilidade de entendimento equivocado qual o público alvo a que se destinam as 

RTs. Dessa forma, propuseram como prática a realização de encontros mensais com a rede de 

assistência municipal para discussão dos casos e estreitamento das relações entre os 

profissionais. 

P.3 - “... Na verdade já começamos esse trabalho discutindo a temática, mas 

precisamos manter esse diálogo para promover o deslocamento das culturas locais.” 

Diante deste discurso, a PNEPS aposta na transdisciplinaridade como recurso de atuar, 

de aprender e de fazer através de um comportamento ético, de inclusão da diversidade de ações 

e pensamentos, nos levando a perceber que os meios são importantes e que os resultados fazem 

parte do processo, estando também em constante transformação.   

Os participantes acreditam que a proposta sugerida de aproximação com a rede de 

assistência para discussão caso a caso, gera baixo custo para o município, atende aos preceitos 

do SUS quanto ao trabalho em rede e que, dessa forma, possa atenuar em curto prazo e gerar 

alto impacto sobre o problema de julgamento social apontado. 

 

6.2.2 Arco 2: Comunicação – Profissionais e a Rede 

 

Neste subgrupo, os participantes buscaram auxílio teórico no Manual de Estrutura física 

dos CAPS e unidades de acolhimento de 2013, e localizaram como uma hipótese viável a 

possibilidade da unidade em ter uma linha telefônica e um veículo para situações de 

matriciamento, busca ativa de pacientes, interlocução entre serviços, acompanhamento 

terapêutico no território, entre outras atividades de responsabilidade do CAPS. 

P.15 - “... Na verdade já fazemos articulação com a rede, mas não de forma sistemática 

e estruturada... Quando usamos nosso telefone particular, ou veículo próprio para discutir 

casos ou ir às unidades de saúde...”  

Nesse ponto, o grupo percebe que é possível propor como prática, acordar junto à 

coordenação de transportes do município a disponibilização de veículo, todas as terças-feiras 
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para realização das atividades pertinentes ao acompanhamento dos usuários e promoção de 

saúde mental, propiciando aproximação e vínculo entre profissionais e serviços. 

P.9 - “... É necessário o compartilhamento da responsabilidade pelo cuidado, 

garantindo a integralidade, fortalecimento do cuidado no território.” 

Diante desse contexto, emerge, segundo Peplau, a relação interpessoal, o qual acontece 

quando duas ou mais pessoas constroem uma relação baseada na busca por resoluções de 

problemas de forma cooperativa (TOMEY; ALLIGOOD, 2004). 

Corroborando ao contexto, cabe pontuar a importância de se estabelecer junto aos 

profissionais espaços de integração, dando lugar à construção de conhecimento no cenário 

laboral. 

 

6.2.3 Arco 3: Desinformação 

 

Para este, a desinformação foi elencada em totalidade durante a oficina visto o problema 

ser localizado no desconhecimento que os serviços têm com relação aos fluxos, agendas, 

horários e endereços das unidades de saúde do território. Faz emergir então, como palavra-

chave, a necessidade de entender e reconhecer o fluxo de atendimento local. 

P.7 - “... nenhum serviço tem condições de caminhar e dar conta sozinho, esse 

comportamento só faz com que as situações venham a se cronificar, aumentando o inchaço da 

rede...” 

O grupo tentou encontrar junto ao município algum documento, estruturado e 

organizado, que contivesse essas informações, porém não encontraram, sendo possível então, 

apenas o uso da lei complementar 131 e a lei de acesso à informação 12.527 para elaboração 

das hipóteses: 1-mapeamento dos serviços da Rede e 2-atualização dos fluxos das unidades de 

saúde. 

P.11 - “... Temos que fortalecer a Rede através de troca e parcerias e esclarecer o que 

é RAPS.” 

Para Ausubel (1982), aprender, assim como reter novas informações, torna-se possível 

na medida em que os novos conceitos estejam claros e sejam relevantes, possibilitando o que 

ele classifica como “ancoragem” de ideias.  

P.10 - “... É preciso pensar estratégias de diálogos para que a rede funcione de acordo 

com a direção da lógica antimanicomial...” 
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Em Peplau, a aprendizagem se dá através das relações humanas e essas construções 

alicerçam e norteiam a conduta profissional posteriormente em diferentes momentos 

(GEORGE, 2000). 

Já Alves (1995), descreve a ciência como nada mais que uma evolução progressiva do 

senso comum e que não cabe dividirmos em escala hierárquica baseada em juízos de valor, mas 

sim em sustentar um diálogo equitativo na busca por soluções sobre o problema. 

Dito isso, propuseram como prática em curto prazo a elaboração e veiculação de fluxo 

atualizado e sucinto dos serviços de saúde da Rede de Mesquita. Validando a construção de um 

dos produtos desse estudo que é o fluxograma e mapeamento de toda rede. 

De modo geral, a integração do profissional ao cotidiano dos serviços de saúde se 

desenvolve na prática de competências, habilidades e conhecimentos acumulados no 

processo de formação profissional e de vida. Esse conjunto de acúmulos precisa de 

espaços para análise e reflexão, orientados a articular os saberes e renovar as 

capacidades de enfrentar as situações cada vez mais complexas nos processos de 

trabalho. (BATISTA; GONÇALVES, 2011, p. 179) 

 

A PNEP busca transformar os profissionais através da reflexão da prática, da construção 

do conhecimento, possibilitando a busca por alternativas integrando a equipe evitando a 

fragmentação do aprendizado (BRASIL, 2009). 

 

6.2.4 Arco 4: Acesso às Unidades de Saúde do Território  

 

Neste foi reforçado como problema e palavra-chave provocam dificuldade de acesso 

dos usuários aos serviços de saúde como um todo. Tamanha foi à complexidade da discussão 

que os profissionais despenderam muito mais tempo nessa reflexão, sendo necessário resgatar 

pontos importantes da portaria GM/MS N° 3088, destacando quais seriam os serviços da RAPS, 

como os CAPS, UAs, Centros de Convivência, SRTs e hospitais gerais com leitos de 

acolhimento para saúde mental. 

A ausência de NASF e a responsabilidade do CAPS enquanto serviço regulador e porta 

de entrada para o paciente no SUS, foram destacados como hipóteses para o reforço do 

pensamento generalizado de que o portador de transtorno mental tem seu tratamento restrito ao 

CAPS e seus trabalhadores. Sendo proposto como de extrema urgência o início do 

matriciamento em saúde mental e aos serviços do território. 

P.5 - “... É preciso oferecer melhor assistência aos usuários, agindo como facilitador 

do acesso dos usuários ao território para isso teremos que  implicar os profissionais da atenção 

básica  no atendimento ao portador de transtorno mental, auxiliando no  esclarecimento dessa 

demanda na Atenção Básica.” 
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O Ministério da saúde em seu caderno 34, informa que: 

 

Incorporar a concepção de territórios existenciais implica considerar não apenas as 

dimensões subjetivas daqueles que são cuidados, os usuários, mas também a 

subjetividade dos trabalhadores de Saúde. E trabalhar com saúde pressupõe que os 

próprios trabalhadores de Saúde permitam deslocamentos em seus territórios 

existenciais, já que a principal ferramenta de trabalho em saúde mental é a relação. 

(BRASIL, 2013, p. 36) 

 

 Assim, foi possível construir um pensamento sobre o território como algo único para 

cada usuário, seguindo com a proposta de compreender a singularidade da representação e 

extensão do território para cada usuário do serviço. Acreditando assim, na possibilidade de 

ampliação e da integralidade do cuidado. 
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CAPITULO VII 

PRODUTOS DA PESQUISA 

(Proposta de capítulo do livro) 

 

 

1) Título provisório do texto: 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE: BLOG, UM 

INSTRUMENTO DE ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RAPS. 

 

2) Breve contextualização da problemática a qual o produto se refere:  

 

Linha de pesquisa: Educação Permanente em Saúde. 

A trajetória histórica da assistência ao portador de transtorno mental aponta os caminhos 

e os descaminhos desta modalidade de assistência à saúde, nos levando a refletir sobre a 

qualidade dos serviços prestados a essa população. 

Não é de hoje que discutimos sobre a necessidade de qualificação dos serviços de saúde, 

com foco na melhoria da assistência e da prestação de serviços. Apesar de muito utilizado, o 

termo “qualidade” é de difícil mensuração devido aos critérios individuais e conceituais de cada 

sujeito envolvido. 

De acordo com o dicionário Aurélio (online), etimologicamente, a palavra qualidade 

tem sua raiz no latim qualitate e significa “Característica particular de um objeto ou de um 

indivíduo; atributo que designa uma característica boa de algo ou de alguém; virtude ou dom; 

traço distintivo; aquilo que diferencia dos demais. 

 Para Volpato et al., (2009) nem sempre é possível transmitir o termo qualidade de forma 

clara e com o significado desejado, devido às várias formas de se definir conceitualmente 

qualidade.  

Para Mezomo (2001), “[...] qualidade é um conjunto de propriedades de um serviço 

(produto) que o tornam adequado à missão de uma organização concebida como resposta às 

necessidades e legítimas expectativas de seus clientes”. 

Apesar disso, Munro (1994) descreve a prestação de serviços realizada pelo poder 

público como limitada, uma vez que tem seu foco na própria existência do serviço, deixando 

sua qualidade relegada a um segundo plano. O que segundo Las Casas (1999), são: o serviço 

propriamente dito e a forma como ele é percebido pelo cliente. 
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Portanto, a qualidade dos serviços pode ser percebida pelos clientes por meio dos seus 

componentes palpáveis e inpalpáveis. A palpabilidade de um serviço é o que não se consegue 

contestar, que está muito evidente, claro ou indiscutível. Do ponto de vista do usuário é algo 

concreto, aquilo que se vê e sente, como a aparência física dos equipamentos de saúde. Os 

componentes impalpáveis são a  cortesia, a  delicadeza, a educação, a gentileza e o vínculo 

(MEZOMO, 2001). 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) está diretamente relacionada com a tomada 

de responsabilidade do Estado quanto à eficiência e qualidade dos serviços de saúde. Nos dias 

atuais, a qualificação dos profissionais, dos serviços e o enfrentamento das carências e 

necessidades do Sistema Nacional de Saúde têm sido direcionados através das propostas 

contidas Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) instituída por meio da 

Portaria GM/ MS Nº 198/2004 (BRASIL, 2018). 

Assim, a lacuna para esse produto foi identificada em um município situado na Baixada 

Fluminense, Rio de Janeiro, o qual possuía uma estrutura de assistência ao portador de 

transtorno mental que dificultava o acesso aos demais serviços de saúde a qual comprometia o 

acesso integral, bem como o princípio da equidade. Deste modo, a inserção no mestrado 

profissional em ensino na saúde (MPES) da Universidade Federal Fluminense (UFF), permitiu 

a implementação de estratégias norteadas pela Política de Educação Permanente em Saúde 

como produto do mestrado e como proposta estratégica para otimizar e ampliar a aproximação 

entre os serviços por meio da construção de um fluxograma para identificação dos serviços e 

suas especificidades, de um blog para divulgação destes serviços e visibilidade da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) e de um folder com a mesma finalidade do aplicativo.  

A Educação Permanente em Saúde (EPS) nos convoca a utilização da problematização, 

uma vez que é norteada pelos problemas cotidianos, vinculados a uma causa real e baseia-se 

em grande parte nos conhecimentos e nas experiências pessoais de seus integrantes, 

considerando que as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam 

pautadas pelas necessidades de saúde dos atores envolvidos. 

Ceccim (2005) descreve a prática educativa da EPS como construção de espaços 

coletivos de diálogo no cotidiano do serviço, possibilitando a reflexão e a avaliação da 

qualidade da assistência produzida, na perspectiva de transformação do processo de trabalho. 

Perrenoud (1999) é enfático ao afirmar que o os resultados satisfatórios em alguma 

atividade perpassam pelo desenvolvimento de competências diretamente relacionado à 

ampliação de atributos como: conhecimentos, habilidades e atitudes. 

https://www.dicio.com.br/cortesia/
https://www.dicio.com.br/delicadeza/
https://www.dicio.com.br/educacao/
https://www.dicio.com.br/gentileza/
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Diante de tais questões, o estudo foi realizado com uma primeira etapa de entrevistas 

com os profissionais da unidade para o levantamento e reconhecimento das demandas da equipe 

multidisciplinar, as dificuldades dos profissionais relacionadas à prática diária, na articulação 

com os demais serviços na garantia da integralidade da assistência ao portador de transtorno 

mental, posteriormente, realizamos o grupo de convergência para a informação e elaboração de 

soluções nos moldes da Política de Saúde Mental, da Política de Educação Permanente em 

Saúde, e dos referenciais David Ausubel e Rubens Alves. 

Assim, surgiram as solicitações de implementação de um núcleo de EPS nos Serviços 

de saúde mental, o qual após o término da pesquisa tem ocorrido de modo não sistemático. A 

realização dos grupos de convergência baseada na metodologia do Arco de Maguerez, permitiu 

a reflexão e a busca por soluções palpáveis e reais à demanda local, assim surgiu à necessidade 

de se construir um fluxograma para melhor compreensão da rede local.  

A construção do fluxograma permitiu que novas demandas surgissem, sendo 

identificada a ausência de um organograma dos serviços locais, e a necessidade de facilitar o 

acesso a estes materiais. 

Deste modo, foi proposto que tais materiais fossem acessados pelos profissionais e 

usuários, daí surge a ideia de construção de um blog e de um folder, de modo a ampliar o acesso 

ao material e a disseminação da informação contida neles. 

Os fluxogramas criados facilitam a localização e ampliam o acesso aos serviços, o blog 

pode ser acessado de qualquer lugar desde que se tenha acesso à internet. O folder amplia a 

limitação imposta pela necessidade de utilização de internet do blog. 

Barreto (2012) afirma que “toda tecnologia (...), quando assimilada pelo indivíduo grupo 

ou sociedade, gera um conhecimento que permite a adoção ou a rejeição de uma determinada 

técnica”. Assim, a utilização de tecnologias relacionada a algum serviço, representa o 

conhecimento que permite construir ou modificar o serviço, seu processo de transformação 

(BARRETO, 2012). Deste modo, podemos afirmar que não é o blog ou folder que proporciona 

a melhora à aproximação entre os serviços da rede, mas o conhecimento que é possível se 

construir através deles. 

 

3) Relato do produto: 

 

Os fluxogramas construídos a partir dos grupos estão disponíveis no folder até os dias 

atuais, e o blog disponível através do domínio: https://rapsmesquita.blogspot.com/. 

https://rapsmesquita.blogspot.com/


 
 

78 
 

Objetivo: Ampliar a articulação dos profissionais do Centro de Atenção Psicossocial 

com a rede de saúde territorial e solidificação da RAPS. 

Construção dos produtos: O organograma e o fluxograma foram construídos durante os 

grupos de convergência. 

Figura 12: Fluxograma de Acesso ao Serviço de Saúde Mental 

        Fonte: Construído pela autora em abril de 2019. 

 

O grupo foi bastante receptivo à reunião, foi percebido em um primeiro momento certo 

desconforto pelo risco de exposição, porém, depois de esclarecido, o processo de construção e 

a finalidade do grupo, demonstraram pró-atividade e interesse durante a construção dos fluxos 

de trabalho. 

A EPS se apoia no conceito de ‘ensino problematizador’ embasado na produção de 

conhecimentos que respondam a perguntas que pertencem ao universo de experiências e 

vivências de quem aprende, e que geram novas perguntas sobre o ser e o atuar no mundo. É 

contrária ao ensino-aprendizagem mecânico, quando os conhecimentos são considerados em si, 

sem a necessária ligação com o cotidiano e os alunos se tornam meros escutadores e 

absorvedores do conhecimento do outro (CECCIM, FERLA, 2009). 

A construção do produto surgiu no processo de aprovação do mestrado. Essa iniciativa 

resultou como produto da dissertação do mestrado profissional em ensino na saúde, 

possibilitando a partir de sua criação, a realização de oficinas de educação permanente em saúde 

e a elaboração de um organograma e de um fluxograma para auxilio da implementação da 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
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RAPS neste município. Observou-se, ao discutir os grupos, que os participantes não possuíam 

o conhecimento necessário sobre a EPS e a RAPS. 

A RAPS foi explicada no início dos primeiros grupos por estar mais presente na 

realidade deste serviço e após a EPS, enfatizando suas bases conceituais, como: baseada nos 

problemas concretos e com enfoque multidisciplinar, contribuindo no aprendizado no contexto 

da prática (BRASIL, 2009). 

A execução dos grupos foi pautada na Pesquisa Convergente Assistencial (PCA), que 

requer a participação ativa dos sujeitos e seu desenvolvimento, e tem como foco solucionar 

conflitos emergidos da prática, promovendo também a introdução de inovações na situação 

social, proporcionando construções comprometidas com a melhora direta do contexto social 

pesquisado (TRENTINI e PAIM 2004). Os autores sistematizam a proposta da PCA em 

“descobrir realidades, resolver problemas específicos ou introduzir inovações em situações 

específicas, em determinado contexto da prática assistencial.” 

De acordo com os direcionamentos da PCA, convocamos o grupo a refletir sobre a 

RAPS baseados nas possibilidades ofertadas pela EPS. Os grupos terminam com a construção 

do produto, um fluxograma de acesso a RAPS, o qual disparou a percepção de outras demandas. 

Surgindo assim, os subprodutos deste estudo.  

Para a instituição do produto foram percorridas quatro etapas: 

A primeira etapa foi ampliar o conhecimento sobre a RAPS e a PNEPS, através da 

leitura das portarias, dos artigos relacionados ao tema e elucidando qualquer dúvida quanto à 

proposta da política na saúde do município.  

A segunda etapa foi apresentar a proposta aos diretores dos CAPS, ao supervisor clínico, 

à coordenadora municipal de saúde mental, coordenadora de atenção básica, e por fim, ao 

secretário de saúde. Embora ainda apresentado como projeto piloto, o produto foi autorizado 

com unanimidade por todos os coordenadores a ser implementado.  

A terceira etapa foi apresentar o produto aos usuários, os quais ocorreram 

sequencialmente na assembleia de usuários e no grupo de apoio aos familiares dos portadores 

de transtorno mental do município, o qual ocorreu no mês de agosto de 2019. 

 A assembleia de usuários e o grupo de família ocorrem quinzenalmente às terças e 

sextas-feiras, e constituem-se de espaço democrático, constituído para exercer entre outras 

competências, discussão sobre as políticas pública de saúde e garantia de direitos.  

Para Campos, Campos e Rosa (2010), os grupos são importantes instrumentos no 

resgate da autonomia, no compartilhamento de experiências e melhora nas relações sociais, 
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permitindo partilhar sentimentos e funcionando como suporte para as dificuldades e angústias 

em momentos delicados. 

Junqueira, Carniel e Montovani (2015) descrevem que os grupos requerem relações de 

horizontalidade e (co)gestão (...) “Através do respeito e valorização das opiniões muitas 

resoluções são tomadas, sempre com foco no resgate da autonomia e maior inserção dos 

usuários”. 

Roteiro do Blog: 

1º- Criou-se uma conta no site https://www.blogger.com  

2º- Compra do domínio Raps.saúdementalmesquita.com 

3º- Ir para o menu suporte e clicar em Central de ajuda, para assistir o tutorial e o passo 

a passo para a formulação do blogger, e para conhecer o que o site oferece. 

4º- Criado o blogger conforme as instruções, escolhe-se uma foto (ao invés de foto foi 

criado uma LOGO) e um nome para o Blogger. Denominado RAPS Mesquita. 

5º- Construção do blog com os serviços de saúde mental do município de Mesquita. 

6º- Construção de uma agenda vinculada à web com extensão ao Google Maps que 

permite inserção e localização das unidades que compõem a RAPS. 

7º- Foi realizada a divulgação do produto no último encontro do grupo, foi 

disponibilizado na ocasião um endereço digital para acesso dos profissionais. Foi solicitado aos 

mesmos que embora fosse possível não divulgassem ainda o blogger, mas que o utilizassem 

para assim validar a viabilidade de implantação do produto. 

A partir do desenvolvimento do blog, observou-se a necessidade de desenvolvimento 

de demais produtos além do fluxograma, dentre estes, o organograma, a descrição dos 

equipamentos e serviços municipais de saúde mental. 
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Figura 13: Organograma da Saúde Mental de Mesquita 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

A divulgação das articulações da RAPS, denominadas “Supervisão de Território” com 

data, local e descrição dos equipamentos que compõem cada eixo, extensão ao Google Maps, 

para facilitar a localização das unidades além de imagens das oficinas e eventos da RAPS, todos 

esses que posteriormente podem ser continuamente atualizados. 
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Figura 14: Blog RAPS Mesquita 

 

                                        Fonte: https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9195870125813695299#allposts  

 

Os produtos pretendem contribuir para a educação em saúde dos profissionais no que 

tange ao matriciamento e a RAPS. 

Este produto foi planejado para ser utilizado por profissionais da RAPS. Almeja-se que 

este produto incentive àqueles que tiverem contato com o mesmo a promover aproximação da 

rede, incentivar o matriciamento junto às equipes de saúde no território e o acesso ampliado 

dos usuários a rede de saúde. E que este produto possa subsidiar e embasar outros serviços no 

território a implementar um programa de educação permanente periódica aos profissionais de 

saúde, podendo incluir outros setores para tornar mais efetiva a ampliação dos serviços, tendo 

como referência o profissional de saúde como educador em saúde. 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9195870125813695299#allposts
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 Este produto após seu registro estará em constante aplicabilidade, por ser um Blog ficará 

terá acesso público gratuito. No entanto compreendemos a limitação quanto ao acesso ao 

dispositivo, devido à necessidade de utilização de internet.  

Assim foi construído um folder para possibilitar um acesso ainda mais ampliado destes 

serviços.  

Figura 15: Folder CAPS Casa Verde 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Esses produtos possibilitaram a criação de mais seis subprodutos: a proposta de oficinas 

de educação permanente em saúde, o organograma institucional, o folder de divulgação das 
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supervisões de território, a descrição de cada equipamento dos serviços de saúde mental, o 

evento da RAPS em comemoração ao dia da luta antimanicomial envolvendo vários 

dispositivos do território e a participação do 1º seminário integrado em saúde mental. 

 

 

Figura 16: Apresentação do CAPS AD 

  

 

 

 

                                               Fonte: Elaborados pela autora, 2019. 
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Figura 17: Folder do evento em comemoração ao dia da luta antimanicomial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Figura 18: Certificado de Participação no 1º Seminário de Saúde Mental do município de Mesquita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Ressaltamos que devido a questões político-partidárias não foi possível a utilização do 

logo da UFF nos cartazes de divulgação. 

Em caso de dúvida é só entrar em contato com a administradora da página que iremos 

até a escola ou unidade de saúde, para efetuarmos o curso, palestra e oficinas. 

 

4) Público alvo ao qual o produto se destina: 

 

Profissionais, usuários e estudantes da área de saúde mental e saúde coletiva. 

 

5) Abrangência do produto: 

 

Universal, uma vez que o blog pode ser acessado de qualquer lugar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Compreendendo a importância RAPS como formador de recursos humanos na área da 

saúde mental e seu papel nas políticas que direcionam a assistência na atenção básica, temos 

como expectativa que os resultados desta pesquisa contribuam para que outros municípios, 

pautados nos conceitos estabelecidos na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

inclusive instituindo os Núcleos de Educação Permanente, obtenha auxílio a partir deste 

trabalho que conseguiu com êxito implementar na aproximação da RAPS por meio da EPS que, 

por sua vez, demonstrou que as ações educativas podem e devem ser pautadas nas experiências 

dos trabalhadores e usuários no contexto do trabalho.  

 Sobre os produtos, foi construído blog e o folder com os serviços oferecidos no 

município. 
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CAPÍTULO VIII 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo contribuiu para criação de espaços de discussão, de aprendizagem, de troca 

e de vivência entre os profissionais da rede de atenção psicossocial, no qual 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 nas oficinas de EPS, 

sensibilizando-os para o cuidado integral e trazendo a reflexão-na-ação, sendo o espaço da 

oficina um provocador de discussões das dificuldades do cotidiano, fazendo dos trabalhadores 

protagonistas do processo de construção do conhecimento, pensando no cuidado ao usuário da 

Saúde Mental e provocando intervenções práticas e reais.  

Evidenciou-se durante o processo, que só através do polinômio Profissional-Família-

Usuário-Gestão, seremos capazes de ampliar e garantir o acesso dos usuários portadores de 

transtorno de forma dinâmica, realista, transparente, direta e sem encobrimentos abstratos de 

informações.  Os achados do estudo evidenciam que, o cuidado colaborativo proporciona a 

ampliação do acesso. Evidenciando ainda mais o impacto negativo de uma assistência sem a 

articulação entre os profissionais e os serviços da rede. 

Relacionado às repercussões no cotidiano do paciente, identificou-se a dificuldade de 

circulação dos usuários no território, limitando o convívio social em virtude do estigma e da 

periculosidade. 

Aponta-se, ainda, que a ausência de atendimento na rede local desencadeia sentimentos 

preocupantes e conflituosos no usuário e deus familiares, desde a (re)adaptação, às práticas de 

lazer, o autocuidado, o suporte à crise no horário de não funcionamento dos CAPS´s, dentre 

outros. Assim sendo, o isolamento social constitui uma grave repercussão no processo de viver 

com impacto direto ao acesso aos serviços de assistência local. 

Desta forma, a articulação entre os serviços garante que o objeto dos profissionais possa 

ser o cuidado integral e o modo como isso se dá é através da horizontalização entre serviços, 

aproximando as diversas categorias profissionais, favorecendo a lógica do cuidado 

colaborativo. 

Como viés do estudo, citamos os entraves políticos que se fizeram presentes durante 

toda duração da pesquisa. Evidenciando o poder de coação político-partidária, que de um modo 

bastante explicito constrangia os profissionais a participar das etapas da pesquisa.  
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Seguimos acreditando, que a implementação da prática de EPS torna possível a 

modificação do comportamento distanciado quanto à comunicação interprofissional 

favorecendo a lógica do trabalho colaborativo, do cuidado integral, do territorialismo, 

construindo e reconstruindo a possibilidade de um cuidado extramuros.  
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APÊNDICE A –TERMO DE ANUÊNCIA 

 

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 

 

Rio de Janeiro, ___ de ____________________ de _________. 

 

À Coordenação da Saúde Mental Município de Mesquita/ RJ  

Eu, VIVIANE LINS ARAÚJO DE ALMEIDA, enfermeira, COREN-RJ 201.490, 

responsável principal pelo projeto de pesquisa, pertencente 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 Mesquita, sob o título EDUCAÇÃO PERMANENTE: 

ESTRATÉGIA PARA CONSOLIDAÇÃO DA REDE DE APOIO A SAÚDE MENTAL com 

o objetivo: Implementar a política de Educação Permanente em Saúde visando contribuir para 

consolidação da rede de apoio a saúde mental do município de Mesquita, proporcionando a 

estes usuários o cuidado integral. Orientada pela Professora Drª Elaine Antunes Cortez. Deixo 

o contato do pesquisador principal: Viviane Lins (21) 988847419/ email: 

enf.vivianelins@gmail.com. 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, 

_______________________________                _______________________________ 

    Viviane Lins Araújo de Almeida                     Elaine Antunes Cortez 

         RG 775542-2 MB                             CPF042.761.037-03 
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APÊNDICE B –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

Título do Projeto: Educação Permanente Estratégia para Consolidação da Rede de 

Apoio a Saúde Mental. 

 

Pesquisador Responsável: Viviane Lins Araújo de Almeida.  

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense/ 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Mestrado Profissional em ensino na saúde: 

Formação Docente Interdisciplinar para o SUS. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 98884-7419 

Outras formas de contato com a pesquisadora, e-mail:enf.vivianelins@gmail.com 

Nome do voluntário:__________________________________________________________ 

Idade: ____ anos               R.G. __________________________ 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: Educação 

Permanente Estratégia para Consolidação da Rede de Apoio a Saúde Mental, de 

responsabilidade da pesquisadora Viviane Lins Araújo de Almeida. 

O presente estudo tem como objetivo refletir sobre as possibilidades proporcionadas 

pela Implementação da Educação Permanente no manejo das dificuldades dos profissionais 

relacionadas à sua prática, fatores que influenciam e dificultam o relacionamento da equipe 

multiprofissional, conseqüências dos conflitos vivenciados, ações e 

obstáculos enfrentados, proporcionando a este um olhar reflexivo sobre si mesmo, sobre sua 

atuação e as ações coletivas dessa equipe e a possibilidade melhora da qualidade assistência 

uma vez que a OMS conceitua a saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social” (OMS, 2001, p.17). 

Você Profissional receberá e responderá um questionário semi-estruturado sobre a 

articulação e acesso aos serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial. Para responder 

ao questionário não se exige nenhum preparo, não gerará gastos. O questionário não oferece 

qualquer risco físico ou mental e nenhum desconforto, não gerando custos nem compensação 

financeira relacionada à sua participação. 

Será garantido e informado aos participantes que os riscos relacionados à sua 

participação são mínimos. Caso você participante do estudo tenha qualquer dúvida acerca dos 
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procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa, poderá entrar 

em contato com o pesquisador, por telefone ou pessoalmente. A pesquisadora garante o acesso 

às informações atualizadas durante todo o estudo. 

As suas informações, que são sigilosas, serão analisadas junto com as informações dos 

outros profissionais. Sua identificação não será divulgada, a avaliação dos resultados dos 

questionários será feita somente pelos pesquisadores do projeto, e não será permitido o acesso 

de outras pessoas, garantindo proteção contra qualquer quebra de sigilo.  

LIBERDADE DO PARTICIPANTE: É garantida a liberdade de querer não participar 

do projeto de pesquisa ou de retirar o consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação, 

sem qualquer prejuízo. As informações relacionadas à sua privacidade serão mantidas em 

caráter confidencial. 

Posteriormente você será convidado (a) a participar de um grupo, durante seu horário de 

expediente, onde você poderá relatar sua experiência no Centro de Atenção Psicossocial, para 

a melhoria da integralidade da assistência. Sua participação será registrada através de anotações, 

fotografias e/ou gravações de voz. Os riscos de exposição relacionados com sua participação 

são mínimos. No entanto medias de proteção a identidade do participantes como uso de 

codinomes serão utilizados. Caso ainda assim apresente algum problema no decorrer de 

qualquer etapa da pesquisa que lhe cause emoções desconfortantes, será prestado apoio 

psicológico, respeitando este momento e sua decisão quanto à continuidade da sua participação, 

podendo essa ser interrompida, remarcada ou mesmo cancelada. Espera-se, com os resultados 

alcançados nesta pesquisa através da sua participação, a implementação da educação 

permanente em saúde como dispositivo na consolidação da Rede de Apoio a Saúde Mental. O 

Sr.(ª) receberá uma cópia deste termo, onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e acerca de sua participação, agora ou em 

qualquer momento. 

Em qualquer etapa do estudo, o participante terá acesso à profissional responsável. Se 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) – Prédio Anexo do HUAP – 4º andar, telefone 2629-9189 – email: 

etica@vm.uff.br 

 Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou 

eventos científicos da área da enfermagem e saúde. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de 
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acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs 

leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que 

os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à 

sexta, das 08:00 às 17:00 horas.E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

Eu, ________________________________________, RG nº ____________________declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

Niterói, _____ de ________________ de_________  

 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante  
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APÊNDICE C: TERMO DE CONCESSÃO DE IMAGEM 

 

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 

 

Título do Projeto: Educação Permanente Estratégia para Consolidação da Rede de Apoio 

a Saúde Mental. 

Pesquisador Responsável: Viviane Lins Araújo de Almeida.  

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense/ 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Mestrado Profissional em ensino na saúde: 

Formação Docente Interdisciplinar para o SUS. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 98884-7419 

Outras formas de contato com a pesquisadora, e-mail:enf.vivianelins@gmail.com 

Nome do voluntário:__________________________________________________________ 

Idade: ____ anos               R.G. __________________________ 

 

Eu acima identificado, autorizo por meio desta a utilização de minha imagem, por tempo 

indeterminado, no projeto de pesquisa “Educação Permanente Estratégia para Consolidação 

da Rede de Apoio a Saúde Mental”, de responsabilidade da pesquisadora Viviane Lins Araújo 

de Almeida, como também em publicações da mesma. 

 Estou ciente de que esta imagem pode ser utilizada ainda em palestras, mostras, aulas 

ou qualquer forma que a pesquisadora julgue necessária, sempre visando o ensino e a prestação 

de serviço e nunca com fins comerciais, o que não gerará gastos financeiros e as informações 

obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, apresentação em eventos e/ou publicação 

em periódico e/ou livros. 

Os riscos relacionados à sua participação são mínimos, no entanto, para minimizar ainda 

mais esses riscos, será retirado o foco de todo rosto a fim de preservar a identidade dos 

participantes. Caso você participante do estudo tenha qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa, poderão entrar 

em contato com o pesquisador, por telefone ou pessoalmente. A pesquisadora garante o acesso 

às informações atualizadas durante todo o estudo. 
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LIBERDADE DO PARTICIPANTE: É garantida a liberdade de querer não participar 

do projeto de pesquisa ou de retirar o consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação, 

sem qualquer prejuízo. As informações relacionadas à sua privacidade serão mantidas em 

caráter confidencial. 

Em qualquer etapa do estudo, o participante terá acesso à profissional responsável. Se 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) – Prédio Anexo do HUAP – 4º andar, telefone 2629-9189 – email: 

etica@vm.uff.br 

 

 Niterói, ___ de ____________________________ de ________.  

 

______________________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE D– CRONOGRAMA 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 
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APÊNDICE F – NOTA PRÉVIA PUBLICADA
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APÊNDICE G – FLUXOGRAMA DA RAPS 
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APÊNDICE H – ORGANOGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DE MESQUITA 
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APÊNDICE I – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS 

ESPECIALIZADOS DA SAÚDE MENTAL 
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APÊNDICE J: 1º EVENTO DA RAPS 
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APÊNDICE K: 1º SEMINÁRIO INTEGRADO EM SAÚDE MENTAL 
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APÊNDICE L: CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO 

INTEGRADO EM SAÚDE MENTAL 
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APÊNDICE M: CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA DE PREVENÇÃO AO 

SUÍCIDIO NO TERRITÓRIO 
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APÊNDICE N: CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA SUPERVISÃO DE TERRITÓRIO 
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ANEXO I –  FOLHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

   

 



 
 

118 
 

 

 
 



 
 

119 
 

 

 



 
 

120 
 

 

 



 
 

121 
 

 

 

 

 



 
 

122 
 

 

 



 
 

123 
 

 

 

 



 
 

124 
 

 

 



 
 

125 
 

 

 

 



 
 

126 
 

 

 

 



 
 

127 
 

ANEXO II – CARTA DE ACEITE 
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ANEXO III - CONSTRUIR, REALIZAR PARA QUÊ? 
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ANEXO IV– TEXTO DE APOIO: OPERÁRIOS DA CATEDRAL 
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ANEXO V– DINÂMICA DO PIRULITO 
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ANEXO VI – DINÂMICA DA TEIA 
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ANEXO VII – SERVIÇOS OFERECIDOS POR UNIDADES 
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