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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho teve como objetivo principal estudar usuários de serviço 
de saúde mental que, através do trabalho procuram a inclusão na sociedade, 
participando do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Integração da cidade de 
Campinas -SP, que tem por meta atender aos usuários coletivamente a partir de 
suas necessidades, envolvendo sempre que possível a família dos mesmos. 
Procurou-se principalmente, analisar e compreender a significação do trabalho 
para esses usuários. A população do estudo se constitui de 30 usuários dos 
serviços do CAPS, que concordaram em participar da pesquisa, assinando o 
termo de consentimento livre e esclarecido. Os resultados desta pesquisa 
mostram que os usuários encontram-se satisfeitos em poder trabalhar no CAPS, e 
que o trabalho lá realizado tem se constituído para os mesmos, com um alento às 
suas necessidades imediatas, fazendo-os sentirem-se úteis não só a si mesmos, 
mas aos seus familiares e à própria sociedade. Dessa forma, foi possível 
perceber grandes mudanças no seu modo de encarar a vida, comparando-se o 
seu existir antes e depois do CAPS, demonstrando assim, que esse tipo de 
atendimento à saúde mental que veio a bom tempo substituir o obsoleto sistema 
de internação hospitalar, tem proporcionado aos seus usuários uma esperança de 
vida e de transformação social com a superação dos obstáculos causados pela 
doença que os afligem. 
 
Palavras-chaves: Usuário; trabalhador; doença-mental.  
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ABSTRACT 
 
 

     
   

This work had as main objective to study users of service of mental 
health that, through the work they seek the inclusion in the society, participating in 
Center for Psicossocial Care (CAPS) Integration of city Campinas-SP, that has 
collectively for goal to assist the users starting from their needs, involving 
whenever possible the family of the same ones. It was sought mainly, to analyze 
and to understand the significance of the work for those users. The population of 
the study is constituted of 30 users of the services of CAPS that agreed in 
participating in the research, signing the term of free and illustrious consent. The 
results of this research show that the users meet satisfied in could work in CAPS, 
and that the work there accomplished has if constituted for the same ones, with an 
encouragement to their immediate needs, making them feel her useful not only to 
themselves, but to their relatives and the own society. In that way, it was possible 
to notice great changes in his/her way of facing the life, being compared yours to 
exist before and after CAPS, demonstrating like this, that that service type to the 
mental health that it came at good time to substitute the obsolete system of 
nosocomial internment, it has been providing to their users a life hope and of 
social transformation with the match of the obstacles caused by the disease that 
you/they afflict them.   

   
Key-words: User; hard-working; mental-disease. 
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RESUMEM 
 
 

Este trabajo tuvo como objetivo principal estudiar usuarios de servicio 
de salud mental que, a través del trabajo buscan la inclusión en la sociedad, 
participando del Centro de Atención Psicossocial (CAPS) Integración  de la ciudad 
de Campinas -SP, que tiene por meta atender a los usuarios colectivamente sus 
necesidades, envolviendo siempre que posible la familia de los mismos. Se buscó 
principalmente, analizar y comprender la significación del trabajo para esos 
usuarios. La población del estudio se constituye de 30 usuarios de los servicios 
del CAPS, que concordaron en participar de la pesquisa, firmando el término de 
consentimiento libre y esclarecido. Los resultados de esta pesquisa muestran que 
los usuarios se encuentran satisfechos en poder trabajar en el CAPS, y que el 
trabajo allá realizado se ha constituido para los mismos, con un aliento a sus 
necesidades inmediatas, haciéndolos se sientan útiles no solo a sí mismos, pero a 
sus familiares y a la propia sociedad. De esa forma, fue posible percibir grandes 
cambios en su modo de encarar la vida, comparándose suyo existir antes y 
después del CAPS, demostrando así, que ese tipo de servicio a la salud mental 
que vino a buen tiempo sustituir el obsoleto sistema de internación hospitalaria, ha 
proporcionado a sus usuarios una esperanza de vida y de transformación social 
con la superación de los obstáculos causados por la enfermedad que les 
abruman. 

 
Palabras-llaves: Usuario; trabajador; enfermedad-mental 



 x

 LISTA DE TABELA 
 
 

Tabela 1: Caracterização da população de usuários trabalhadores no CAPS 
segundo sexo, idade, estado civil, escolaridade, ocupação, tempo de doença, 
internação em Hospital Psiquiátrico, numero de internações e profissional 
que encaminhou ao CAPS. Campinas 2006...................................................... 
 

38

 
 

LISTA DE FIGURA 
 
 

Figura 1: Distribuição da população de usuários trabalhadores no CAPS 
conforme tempo de freqüência ao CAPS. Campinas 2006................................ 
 
 

43



 xi

SUMÁRIO 
 
 

1  INTRODUÇÃO.............................................................................................. 
1.1 A Reabilitação Psicossocial........................................................................ 09
1.2 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e a Reforma Psiquiátrica........ 14
1.3 O Programa de Saúde Mental de Campinas ............................................. 15
1.3.1  A enfermagem psiquiátrica no CAPS.................................................... 20
 

2   OBJETIVOS................................................................................................. 24
2.1 Objetivo Geral............................................................................................. 24
2.2 Objetivos Específicos.................................................................................. 24
 

3  MÉTODOS.................................................................................................... 25
3.1 Tipo de Pesquisa........................................................................................ 25
3.2 Local de Estudo.......................................................................................... 26
3.3 População................................................................................................... 27
3.4 Coleta de Dados......................................................................................... 28
3.5 Procedimentos Éticos................................................................................. 30
3.6 Analise de dados ....................................................................................... 31

 

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................... 33
4.1 Caracterização da População .................................................................... 33
4.2 Questões Relativas à Temática.................................................................. 39
 

5. Conclusão..................................................................................................... 47
 

6..CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................... 48

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................. 51
 

ANEXOS........................................................................................................... 
ANEXO I........................................................................................................... 54
ANEXO II.......................................................................................................... 66
ANEXO III......................................................................................................... 67
ANEXO IV......................................................................................................... 70
ANEXO V.......................................................................................................... 71

 



 

1  INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história da psiquiatria houve épocas importantes que 

trouxeram avanços consideráveis em relação ao atendimento do portador de 

doenças mentais. A primeira revolução psiquiátrica teve início com Philippe Pinel1 

quando ele aboliu tratamentos como sangria, purgações e vesicatórios2, em favor 

de uma terapia que incluía contato próximo e amigável com o paciente, discussão 

de dificuldades pessoais, e um programa de atividades dirigidas, pois acreditava 

que a ocupação atuaria de forma benéfica no comportamento geral. A grande 

contribuição de Pinel foi à busca de uma base científica para a loucura, 

colocando-a como área da medicina, dando então aos loucos a condição de 

doentes.Preocupava-se também em que o pessoal auxiliar recebesse treinamento 

adequado e que a administração das instituições fosse competente. (1) 

A discussão em torno da necessidade de reformulação da assistência 

ao doente mental consiste em uma necessidade colocada e discutida já há várias 

décadas. 

No entanto, esta reformulação foi geradora de conflitos bastante 

intensos, visto ter o movimento da reforma psiquiátrica nascido no bojo de 

distintos grupos sociais que apresentavam divergências em relação às mudanças 

a serem realizadas, segundo inserção social e interpretação dos sujeitos que dela 

                                            
1 Philippe Pinel. Médico, pioneiro no tratamento dos doentes mentais; Pinel nasceu a 20 de abril de 1745, em 

Saint André, Cantão de Alban, no Departamento do Tam, Sul da França, entre Castres e Toulouse. Faleceu 
a 25 de outubro de 1826, em Paris. 

2 Vesicatório - Tratamento com a produção de vesículas. 
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participaram, o que na construção de legislação vigente constituí-se em um fator 

importante. A discussão inicial, porém partiu de questionamentos aos modelos 

hegemônicos de assistência ao doente mental e da proposta de novos modos de 

pensar e fazer em saúde mental, que tomaram vulto a partir do término da 

segunda guerra mundial.Deste período temos como exemplos: a criação de 

Comunidades Terapêutica; o surgimento da Psiquiatria Preventiva e da Psiquiatria 

de Setor entre outras formas de tratamento, que não apenas hospitalar e 

medicamentoso.(1)  

A Reforma Psiquiátrica Brasileira foi precedida pelos movimentos 

acima descritos, iniciados na América do Norte e em países da Europa que 

apontavam distorções no tratamento psiquiátrico praticado até então, que incluía 

a exclusão dos doentes da sociedade sendo estes encarcerados em manicômios, 

como se criminosos fossem.(1) 

Um conjunto de ações políticas, sociais, culturais, administrativas e 

jurídicas que têm por objetivo transformar a relação da sociedade como o doente, 

constitui-se no âmago da reforma psiquiátrica e para tanto foram necessárias 

transformações nas instituições psiquiátricas, no setor médico-psiquiátrico, nas 

práticas sociais e nas lides diárias envolvendo as pessoas portadoras de 

problemas mentais. 

Esta reforma não deve ser entendida apenas como decorrente de 

medidas propostas pelo Estado, tais medidas quando emanam do poder 

executivo constituem-se de Políticas Sociais ou Políticas Específicas voltadas 

para a área de saúde mental.  A reestruturação da psiquiatria parte do principio da 

necessidade de desinstitucionalização garantindo os direitos de cidadania dos 
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doentes mentais necessitando não apenas da participação do Estado, mas 

também dos usuários e seus familiares e do compromisso dos profissionais de 

saúde englobando comunidade como um todo.   

A desinstitucionalização responde pela retomada da complexidade do 

objeto que antigamente as instituições asilares teriam simplificado em excesso, 

hoje ela se volta para solidariedade, e, para a convivência entre as diferenças 

transformando-as nos campos do saber, da prática psiquiátrica, da ética, da 

cultura e da cidadania.  

A desinstitucionalização representa o saneamento dos serviços 

hospitalares e a exigência para que esses serviços enquanto perdurarem como 

necessários ao tratamento do portador de doença mental, procurem prestar 

serviços de acordo com as melhores normas e tecnologias contemporâneas e, 

também, de acordo com a legislação em vigor promovam o aumento dos serviços 

extra-hospitalares oferecendo dessa forma, assistência integral e resolutiva aos 

seus usuários e familiares, minimizando o mais possível às conseqüências do 

modelo tradicional hospitalocêntrico.  

Resgatar a cidadania significa respeitar o doente mental, não violar os 

seus direitos como cidadão.  

Kantorski acrescenta que a reforma psiquiátrica: 

 

[...] não mais se refere exclusivamente à reformulação dos serviços, ao 
rearranjo do aparato assistencial-normativo, nem reestruturação do texto 
jurídico que trata da matéria; não significa ainda a descoberta de novas 
técnicas, de uma escuta ou de uma terapêutica perfeitamente qualificada 
e competente, de por assim dizer, definitiva. Reforma psiquiátrica no 
nosso entendimento, é o conjunto de iniciativas políticas, sociais, 
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culturais, administrativas e jurídicas que visam transformar a relação da 
sociedade para com o doente. A reforma psiquiátrica que estamos 
construindo vai das transformações na instituição e no poder médico 
psiquiátrico até as práticas em lidar com as pessoas portadoras de 
problemas mentais.(p.3-4) (2)

 

A reforma psiquiátrica tem suas origens em experiências 

internacionais, embora a experiência européia seja diferente da prática americana 

(EUA), como apontam Rotelli et al. analisando a Lei 180 da reforma italiana. Esta 

deixa clara a proibição de se recuperar pessoas com problemas mentais em 

hospitais, assegurando que cientificamente não está comprovado que os doentes 

mentais apresentem sinais de periculosidade, propondo a edificação de serviços 

comunitários. Esse exemplo foi seguido por diversos países da Europa Ocidental, 

evitando dessa forma o preconceito existente principalmente com relação às 

pessoas menos favorecidas e com parcos recursos financeiros. No entanto, o 

mesmo autor enfatiza que tal modelo não teve sucesso na França, Inglaterra, 

países Escandinavos e na Alemanha, fazendo com que a população de internos 

continuasse em níveis elevados naqueles países. A América, em função da 

alegação que os custos para a construção de serviços comunitários eram muito 

altos, não os implantou apesar de não terem construído novos sanatórios com 

serviços hospitalocêntricos. O resultado desta não implantação foi o problema que 

ficou conhecido como “os loucos pelas ruas”. (3) 

Na Itália, o movimento para a extinção progressiva dos manicômios e a 

sua substituição por serviços comunitários teve o objetivo claro e inequívoco de 

romper com o paradigma clínico, no entanto, em função de que a França havia 

institucionalizado a custódia e a privação dos direitos de cidadania dos doentes 

mentais a aplicação dessa lei na Itália demorou mais de dez anos para entrar em 
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vigor. Esse fato comprova que a promulgação de uma lei, nem sempre é 

suficiente para que a mesma seja aplicada.(3) 

Somente uma lei não é capaz de alterar um modelo assistencial ha 

muito tempo implantado, pois sempre existem discordâncias que impedem a 

implantação do processo em sua íntegra.(2)

Refletindo sobre esse assunto, observa-se que no Brasil a legislação 

construída a partir dos movimentos de profissionais de saúde mental, usuários e 

familiares para sua implantação dentro do contexto brasileiro propondo 

mudanças, teve os ingredientes necessários a seu futuro êxito. As mudanças 

foram demoradas, por conta da lenta tramitação das leis no Congresso Nacional, 

foram 12 anos de luta para aprovar a Lei de nº. 3657/89, que dispõe sobre a 

extinção dos manicômios, visando à implantação de serviços alternativos e 

regulando a internação psiquiátrica compulsória.(1) 

Percebe-se que embora as mudanças ocorridas no Brasil tenham 

sofrido influência das experiências de outros países, o processo atualmente ainda 

é lento, não se tendo constituído ainda uma rede de serviços de saúde mental 

capaz de suprir a demanda dos portadores de sofrimento psíquico. Os serviços 

existem, mas são ainda insuficientes e carecem de constante reflexão de suas 

práticas e dos referenciais teóricos adotados a fim de não se institucionalizarem 

dentro de uma lógica manicomial.(4)

É evidente que tal demora faz com que até os dias atuais ocorram 

ainda internações em hospitais psiquiátricos, hoje, porém, sujeitos à supervisão 

do Ministério da Saúde. 
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A ausência de programas de reabilitação de doentes mentais crônicos, 

internados em hospitais psiquiátricos do Brasil é, segundo enfermeiros que 

vivenciam os cuidados a tais pacientes inquietantes, pois, foi possível perceber 

que a reabilitação psicossocial não era preocupação central de alguns 

profissionais nem mesmo da administração desses hospitais. (4)

Em 1990, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgaram um documento intitulado: “A 

reestruturação da atenção psiquiátrica na América Latina: uma nova política para 

os serviços de Saúde Mental”, que ficou conhecido como a “Declaração de 

Caracas”.(5)  

As organizações, associações, autoridades, legisladores e juristas que 

reunidos participaram da elaboração deste documento, procuraram influenciar aos 

Ministérios de Saúde e de Justiça, aos Parlamentos, aos Sistemas de Seguridade 

Social e a outros prestadores de serviço, organizações profissionais, associações 

de usuários, universidades e outros centros de treinamento bem como os meios 

de comunicação de massa para que apoiassem a Reestruturação da Atenção 

Psiquiátrica assegurando, assim, seu desenvolvimento em benefício das 

populações da Região.(2)

A Declaração de Caracas teve múltiplas repercussões em várias 

esferas incluindo a dos meios de comunicação em massa. O grupo de assessores 

da OPAS-OMS discutiu que para a implantação da reestruturação proposta, 

haveria que se “atuar em várias frentes”, incluindo como fator determinante o 

esclarecimento e a mobilização da opinião pública sobre questões de saúde 

mental por meio da comunicação social. (5)
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No Brasil, a Coordenação da Saúde Mental do Ministério da Saúde tem 

proporcionado mudanças na assistência oferecida pelos hospitais psiquiátricos. 

Entre essas mudanças destaca-se o estabelecimento de programas para os 

pacientes crônicos, residentes nos hospitais psiquiátricos, objetivando a 

reconquista de sua independência e o seu reingresso na sociedade.(6) 

Em Campinas a forma assistencial proposta pela Reforma Psiquiátrica, 

é diferente do modelo simplesmente assistencial, isso porque neste município 

houve a construção e implantação de vários Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), onde a doença mental é tida como uma limitação da subjetividade e do 

potencial do ser humano. O objetivo do CAPS é ampliar a terapêutica utilizada 

permitindo aos usuários atividades produtivas que tenham como base a ética e a 

relação entre direitos e deveres dos mesmos.

No exercício profissional da saúde mental, há ainda, profissionais que 

duvidam que os pacientes crônicos possam apresentar respostas favoráveis às 

técnicas reabilitadoras e passar a viver em sociedade com certa independência. 

No decorrer desta pesquisa serão analisados relatos de experiência de 

vários autores, principalmente enfermeiros, sobre o desenvolvimento de 

programas de reabilitação psicossocial de doentes mentais crônicos e os 

resultados favoráveis desse trabalho, entre os quais se destacam: a 

independência do paciente para autocuidado, a melhora da auto-estima (cuidam 

mais de sua aparência pessoal), a melhora do relacionamento interpessoal e, o 

mais importante, a diminuição das readmissões hospitalares. 
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O trabalho com familiares (quando estes os têm) e com segmentos da 

sociedade é de suma importância na reintegração do paciente à sociedade civil. 

Reabilitar psicossocialmente representa exercitar a ética da 

solidariedade, o que pode permitir às pessoas detentoras de limitações, 

possibilidades de desenvolver o seu trabalho normal em seu dia-a-dia, 

proporcionando aos mesmos uma maior autonomia para que possam viver dentro 

de uma normalidade possível, na comunidade em que estão inseridos. (6)

Quem são, afinal, essas pessoas consideradas pela literatura como 

aquelas que possuem transtornos mentais severos e persistentes, ou seja, os 

denominados pacientes crônicos?  São aqueles cujos transtornos interferem em 

sua capacidade funcional sobre três ou mais aspectos primários da vida diária, 

como o autocuidado, autonomia, relações interpessoais, trabalho, aprendizagem, 

necessitando de atenção hospitalar ou tratamento psiquiátrico prolongado, os 

quais dificultam o desenvolvimento de sua própria auto-suficiência econômica.(6) 

Para o autor acima referido o doente com incapacidade mental severa 

deve satisfazer para o êxito do tratamento extramuros no mínimo, uma das 

seguintes condições: apresentar uma única hospitalização nos últimos cinco anos 

de ao menos três meses de duração, ou duas ou mais durante um intervalo de 

doze meses.(6)
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1.1 A Reabilitação Psicossocial 

Para os profissionais que trabalham na área de saúde mental, a 

maneira como se desenvolve o trabalho e qual é o significado do mesmo para os 

usuários, faz parte do seu dia-a-dia. 

No passado, principalmente para a sociedade grega, o trabalho era 

algo impensável para o cidadão livre, pois era tido como símbolo da degradação 

humana e era reservado apenas aos escravos. Assim, o trabalho para essa 

sociedade soava como uma verdadeira punição. No entanto, na atualidade, 

percebe-se que é considerado como sinal de dignidade para o indivíduo, de tal 

forma, que na moderna psiquiatria se utiliza o trabalho como forma terapêutica de 

minimizar os problemas decorrentes das doenças mentais.(7) 

A partir do século XVIII com o advento da psiquiatria moderna, passou-

se a considerar que a doença mental estava ligada à falta de adaptação do 

indivíduo à produção de bens e capitais, por meio do trabalho. Tal assertiva foi 

feita com base em que o indivíduo que tem o corpo e a mente em perfeitas 

condições pode disponibilizá-los para conseguir a sua inclusão na sociedade 

através do trabalho e conseqüentemente estar apto para a produção. (7) 

Segundo Rossi: “O território do trabalho é nebuloso quando se refere ao conceito 

de alienação do trabalhador, no modo de produção capitalista, mas o é também, quando se refere 

à alienação como forma de” desvio de um sentimento desejado “, vinculado à idéia de fazer algo 

para não pensar na doença. No caso do usuário do serviço de saúde mental, o pólo contraditório 

do trabalho é o não trabalhar. (8) (p.1-2)
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Somando-se as dificuldades acima expostas e a doença mental, a 

situação “trabalhar” em muito se agrava. Como reconduzir esta população de “não 

trabalhadores” ao trabalho?  

Tradicionalmente essa situação era compreendida como a restituição a 

um estado anterior ou à normalidade do convívio social ou de atividades 

profissionais. Atualmente, considera-se reabilitação psicossocial como o processo 

que facilita ao usuário com limitações, a sua melhor reestruturação de autonomia 

e de suas funções na comunidade.(9)

Na proposta atual da Reforma Psiquiátrica no Brasil, têm-se como 

objetivo a desinstitucionalização e inclusão, integrando as pessoas com 

sofrimento psíquico nos diferentes espaços da sociedade. Isto não deve ser feito 

apenas no interior dos hospitais psiquiátricos, mas sim em todos os novos 

equipamentos de atenção à saúde mental, cuja principal função reabilitadora é 

permitir aos usuários a possibilidade de recuperação de todas as suas 

potencialidades. (9)

A reabilitação psicossocial de um cidadão deve ser visualizada sob três 

aspectos: casa, trabalho e lazer. (10)

Inúmeras são as variações da prática ou do contexto onde a 

reabilitação psicossocial é trabalhada, sendo, porém unanimidade que o trabalho 

é o melhor instrumento dessa reabilitação. 

Tendo no trabalho o foco da reabilitação surgiram as oficinas 

terapêuticas (Portaria nº. 189 de 19/11/1991) (11) e as cooperativas sociais (lei nº 

9.867 de 10/11/1999) (12), definidas pelo Ministério da Saúde como locais de: 
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[...] atividades grupais de socialização, expressão e inserção social, 
visando à integração social dos cidadãos e constituídas com a finalidade 
de inserir as pessoas em desvantagem no mercado de trabalho 
econômico por meio do trabalho. (11,12)

 

Segundo a lei nº 9867, de 10/11/1991 do Ministério da Saúde: 

 

[...] enquanto dispositivos da atual Política Nacional de Saúde Mental 
objetivam se diferenciar em relação às suas práticas antecessoras, 
práticas decorrentes da idéia de estabelecer o trabalho como um recurso 
terapêutico, conhecido como ‘tratamento moral’. (12)  

 

Dessa forma, pode-se entender que as oficinas, por si só, não 

apresentam uma forma diferente e inédita de lidar com a doença mental. 

Assim, na verdade a oficina na procura da reabilitação psicossocial, 

aponta para uma diretriz bastante diferente das práticas que eram realizadas em 

meados do século passado. 

Para Barros: “o trabalho no campo, o artesanato e o trabalho artístico, 

não são propostas novas, e até hoje, essas técnicas de tratamento são aplicadas 

para a ressocialização dos doentes mentais”. Tais atividades, já está provado, têm 

como intrínseca a propriedade de abarcar as diversas individualidades, 

respeitando o trabalhador em relação ao seu tempo e ao seu ritmo psíquico.(13)

É um avanço para a enfermagem que profissionais envolvidos na 

criação de outros modos de pensar, viver e trabalhar com a loucura estejam neste 

momento divulgando suas experiências e inquietudes.  Pode-se de maneira 
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errada pensar que isso tem acontecido tardiamente para os profissionais de 

enfermagem, isso porque, pode-se contrapor o paradigma instituído em séculos 

passados, aos novos paradigmas que vão surgindo dependentes de relações 

mais complexas ao considerar-se a formação profissional dos enfermeiros atuais. 

Os artigos hoje publicados demonstram essa complexidade quando mencionam a 

dificuldade da enfermagem em relação ao trabalho interdisciplinar, pois, 

processos contrários à nova proposta paradigmática são discutidos em 

instituições profissionais e no meio de diferentes classes sociais que possuem 

ainda concepções errôneas em relação às propostas da reforma.  

Quando se trata de trabalho, pode-se afirmar que em geral as pessoas 

têm sempre um potencial imanente para trabalhar e para produzir. No entanto, 

isso nem sempre é real. 

No Brasil, a implantação político-social de seguridade social e não do 

real Estado de Direito, vem tendo como resultado macrossocial, um modelo de 

cidadania restrita e regulada, onde “[...] a universalização dos direitos e a 

eqüidade de acesso aos serviços foram muito recentemente incorporados ao nível 

do discurso, sendo atualmente previsto na nova Carta Constitucional". (9) Portanto, 

este estado de pré-cidadania marca as relações sociais e de trabalho no Brasil. 

Em saúde mental, tal situação não é muito diferente. Ainda hoje o 

objetivo da legislação psiquiátrica de 1934 que era retirar o individuo da 

sociedade excluindo-o dessa forma das aglomerações urbanas, continua presente 

no modelo hospitalocêntrico. (9)
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A política do Governo Federal é repassada para os Estados e 

Municípios de uma forma igualitária, tornando as desigualdades existentes mais 

acentuadas, fazendo com que em um único município encontre-se entre a 

população, significativas diferenças socioeconômicas, de escolaridade, entre 

outras. A compreensão dessas distintas realidades deveria possibilitar estratégias 

de intervenções regionais permitindo aos municípios promover ações que 

reduzam a desigualdade entre diferentes territórios. Para tanto a esfera Federal 

necessita desenvolver políticas que fortaleçam as instâncias capazes de operar a 

Saúde no dia a dia do cidadão, como a flexibilidade que permita, frente às 

distintas realidades e desigualdades, práticas políticas também distintas, a fim de 

proporcionar todas as premissas firmadas na Carta Magna.(9) 

Para que o usuário de serviço de saúde mental possa desenvolver o 

seu trabalho, precisa de apoio especializado para esse mister. No entanto, nem 

sempre há disponibilidade desses serviços.  

 

Para Silva: 

Essa cadeia de impossibilidades atinge todo sujeito que não dispõe do 
corpo ou da mente em “perfeitas condições de funcionamento” que 
garanta, com o trabalho realizado por seu corpo individual, a 
manutenção e continuidade do processo de produção social. Não 
apenas essa população, mas também os deficientes físicos, de forma 
geral, mulheres grávidas, pobres sem formação adequada e ultimamente 
os desempregados qualificados que estão sendo dirigidos por essa 
necessidade dos que têm os meios de produção. (9) (p.12) 

 

O modelo clássico hospitalocêntrico ainda é o que mais se destaca no 

Brasil, quando se trata de doenças mentais. Na grande maioria das vezes tratam-
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se os sintomas da doença por meio de medicação mesmo sabendo ser a doença 

mental muticausal. É uma assistência geral e não individualizada. (7)

A legislação agora existente proporcionou o surgimento de vários 

serviços alternativos à hospitalização como os CAPS, NAPS, HOSPITAL DIA, 

SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS entre outros. Vamos nos deter nos 

Centros de Reabilitação Psicossocial (CAPS), pois este é o equipamento onde a 

reabilitação psicossocial se faz mais presente.   

 

1.2 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e a Reforma Psiquiátrica 

 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço comunitário 

que tem como papel cuidar de pessoas que sofrem com transtornos mentais, em 

especial os transtornos severos e persistentes. Devem obedecer a alguns 

princípios básicos dentre os quais se responsabilizarem pelo acolhimento de 

100% da demanda dos portadores de transtornos severos de seu território, 

garantindo a presença de profissional responsável durante todo o período de 

funcionamento da unidade (plantão técnico) e criar um ambiente terapêutico 

acolhedor que possa incluir pacientes muito desestruturados os quais não tenham 

condições de acompanhar as atividades estruturadas da unidade. (9)

A atenção do CAPS deve incluir ações dirigidas aos familiares e 

comprometer-se com a construção dos projetos de inserção social. Deve ainda 

trabalhar com a idéia de gerenciamento de casos, personalizando o projeto de 
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cada paciente na unidade e fora dela e desenvolver atividades para a 

permanência diária no serviço. 

Os projetos terapêuticos dos CAPS devem ser singulares, respeitando-

se diferenças regionais, contribuições técnicas dos integrantes de sua equipe, 

iniciativas locais de familiares e usuários e articulações intersetoriais que 

potencializem suas ações.(9)

O tratamento desenvolvido é diferente do modelo simplesmente 

assistencial, isso porque nos CAPS o trabalho dos profissionais tem como 

objetivo ampliar a terapêutica utilizada permitindo aos usuários atividades 

produtivas que tenham como base a ética e a relação entre direitos e deveres dos 

mesmos.(7) Para tanto estes profissionais têm de ser habilitados e dotados de 

sensibilidade afetiva para poderem melhorar as condições desses seres 

necessitados de atenção especial. 

Pelo visto anteriormente, o movimento da reforma psiquiátrica no Brasil 

começou a ser discutido em fins da década de setenta e o primeiro CAPS foi 

criado em São Paulo, em 2003. 

 

1.3 O Programa de Saúde Mental em Campinas 

 

Bassette em entrevista ao Jornal “A Folha de S. Paulo” refere que 

Campinas, juntamente com a cidade de Sobral no Ceará, foi apontada como 

referência em trabalhos de saúde mental no país, por desenvolver boas 
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experiências, conforme a política de saúde mental defendida pelo Ministério da 

Saúde e possuir uma rede comunitária de atenção psicossocial eficiente (14).  

O serviço se desenvolveu a partir de 2003 e Campinas possuía oito 

CAPS que são serviços territoriais de atenção diária, para atender as pessoas 

que necessitam de cuidados especiais. 

Cinco deles são destinados a adultos, um é infantil, outro para 

dependentes adultos de drogas e álcool e, por último, um que recebe crianças e 

adolescentes que fazem uso de drogas. 

Quatro CAPS funcionam vinte e quatro horas e oferecem trinta e dois 

leitos - oito em cada unidade. "Essas unidades substituem os hospícios e têm a 

proposta de tratar em liberdade os seres humanos que sofrem de doenças 

mentais graves", segundo afirmou a Bassette, a coordenadora de saúde mental 

da Prefeitura de Campinas. (14)

A rede de assistência à Saúde Mental hoje em Campinas é bastante 

ampla e diversificada segundo a Secretária de Saúde Mental do Município, tendo 

alguns serviços gerenciados pela própria Secretária e outros pelo Serviço de 

Saúde Cândido Ferreira (SSCF). 

Rede substitutiva ao hospital psiquiátrico: 

 Cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) III, um em cada Distrito, com 

funcionamento vinte e quatro horas, oito leitos. Atendem adultos com 

transtornos mentais graves, tratando duzentos e cinqüenta a trezentos 

pacientes cada um, em regimes diferentes (intensivo, semi-intensivo, não 
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intensivo). Contam com equipes multidisciplinares e operam de forma 

integrada com os Centros de Saúde da região quando necessário.  

 Um CAPS II (CAPS David Capistrano), funcionamento doze horas diárias, sete 

dias por semana, no distrito Sudoeste. Funciona de forma semelhante aos 

CAPS III, e utiliza os leitos do outro CAPS da região. 

 Um CAPS ad Centro de Referência em Alcoolismo e Drogadição (CRIAD), 

para atendimento de adultos usuários e dependentes de substâncias 

psicoativas. Funciona quatorze horas diárias, cinco dias por semana. Conta 

com equipe multidisciplinar e opera de forma integrada com os Centros de 

Saúde da cidade, tendo iniciado também uma integração com o Pronto 

Atendimento. Trata atualmente aproximadamente duzentos pacientes. 

 Um CAPS ad Centro de Referência de Atenção Integral a Saúde do 

Adolescente (CRAISA) para atendimento de adolescentes usuários de 

substâncias psicoativas e de alta vulnerabilidade social, psicológica e física. 

Este serviço está passando por reformulação na sua forma de atuação e 

composição da equipe. Foi transformado em CAPS em 2003, mas não chegou 

ainda a ser cadastrado no Ministério da Saúde. 

 Um Ambulatório de Dependência Química operado pelo SSCF, agregado ao 

Núcleo de Atenção ao Dependente Químico (NADEQ). Os atendimentos são 

feitos pela mesma equipe da unidade de internação. 

 Um CAPS i Centro de Vivência Infantil (CEVI), para atendimento de crianças e 

adolescentes autistas, psicóticos, neuróticos graves. Funciona dez horas 

diárias, cinco dias por semana. Conta com equipe multidisciplinar e opera de 

forma integrada com os Centros de Saúde da cidade. Atende cerca de setenta 

crianças. 
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 Nove Centros de Convivência, sendo cinco bem instalados, quatro em 

instalação. Dos cinco, três são gerenciados pelo SSCF, dois pela Secretaria 

de Saúde. Há parceria com a Educação e Cultura, há os que funcionam em 

local da comunidade. Apresentam diferentes configurações, alguns mais 

voltados para os portadores de transtornos graves e outros com portas mais 

abertas, que é o que têm predominado nos novos espaços. São freqüentadas 

por idosos, crianças, pessoas com sofrimentos ditos “leves”, pessoas da 

comunidade, tanto usufruindo o espaço quanto como monitores. Oferecem 

Oficinas Terapêuticas, grupos de convivência, projetos de geração de renda. 

 Vinte projetos de Geração de Renda cadastrados nos Ministérios, no 

programa Saúde Mental e Economia Solidária (parceria entre o Ministério da 

Saúde e o do Trabalho e Emprego) - culinária, música, tear, biscuit, almofada, 

sabonete, papel reciclável, marchetaria, vitral, mosaico, serralheria. Treze 

oficinas estão no Núcleo de Oficinas Terapêuticas (NOT) do (SSCF). 

 Trinta e sete Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), com cento e 

cinqüenta e oito moradores, a maior parte deles recebendo o benefício do 

Programa de Volta pra Casa, que se dirige a pessoas que estiveram 

internadas em hospitais psiquiátricos por mais de dois anos e perderam seus 

vínculos familiares. Vinte e oito  SRTs são cuidadas pelo SSCF. 

 Atenção Básica: das quarenta e sete Unidades Básicas de Saúde, vinte e dois 

tem Equipe de Saúde Mental, composta por psiquiatra, psicólogo e terapeuta 

ocupacional; nas UBS, das cento e trinta e sete Equipes de PSF, oitenta % 

recebem matriciamento em Saúde Mental. As equipes de Saúde Mental 

realizam, além do matriciamento, atendimentos ambulatoriais. A rede conta 
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hoje com trinta psiquiatras, trinta e um psicólogos e dezenove terapeutas 

ocupacionais; apenas uma UBS tem uma assistente social na Saúde Mental. 

Internações Psiquiátricas: 

 No Serviço de Saúde Cândido Ferreira: 

– Quarenta leitos para psicótico Núcleo de Atenção à Crise (NAC); 

– Vinte e cinco leitos para dependentes químicos (NADEQ); 

– Dez leitos noite, sendo cinco no NAC e cinco no NADEQ; 

– Sessenta e três moradores Núcleo Clínico (NC): pessoas remanescentes 

dos que estavam neste hospital e num outro privado, fechado em 2003.  

 Os Hospitais Universitários: Hospital e maternidade Celso Pierrô (HMCP) da 

Pontifícia Universidade Católica (Puc) e Hospital das Clinicas (HC) da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) têm enfermarias psiquiátricas 

com dez leitos cada uma. 

 Há algumas internações em hospitais psiquiátricos da região (Amparo, 

Indaiatuba, Americana). 

Atendimento à Urgência: 

 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com psiquiatra vinte e 

quatro horas. É responsável pela atenção às urgências e recentemente, pela 

regulação das internações. 

 Dois Pronto-Socorros psiquiátricos inseridos nos PS dos Hospitais 

Universitários. 

Atendimento ambulatorial 
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Ambulatório da PUC e da UNICAMP (psiquiatria, psicologia). 

 Serviço de Atenção às dificuldades de Aprendizagem (SADA) (HC). 

 

1.3.1 A enfermagem psiquiátrica no CAPS 

 

Encontramos o conceito de Enfermagem Psiquiátrica da American 

Nurses’ Association: “Enfermagem psiquiátrica é, uma área especializada da 

enfermagem na qual o enfermeiro usa teorias do comportamento humano como 

sua ciência e faz uso terapêutico de” si mesmo “como sua arte”. (15) 

Para Peplau, Enfermagem Psiquiátrica é um processo interpessoal 

terapêutico entre duas ou mais pessoas, no qual uma delas, o enfermeiro assiste 

ao paciente no atendimento de suas necessidades. São funções do enfermeiro 

psiquiátrico: (16)

 Criar e manter ambiente terapêutico; 

 Assistir o paciente considerando seus problemas do momento, incluindo os da 

esfera somática, e suas atividades de vida diária; 

 Desempenhar as funções de substituto de pessoas significativas; 

 Educar o paciente nos aspectos que afetam a saúde mental; 

 Agir como agente socializador; 

 Liderar a equipe de enfermagem; 

 Agir como agente psicoterapêutico; 

 Participar de ações comunitárias que dizem respeito à saúde mental. 
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No desempenho destas funções o enfermeiro usa a comunicação 

terapêutica como seu principal instrumento de trabalho. 

Os pacientes em geral e, em especial, aqueles que sofrem de doenças 

mentais, têm a necessidade de poder confiar nos enfermeiros que os atendem, e, 

portanto, o enfermeiro responsável por esses cuidados, tem que ser portador de 

habilidades especiais de comunicação fazendo com que haja um intercâmbio de 

relações interpessoais, criando meios de socialização, de empatia e de afeto. 

A imagem do profissional de enfermagem, associada única e 

exclusivamente à assistência ao paciente em espaços tradicionais, 

desempenhando suas funções de forma clássica e estereotipada vem sendo 

modificada com o desempenho dessas mesmas funções nos novos espaços de 

atenção e principalmente nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).(17)

A prática profissional do enfermeiro deve estar voltada para a gerência 

da assistência ao paciente, que será norteada pela compreensão e pelo 

conhecimento do mesmo como pessoa participante ativa de seu tratamento e com 

suas necessidades específicas. Esse conhecimento orientará as ações do 

enfermeiro no sentido de implementar a assistência de enfermagem que estes 

necessitam. (17)

No caso específico do CAPS o enfermeiro precisa ver o doente mental 

crônico como um ser com possibilidades de melhora. Seu trabalho é a 

reabilitação, desenvolvendo atividades como: grupo de reeducação alimentar, 

orientação para grupos de socialização e principalmente relacionamento 

terapêutico individual, familiar ou grupal. É durante este tipo de intervenção que 
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são construídos os projetos terapêuticos onde são trabalhados os problemas do 

usuário e planejado em conjunto as ações para solucioná-los. É também no dia a 

dia do trabalho que o enfermeiro vai desenvolvendo os conhecimentos 

necessários à mudança do foco de sua atuação “da doença mental para o ser 

humano doente”, passando não mais a “tratar” mas sim ao “cuidar”. 

Nos CAPS a atuação dos técnicos3 tem de ser conjunta, ou seja, um 

trabalho interdisciplinar, onde todos têm suas funções específicas, assumindo, 

porém, a responsabilidade de partilhar igualmente aquelas comuns decorrentes 

da filosofia de trabalho implantada. 

O cuidar não depende só da relação enfermeiro-paciente, mas também 

da relação enfermeiro-paciente-administração hospitalar-equipe multidisciplinar.  

O cuidar do doente mental crônico é um trabalho difícil devido às 

peculiaridades apresentadas pelo próprio doente, pela instituição e equipe 

multiprofissional, mas é um trabalho também gratificante, porque o retorno, a 

valorização, a importância ao cuidado é dada pelo paciente, que recompensa o 

enfermeiro com afeto, com a percepção e solicitação de sua presença junto dele, 

dando-lhe suporte para enfrentar o mundo agora fora do hospital psiquiátrico. 

Na convivência com o doente mental crônico, nessa nova condição 

extramuros, os enfermeiros acreditam nas possibilidades de melhorar a condição 

daquele que apresenta um quadro psicopatológico sem significativas mudanças 

até então. 

                                            
3 Esses técnicos são profissionais de nível superior que atuam na assistência aos usuários. 
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Esses enfermeiros apresentam atitude de solicitude ou de cuidado. 

Para Pitta, a solicitude, ou seja, o relacionar-se com o outro numa maneira 

envolvente e significante, deve conter as características básicas de consideração 

e paciência para com o outro. Considera-se alguém em vista de tudo o que foi 

vivenciado e experienciado por ele. O ter paciência, pressupõe expectativa de 

algo que possa vir a acontecer. (17)

Para que haja um cuidado autêntico por parte do enfermeiro, não é 

necessário que esse modifique a estrutura social da instituição, mas atue de 

forma humanitária.(17) Para atuar de maneira humanitária é necessário que haja 

proximidade e conhecimento do próprio “eu” do enfermeiro, antes de uma 

proximidade com o outro, ou seja, o cuidar autêntico se dá quando o enfermeiro 

percebe o doente mental como alguém que existe em seu modo peculiar de 

existência, a partir da percepção de si mesmo enquanto ser cuidador e agente 

transformador da realidade. 

Com a Reforma Psiquiátrica criando novos equipamentos de atenção 

ao doente mental e a saúde mental da população o enfermeiro necessita 

desenvolver suas funções em um novo contexto (extramuros). Torna-se 

importante que eles reflitam sobre as propostas terapêuticas dos CAPS, 

particularmente nas ações desenvolvidas nas oficinas terapêuticas e 

cooperativas, onde suas funções, conforme preconizadas por Peplau podem ser 

implementadas usando o trabalho desenvolvido pelos usuários como veículo para 

a implantação do relacionamento terapêutico. (16)

A presente pesquisa pretende possibilitar conhecimentos que se 

constituam em subsídios para o desempenho das ações de enfermagem. 
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2  OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

 

Objetiva-se com este trabalho compreender o significado de ser 

trabalhador para o usuário atendido pelo CAPS. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar o significado da atividade produtiva para o usuário-trabalhador; 

 Identificar as dificuldades e facilidades no desempenho do trabalho; 

 Verificar mudanças no relacionamento familiar e social após o início do 

trabalho. 
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3  MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, transversal de 

campo, com análise quanti-qualitativa dos dados. O tipo de pesquisa é 

exploratório, pois segundo Triviños permite aumentar a experiência em torno de 

determinado problema, com a finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos, idéias, para a formulação de abordagens mais condizentes com o 

desenvolvimento de estudos posteriores.  O mesmo salienta que o estudo 

exploratório permite ao pesquisador encontrar os elementos necessários para, em 

contato com determinada população, alcançar os resultados desejados. Essa é a 

primeira fase da pesquisa que permitirá ao pesquisador se aprofundar no tema-

objeto da problemática, localizando algumas categorias gerais para serem 

trabalhadas (18).  

É descritiva segundo o mesmo autor porque alcança a obtenção e 

exposição de dados representativos de determinada situação ou fenômeno. E 

também, porque, a princípio, toda pesquisa qualitativa é descritiva, buscando 

descrever a realidade sem a preocupação de modificá-la. 
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3.2 Local de Estudo 

 

O estudo foi desenvolvido junto ao CAPS Integração, localizado na 

região Noroeste de Campinas. O local foi escolhido por ser um equipamento 

inserido nas propostas de reabilitação psicossocial, por seu tempo de existência e 

por ser considerado um dos Centros de Atenção Psicossocial cujas atividades 

estão comprometidas com os princípios da Reforma Psiquiátrica.     A descrição 

do serviço na íntegra encontra-se no Anexo I. 

Descreveremos de forma mais completa as atividades desenvolvidas 

nos ateliês e oficinas de geração de renda que são locais relacionados 

diretamente às questões de trabalho dos usuários: o primeiro local “ensina” e, o 

outro realiza atividades geradoras ou não de renda. 

Com o propósito de implementar ações para a sustentabilidade 

institucional e ao mesmo tempo proporcionar geração de renda para pessoas que 

tem vivido com problemas de saúde mental ao longo dos anos, o CAPS 

desenvolve trabalhos nos ateliês e nas oficinas; espaços onde os mesmos podem 

exercer as suas atividades de costura; “silk-screen”; sapataria, cabeleireiro, 

criação artística (pintura, arte no papel) culinária, panificação, etc. (17) 

Porém não se trata apenas de ocupar, ensinar por meio de treinamento 

ou recuperação de habilidades, mas sim em criar oportunidades de troca de 
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recursos (trabalho por remuneração) e afetos (novas relações sociais e 

profissionais). 

O que condiz com Saraceno ao afirmar que nas oficinas criam-se 

oportunidades de produzir e trocar mercadorias além de valores. (19) 

O CAPS Integração oferece alternativas de trabalho aos usuários que 

enfrentam dificuldades de atuação no mercado formal, ao mesmo tempo em que 

se busca a manutenção dos usuários através da geração de renda, que consiste 

na comercialização dos produtos e/ou serviços executados pelos mesmos. 

Este projeto depende, em grande parte do interesse e habilidade das 

pessoas envolvidas, de treinamento sistemático e de parcerias que se 

estabelecem no processo, mas principalmente da filosofia de trabalho assumida 

por todos aqueles que lá trabalham. 

 

3.3 População 

 

A população foi de 45 usuários cujas indicações foram feitas pelos 

técnicos. Destes, 30 usuários concordaram em participar desta pesquisa, 

enquadrando-se nos critérios de inclusão abaixo: 

 Ter mais de 18 anos; 

 Ser usuário trabalhador em atividades formais ou informais; 

 Freqüentar as reuniões técnicas; 
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 Ter condições de participar das entrevistas respondendo às questões; isto é, 

não estar em surto psicótico; 

 Concordar em participar assinando o termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo II) 

 

3.4 Coleta de Dados 

 

 I – Instrumentos 

  

A coleta de dados foi feita por meio de um formulário (Anexo III), 

aplicado pelo próprio pesquisador após a realização de pré-teste, realizado em 

um outro CAPS indicado pela Coordenação de Saúde Mental do Município onde 

foram entrevistados 05 usuários que concordaram em participar do pré-teste 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido proporcionando a 

adequação do instrumento que se configurou em duas partes: 

Parte I – caracterização da população segundo: idade, estado civil, 

escolaridade, ocupação, tempo de doença, internação em hospital psiquiátrico, 

numero de internações e profissional que encaminhou ao CAPS. 

Parte II – questões referentes à temática: tempo de freqüência no 

CAPS, inicio do trabalho remunerado, facilidades e dificuldades encontradas no 

desempenho do trabalho, relacionamento familiar e social, mudanças no 
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relacionamento após o trabalho e descrição dos sentimentos relacionados à 

experiência de trabalhar.  

 

II - Procedimentos de Coleta 

 

Inicialmente foi feito contato com os administradores do CAPS, aos quais o 

projeto foi exposto obtendo-se autorização para desenvolvê-lo.  Após fez-se uma 

reunião com os técnicos que coordenam as “reuniões técnicas”, aos quais foi 

explicados a pesquisa e os objetivos, e, solicitada permissão verbal para 

participar das reuniões. 

Após essa autorização o pesquisador participou das reuniões por 30 dias 

no mês de maio de 2006, visando se familiarizar com a dinâmica e os 

componentes do grupo ao mesmo tempo em que se tornava familiar para os 

mesmos. No primeiro dia de participação apresentou-se ao grupo como 

mestrando de enfermagem, que estava realizando uma pesquisa, agradecendo a 

permissão em participar. 

Ao termino deste período, explicou aos 30 usuários trabalhadores os 

objetivos da pesquisa e solicitou àqueles que se sentiram devidamente 

esclarecidos e concordaram em fazer parte da pesquisa que assinassem o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram, então, agendadas as entrevistas com os mesmos no dia em que 

vinham ao CAPS antes ou após as reuniões técnicas. 
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A entrevista é considerada por Cruz Neto et al. como um instrumento por 

meio do qual o pesquisador busca na fala dos entrevistados os dados relevantes 

a seus objetivos.(20)

A entrevista caracteriza-se como um encontro, no qual a comunicação 

se faz presente em todas as suas formas, permitindo ao pesquisador clarificar e 

validar o comunicado, tornando os dados mais fidedignos. (21)

Os usuários foram entrevistados individualmente em uma sala de reunião 

fornecida pelo CAPS, sem tempo pré-estabelecido para término, mas duraram em 

média uma hora e trinta minutos cada.    

A coleta de dados foi feita durante os 30 dias do mês de junho 2006 

seguindo o cronograma das reuniões técnicas fornecido pelos técnicos no período 

diurno, ou seja, de segunda a sexta feira de manhã e à tarde.   

 

3.5 Procedimentos Éticos 

 

Foi solicitada a autorização ao Centro de Educação dos Trabalhadores 

da Saúde (CETS) (Anexo IV) para o desenvolvimento da pesquisa junto aos 

usuários do CAPS e, em seguida, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Guarulhos (UNG) (Anexo V). Após esses dois 

procedimentos o projeto foi apresentado aos administradores do CAPS, quando 

então se deu início a coleta de dados. Seguindo todas as recomendações da 

Resolução 196/96. 
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3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após as entrevistas procedeu-se a análise dos dados: os dados de 

caracterização da população foram analisados quantitativamente e apresentados 

em forma de tabela e figura e os dados das questões relativas ao tema foram 

analisados qualitativamente seguindo os passos da análise temática preconizados 

por Minayo. (22) 

a. Leitura de todas as entrevistas; 

b. Releitura de cada entrevista individualmente buscando validar as impressões 

colhidas da primeira leitura e organizar o material separando o que não dizia 

respeito à temática, constituindo-se no “corpus” da pesquisa pela 

homogeneidade, representatividade e pertinência dos dados; 

c. Exploração do material transformando os dados brutos em temas com uma 

linguagem adequada para melhor compreensão do texto; 

d. Tratamento dos dados e interpretação: onde o pesquisador salienta os temas 

que emergiram das discussões dos entrevistados articulando-os ao contexto 

no qual os mesmos se encontram inseridos. 

Segundo a autora:

“Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido 
que compõem uma comunicação cuja presença ou freqüência 
signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado. Ou seja, 
tradicionalmente, a análise temática se encaminha para a contagem de 
freqüência das unidades de significação como definitórias do cará ter do 
discurso. Ou, ao contrário, qualitativamente a presença de determinados 
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temas denota os valores de referência e os modelos de comportamento 
presentes no discurso”.(22) (p.209) 

 

Para Gomes a análise permite estabelecer uma compreensão dos 

dados coletados, responder ou não as questões formuladas, ampliando o 

conhecimento sobre o assunto pesquisado.(23)
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização da População 

Foram entrevistados 30 usuários, sendo13 do sexo masculino e 17 do feminino. 

Tabela 1: Caracterização da população de usuários trabalhadores no CAPS 
segundo sexo, idade, estado civil, escolaridade, ocupação, tempo de doença, 
internação em Hospital Psiquiátrico, numero de internações e profissional que 
encaminhou ao CAPS. Campinas 2006. 

VARIÁVEIS FEMININO MASCULINO TOTAL 
 Nº % Nº % Nº % 

Faixa etária 30/56  30/56   100,00 1.Idade/Anos 
       

 
Solteiro(a) 03 10,00 01 3,33 04 13,33 
Casado(a) 02 6,67 04 13,33 06 20,00 
Divorciado(a)   01 3,33 01 3,33 
Separado(a) 07 23,34 09 30,00 15 53,34 
Viúvo 01 3,33 02 6,67 03 10,00 

 
 
 
2.Estado Civil 

       
 TOTAL 13 43,34 17 56,66 30 100,00 

 
1º Grau Incompleto 02 6,67 10 33,33 12 40,00 
1º Grau Completo 03 10,00 03 10,00 06 20,00 
2º Grau Incompleto 03 10,00 03 10,00 06 20,00 
2º Grau Completo 04 13,33 01 3,33 05 16,67 
       

 
 
3.Escolaridade 

3º Grau Completo 01 3,33   01 3,33 
 TOTAL 13 43,33 17 56,66 30 100,00 

 
4. Ocupação Serviços Gerais   02 6,66 02 6,66 
 Doméstica (do Lar) 12 40,00   12 40,00 
 Cabeleireira 01 3,33   01 3,33 
 Motorista   02 6,66 02 6,67 
 Comerciário   10 33,34 10 33.34 
 Auxiliar de Escritório   03 10,00 03 10,00 
 TOTAL 13 43,33 17 56,66 30 100,00 

 
1 a mês a 1 ano5. Tempo de 

doença 
 01 3,33 03 10,00 04 13,33 

De 2 a 5 anos 04 13,33 05 16,67 09 30,00 
De 6 a 10 anos 05 16,67 04 13,33 09 30,00 
De 10 a 20 anos 02 6,67 01 3,33 03 10,00 
De 21 a 30 anos   01 3,34 01 3,34 
Mais de 30 anos 01 3,33 03 10,00 04 13,33 

 TOTAL 13 43,33 17 56,66 30 100,00 
        

Sim 11 36,66 16 53,33 27 90,00 6.internação em 
Hospital 
Psiquiátrico 

Não 02 6,66 01 3,33 03 10,00 

 TOTAL 13 43,33 17 56,66 30 100,00 
        

De 1 a 2 vezes 02 6,66 03 10,00 05 16,67 
De 3 a 4 vezes 10 33,33 12 40,00 22 73,33 
5 vezes 01 3,34 01 3,33 02 6,67 

7. numero de 
internações 

Mais de 5 vezes   01 3,33 01 3,33 
 TOTAL 13 43,33 17 56,66 30 100,00 

 
Médico 10 33,34 08 26,67 18 60,02 
P

9.Profissional que 
encaminhou ao 
CAPS 

ostos Saúde 01 3,33 07 23,33 08 26,66 
Outros CAPS 01 3,33 01 3,33 02 6,66 
Familiares 01 3,33 01 3,33 02 6,66 

 TOTAL 13 43,33 17 56,66 30 100,00 
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Como se observa na tabela acima os 30 usuários do CAPS estão na 

faixa etária compreendida entre o mínimo de 30 e o máximo de 56 anos, atingindo 

uma média de 40 anos, ou seja, a faixa etária considerada a mais produtiva da 

idade adulta. 

 Já a escolaridade é um fator importante para o surgimento de doenças 

mentais.  Os dados da pesquisa de Bourget comprovam que os maiores valores 

de um questionário de rastreamento de dados aplicados a doentes mentais, 

concentraram-se nos analfabetos e nos que sabem apenas ler e escrever. O nível 

de escolaridade dos entrevistados pelo autor foi baixo, sendo o tempo médio de 

escolaridade de 2,46 anos. Observou-se que à medida que a escolaridade 

aumentava, diminuía o número dos pacientes com transtorno mental. A respeito 

do analfabetismo, o mesmo autor encontrou em seu estudo 37,04% de 

analfabetos.(24)

No presente trabalho, a prevalência de baixa escolaridade foi de 

40,00%, sendo que 60,00% da população entrevistada relatou menos de quatro 

anos de escolaridade, ao passo que na população de Bourget (24) 59,00% estava 

na mesma situação. 

Estes dados nos permitem inferir que a baixa escolaridade é um fator 

que influência as pessoas a lidarem com os problemas decorrentes da vida 

moderna, na qual a competitividade e os empregos cada dia mais exigindo 

pessoas mais preparadas, são fatores que afastam as pessoas com baixa 

escolaridade da sociedade de massa, fazendo com que elas se sintam diminuídas 



 35

e por conseqüência gerando nas mesmas um sentimento negativo de revolta com 

o status quo da realidade social.  

Segundo Bourget a baixa escolaridade, e por conseqüência, a falta de 

cultura, é um dos fatores que contribuem para as doenças mentais, sabe-se que a 

doença mental é multicausal, fatores socioeconômicos e culturais influenciam 

diretamente seu aparecimento.(24)

Essas questões da idade, produtividade e escolaridade são 

importantes porque permite ao CAPS propor programas que ofereçam liberdade 

aos usuários de desenvolverem trabalhos na área em que suas aptidões mais se 

afinem, fazendo com que os seus assistidos possam desenvolver trabalhos que 

além de os levarem a sentirem-se mais úteis, também lhes proporcione uma nova 

atividade laboral que os levará a sentirem-se realizados. 

A situação conjugal demonstra que dos 30 usuários, 56,67% são de 

pessoas separadas ou divorciadas o que somado à condição de viuvez eleva o 

índice para 66,67%. Sabe-se que os problemas conjugais decorrentes das 

separações e de viuvez são fatores que, uma vez não superados de forma 

adequada podem levar a uma situação de desequilíbrio emocional que, junto a 

outros processos de pressões psicológicas, podem desencadear doenças 

mentais, dependendo apenas de um fio muito tênue, mais ou menos resistente 

conforme a personalidade e historia de cada indivíduo. A vida moderna que exige 

cada dia mais das pessoas, pode provocar uma situação de sentimentos 

negativos e, aliados a outros fatores podem fazer com que os indivíduos não 

consigam lidar com atritos familiares, gerando conseqüências graves as quais 
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muitas vezes, acabam na separação entre os casais e com muita freqüência, na 

completa desagregação familiar. (25) 

Entre as ocupações observa-se que as atividades mais simples, como 

doméstica 40,00% e comerciários 33,03%, são a maioria, atividades essas que 

não exigem uma escolaridade mais aprimorada que o primeiro grau, o que está 

de acordo com o grau de escolaridade dessa população.  

Quanto ao tempo de doença, a maioria 60,00% está doente entre dois 

e dez anos, no entanto, é bastante representativo 13,00% o numero de usuários 

que estão doentes há mais de vinte e um anos.  Esse tempo excessivo de doença 

é revelador, uma vez que era um quadro comum no Brasil e um dos grandes 

responsáveis pela Reforma Psiquiátrica, pois o tratamento biológico era o único 

disponível para os doentes mentais e atuava apenas sobre os sintomas. (3)

Em resposta à questão sobre se já havia sido internado em Hospital 

Psiquiátrico, 90,00% passaram por hospitais psiquiátricos sendo que destes 

73,33% tiveram entre três e quatro internações antes de serem encaminhados ao 

CAPS. Este era o panorama reinante; a internação era opção oferecida aos 

familiares particularmente pela rede pública.  

É bastante representativa a somatória dos que tiveram cinco e mais de 

cinco vezes internados, 10,00%. Isso demonstra que a recidiva da doença nesta 

época era freqüente. 

O que seria preciso fazer?  
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Acredita-se que a política de atendimento aos doentes mentais que 

surgiu após a reforma psiquiátrica com um atendimento extramuros, voltado à 

clientela e família envolvendo todos os profissionais e membros da comunidade 

como se pode observar no trabalho efetuado pelo CAPS, é um alento àquele que 

para lá têm sido enviado. No entanto, é preciso também analisar cada caso em 

particular, verificar as condições sociais do indivíduo, o meio familiar de onde 

procede, para que ao retornar à sociedade tenha melhores condições de enfrentar 

as situações da vida moderna. 

Todos os usuários internados no CAPS Integração, responderam 

afirmativamente à questão sobre a ingestão de medicamentos e, isso nem 

poderia ser diferente, porque uma vez em tratamento, mesmo priorizando outros 

enfoques terapêuticos o medicamento ainda é um fator muito presente e por 

vezes indispensável no tratamento de doenças mentais.Na complementação da 

questão, foi perguntado sobre quais os medicamentos tomados pelos usuários. 

As respostas foram as mais díspares possíveis (neurolépticos, antipsicóticos, 

antidepressivos e etc...), mesmo porque a escolha do medicamento é do médico 

que o atende e que por ocasião da coleta de dados desta pesquisa nem sempre 

se achava integrado ao trabalho grupal do CAPS. Mas nem por isto se mostrava 

não disponível e acolhedor como deixa entrever a fala de um usuário: “No 

momento tenho medo da tremedeira devido ao remédio, mas já falei com o 

médico e ele disse que vai rever”. 

Os médicos são os maiores responsáveis pelo encaminhamento dos 

usuários ao CAPS 60,00%, comprovando a crença nos novos equipamentos 

seguidos por outros profissionais das Unidades Básicas. Os outros CAPS e a 
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família representam apenas 6,66% cada um, pelos encaminhamentos dos 

usuários ao CAPS Integração.  

Entre os usuários entrevistados, 50,00%, participam das atividades do 

CAPS entre treze e dezoito meses, estando inseridos no trabalho, ou seja, nas 

oficinas terapêuticas ou na cooperativa social.  Isso indica a crença dos 

profissionais de que há possibilidade de recuperação desta população, portadora 

de alterações severas decorrentes de transtorno mental, e de que as atividades 

propostas podem minimizar os problemas decorrentes da doença.A figura abaixo 

demonstra o tempo que os usuários freqüentam o CAPS. 

         19 à 24  
meses 

 24 meses ou mais 10, 00% 
16, 67%

 

       1 à 6 meses 
 13, 33% 

        7 à 12  
meses 

        13 à 18  
meses 

 50, 00% 

 10, 00% 

 
Figura 1: Distribuição da população de usuários trabalhadores no CAPS 
conforme tempo de freqüência ao CAPS. Campinas, 2006. 
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4.2 Questões Relativas à Temática 

 

Da análise das questões emergiram os temas: Satisfação em conseguir 

independência financeira, realização pessoal, preconceito, medo e dificuldades no 

relacionamento familiar e social. 

 

 A satisfação por conseguir independência financeira. 

 

Os 30 entrevistados entenderam essa pergunta respondendo quando 

começaram seu trabalho remunerado proporcionado pelo CAPS Integração. 

Respostas dadas para analisar o teor das mesmas: 

– Sempre trabalhei de doméstica, aqui no projeto de geração de renda estou 

trabalhando há mais ou menos um ano. 

– Sempre trabalhei tive que parar por causa da crise, mas agora estou bem e 

trabalhando. 

– Sempre trabalhei como cabeleireira e trabalho ainda agora com certa 

dificuldade por causa do remédio. 
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– Antes de aparecer à doença sempre trabalhei com carteira assinada de 

mecânico de elevadores, após o surgimento da doença não pude mais 

trabalhar neste tipo de serviço, então já em tratamento comecei a trabalhar no 

NOT (Núcleo de Oficinas Terapêuticas) do Hospital Cândido Ferreira, mas não 

gostava muito por causa do barulho, hoje trabalho em uma oficina de geração 

de renda criada pelo corpo de profissionais do CAPS Integração há mais ou 

menos dois anos fazendo e vendendo pastéis. 

– Sempre trabalhei só parei quando tive crise, mas agora estou bem e continuo 

trabalhando aqui na oficina mesmo quando tenho crise.  

Percebe-se que os entrevistados exercem um trabalho remunerado 

proporcionado ou sob a supervisão do CAPS Integração, e pelas respostas dadas 

esse fato torna-se importantíssimo na vida dos mesmos, pois isso além de 

estimulo dá-lhes uma sensação de independência. Nota-se que o trabalho para os 

usuários do CAPS é algo transformador, de uma riqueza inigualável, que permite 

aos mesmos fazerem o seu tratamento, reabilitarem-se socialmente, e viverem 

novamente uma vida útil e saudável.  

 

 A realização pessoal 

 

Vemos nas respostas abaixo que os usuários estão satisfeitos com seu 

trabalho remunerado proporcionado pelo CAPS, e estão motivados para continuar 

realizando o mesmo.  
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– Sempre fui boa profissional nunca me faltou trabalho, mas o Profissional do 

CAPS valoriza isso. 

– Acho que a maior facilidade vem da parte dos profissionais em acreditar na 

gente, isso é acreditar que somos capazes. 

– Em desempenhar meu trabalho é uma satisfação quando o cliente olha no 

espelho e fala ficou lindo. 

– Tranqüilidade, credibilidade dos profissionais e pela renda obtida.  

Os usuários afirmam ter uma realização pessoal, quando encontram 

facilidades na execução do trabalho que desenvolvem no CAPS. O que se 

percebe como tema principal nas respostas dadas a esta questão é a 

credibilidade, ou seja, “os usuários sentem-se seguros ao desempenhar seu 

trabalho, quando as pessoas acreditam que eles sejam capazes, de desenvolver 

um trabalho sério” o que lhes é gratificante.  

As respostas dos usuários comprovam ser lá o local onde são 

implementadas as ações terapêuticas que tem como objetivo a inserção social 

pelo trabalho e a retomada de vínculos sociais e familiares vindo de encontro aos 

objetivos das oficinas terapêuticas segundo Galletti. (26) 

 

 O preconceito 

 

– Relacionamento com pessoas que pareciam não se interessar por mim. 

– A pessoa tem preconceito da gente acham que podemos fazer mal. 



 42

 Pelas respostas acima nota-se que alguns usuários sentiam entre 

seus amigos e parentes o preconceito pela doença que apresentavam.  A primeira 

fala nos permite inferir que “ele é louco, nada de interesse pode surgir de uma 

conversa” e na segunda o próprio usuário reconhece abertamente o preconceito. 

Conforme referido no inicio deste trabalho o doente mental sempre 

sofreu preconceitos. Acentuados no momento em que estes, junto com 

moradores de rua e deficientes foram “excluídos”, pois a sociedade de então 

acreditavam serem estes agressivos e nocivos. (1;3;7;9;17) 

Ser considerado um ser humano incapaz, sem possibilidade de 

relacionamento e atividade normal está presente na fala da população estudada 

bem como na fala da população leiga em geral e porque não também na fala de 

muitos prestadores de serviços de saúde mental que ainda acreditam ser a 

internação o único meio de assistência e tratamento. 

 

 O medo 

 

– No início tinha medo de não aprender a fazer o trabalho e decepcionar o 

pessoal do CAPS, mas hoje eu faço tudo inclusive, o senhor pode constatar 

quando falou comigo no telefone para marcar a entrevista, eu tomo conta da 

oficina de geração de renda. 

– No momento tenho medo da tremedeira devido ao remédio, mas já falei com o 

medico e ele disse que vai rever. 
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– No início a credibidade foi o maior desafio eu tinha medo que os profissionais 

não acreditassem em mim que eu entrasse em crise e abandonasse tudo.  

O medo surge como um tema que engloba: 

 Medo de decepcionar os técnicos que confiam neles como capazes de realizar 

uma tarefa. 

 Medo de não aprender. 

 Medo dos efeitos colaterais do medicamento. 

 Medo de não ser digno de crédito, por poder vir a ter nova crise. 

 Medo e preconceito se misturam, pois o preconceito leva as pessoas a se 

isolarem, sentirem-se incapazes e não serem compreendidas. 

O medo é algo aprendido pelas experiências vividas por esta 

população em conseqüência de ter passado um bom tempo internada, conforme 

visto anteriormente o que contribui para lhes provocar este sentimento. 

A fala dos usuários nos mostra o “medo” de algo que para eles até 

então era desconhecido: a confiança, a aceitação, a crença neles como seres 

humanos que participam das atividades e do acolhimento no CAPS. A atuação da 

equipe multidisciplinar, voltada para o cuidar do portador de sofrimento psíquico 

os assusta, mostrando que até então o foco não era o ser humano doente, mas 

sim os sintomas de sua doença, o que reforça os dados históricos relatados na 

introdução deste trabalho.(1;3;7;10;19) 

Os usuários que tem medo do efeito colateral da medicação encontram 

nos técnicos apoios e ajuda para superá-lo.Sabe onde buscar a ajuda para aliviar 
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os sentimentos decorrentes deste efeito e apesar dele continuam sua atividade, 

pois se sente como preenchido e aceito mesmo com os tremores. 

Este tema “medo” nos leva a refletir sobre como foi a vida destas 

pessoas anterior ao atendimento atual. 

Como foram cuidadas nas instituições por onde passaram?  

Por que este sentimento de incapacidade e medo de errar? 

Retornando às funções e ações preconizadas por Peplau para 

enfermagem: o quanto de apoio, estímulo, ajuda na expressão de sentimento e 

pensamentos, confiança em suas potencialidades eles receberam destes 

profissionais anteriormente? 

 

 Dificuldades no relacionamento 

 Família 

Ao falarem do relacionamento familiar fica patente que a família do 

usuário antes de sua chegada ao CAPS não tinha orientação suficiente para 

entender a doença mental e suas causas. 

– Meu marido um dia chegou a dizer que eu estava com “frescura”. 

– Minha mãe me internava por qualquer coisa, como uma briga... 

– Minha família me exclui, sente vergonha de mim, acham que é “safadeza”. 

– Minha família me internava por qualquer coisa... 
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  Amigos 

Em relação aos amigos: 

– Antes não tinha muitos amigos. 

– Ainda sinto preconceito em alguns. 

Porém as mesmas falas revelaram a mudança ocorrida após o inicio da 

atividade produtiva desenvolvida nas oficinas terapêuticas e cooperativas sociais 

do CAPS integração. 

– Agora (meu relacionamento com minha família) é ótimo demorou um pouco, 

mas entenderam a doença. 

– (o relacionamento melhorou), pois...agora minha mãe freqüenta o CAPS,hoje 

eu acho que ela entendeu a doença. 

– Hoje no CAPS as coisas mudaram, meu pai vem às reuniões e agora entende 

a doença então meu convívio com ele é ótimo. 

– Agora sou amiga de todos que trabalham comigo e do pessoal do CAPS. 

Percebem-se mudanças significativas no relacionamento com 

familiares e amigos nos discursos. 

O conhecimento sobre a doença e as formas de como lidar com a 

mesma que os familiares e amigos recebem dos técnicos no CAPS muda a 

atitude da família e dos amigos: principalmente quando o familiar vê o doente 

produzindo e recebendo algo por isto.(27)
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O ser doente mental não representa mais ser excluído do convívio, um 

ser sem esperança, os familiares estão aprendendo a ajudá-los em sua 

recuperação ao mesmo tempo em que eles próprios também são ajudados. 

No CAPS integração o discurso dos profissionais em saúde de que seu 

cliente é “o doente e sua família” realmente tem sido posto em prática.Na reforma 

psiquiátrica a participação das famílias dos usuários nos equipamentos de 

assistência ao doente mental é imprescindível para seu sucesso.(27)

Encerrando o questionário, procurou-se fazer com que o usuário 

demonstrasse a sua mais incontida emoção a respeito de sua situação e de como 

ele enxerga o tratamento a que está submetido, o que eles fizeram com 

naturalidade porque se sentem realizados por conseguirem alguma 

independência financeira, além do reconhecimento da sociedade em relação ao 

trabalho que realizam.  

A forma como se percebe a própria doença é construída a partir da 

experiência com a mesma e pode se traduzir em expressões diretas de 

sofrimento. Estes foram mostrados pelos usuários ao falarem do preconceito; 

rejeição; falta de credibilidade em seu potencial, ser excluído do convívio familiar. 

Em contra ponto, os mesmos falaram livremente de como se sentiam 

antes (sofrimento) e da alegria que sentem atualmente pela recuperação da auto-

estima, auto-respeito, aceitação e convívio com familiares e amigos. 

 As últimas três décadas têm testemunhado um movimento que 

impulsionou a realização de profundas mudanças na atenção psiquiátrica, 
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propondo tratamentos éticos institucionais e comunitários, concomitantemente a 

desinstitucionalização. 

 Avaliar a qualidade da atenção a partir da perspectiva do usuário é 

cada vez mais necessária. Assim, é possível conhecer as atitudes associadas em 

relação à assistência recebida. Estas informações beneficiam a organização dos 

serviços de saúde, os trabalhadores e os usuários. 

 

5. Conclusão 

 

Foram entrevistados 30 usuários que conviviam com a doença por 10 

anos em media, com a idade compreendida entre o mínimo de 30 e o máximo 56 

anos com uma media de 40 anos, freqüentavam o CAPS a mais de 18 meses, 

com um grau de escolaridade baixo, de uma situação conjugal instável, onde 

todos faziam uso de medicação e já estiveram internados em Hospital Psiquiátrico 

e agora inseridos em atividades proporcionada pelo Caps.  A análise dos dados 

nos permite afirmar que: 

 Trabalhar para o usuário do CAPS Integração da cidade de Campinas significa 

sentir-se valorizado como ser humano e recuperar a auto-estima. 

 O relacionamento social se tornou mais fácil pelo convívio no próprio CAPS. 

 A facilidade decorreu do acolhimento recebido pelos profissionais do CAPS. 
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 Sua maior dificuldade no desempenho de seu trabalho era decorrente do 

medo de não ser capaz de realizá-lo e do medo de desapontar os técnicos que 

confiavam nele. 

 O relacionamento familiar mudou a partir do momento em que os familiares 

perceberam o potencial de trabalho e recuperação de habilidades sociais do 

portador de doença mental e adquiriram maior conhecimento sobre a doença. 

   

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste estudo foi compreender o significado de ser 

usuário trabalhador atendido em um CAPS, ou seja, o que é ser um doente 

mental trabalhador atendido em um equipamento extramuros.    

Este objetivo só pode ser traçado neste momento da história da 

assistência ao doente mental, pois a reforma psiquiátrica deu a ele um novo 

estatus - o de um ser humano com potencialidades a serem descobertas e 

desenvolvidas; não mais excluindo da sociedade, mas dela participando e tendo a 

participação dela na sua assistência. 
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A criação de novos espaços de atendimento ao doente mental, com 

uma filosofia de não exclusão exigiu mudanças radicais no modo de pensar a 

doença mental por parte dos profissionais de saúde, do Estado e da sociedade. 

O enfermeiro por sua formação generalista não foi preparado para esta 

situação. 

Em decorrência disto, vê-se ainda tanto pela literatura como pela 

observação da prática diária nas instituições extramuros, que este profissional 

encontra muita dificuldade em se adaptar a este novo modelo. 

Que ele é viável – todo percurso percorrido pelos profissionais de 

Campinas agora colhendo na fala de seus usuários os resultados demonstram 

que sim. 

Considera-se importante, pela própria história de atendimento a saúde 

da população no Brasil que o ensino de enfermagem se volte mais para a 

comunidade, ou seja, “desinstitucionalizar o ensino”. 

Está ai o Programa de Saúde da Família (P.S.F.) cuja filosofia permite 

este campo como de prática ideal de ensino.Estão ai os CAPS, NAPS, HD onde a 

doença mental não é vista como “loucura”.  

Estes são os espaços onde o enfermeiro generalista poderia começar 

seu ensino de saúde mental e enfermagem psiquiátrica dentro dos pressupostos 

da reforma psiquiátrica em andamento no País. 

Porém ser enfermeiro generalista não basta para atuar junto ao doente 

mental.São necessários conhecimentos especializados na área. 
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A assistência dada pelo enfermeiro no atual momento é ainda muito 

relacionada ao modelo biomédico. 

Este fato é o principal desafio a ser vencido; assistir ao doente nos 

equipamentos extramuros exige toda uma mudança na filosofia e modos de 

pensar e fazer atendimento à saúde mental.  

Este estudo também abre as portas para novas pesquisas na área de 

enfermagem por se tratar de uma experiência nova de trabalho. 

Em sendo o relacionamento terapêutico a principal ferramenta de 

trabalho do enfermeiro que atua em psiquiatria, como esta tem sido utilizada por 

ele nos novos campos de trabalho? 

Como os paradigmas da Reforma Psiquiátrica estão influindo na 

assistência de enfermagem? 

Estes e outros temas merecem futuras pesquisas, pois como pode se 

notar em nossas referências bibliográficas poucos trabalhos tem sido divulgados, 

em particular pelos enfermeiros de campo. 
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ANEXO I 

 PROJETO – CAPS III INTEGRAÇÃO 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

O Centro de Atenção Psicossocial Integração foi implantado em 1992, 

na região noroeste de Campinas, na então rede hierarquizada de assistência 

psiquiátrica caracterizando-se, naquele momento, como um equipamento 

intermediário entre a assistência prestada pelos centros de saúde, ambulatórios e 

hospitais psiquiátricos. 
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Com o decorrer dos processos de transformação da atenção 

psicossocial em Campinas, na implementação de um modelo que correspondesse 

aos preceitos da reforma psiquiátrica, o CAPS Integração veio repensando sua 

missão e conseqüentes ações, buscando ser, de fato, um equipamento 

substitutivo ao hospital psiquiátrico, atendendo aos portadores de transtornos 

mentais graves, respeitando os princípios de integralidade, equidade e 

universalidade e diretrizes de territorialidade e porta aberta, estruturando–se 

como CAPS III. 

 

 

 

 TRANSFORMAÇÃO DE CAPS II PARA CAPS III 

 

A transformação daquele equipamento em CAPS III veio possibilitar à 

equipe, aos usuários, familiares e comunidade, a vivência do atendimento integral 

com considerável aumento da confiança, vínculo, co-responsabilização para a 

efetividade do tratamento oferecido. 

A equipe passou de 19 para 35 funcionários; sendo 03 médicos 

psiquiatras; 1 enfermeira; 6 terapeutas ocupacionais; 4 psicólogos; 16 auxiliares 

de enfermagem; 2 zeladores; 2 guardas de patrimônio; 1 assistente 

administrativo; resultando num aumento importante das ações desenvolvidas. 
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Experimentou-se a realidade da retaguarda noturna, com 

disponibilidade de 07 leitos, antes realizada através de 04 vagas no espaço do 

Núcleo de Atenção à Crise do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, nos 

períodos noturnos e aos finais de semana, o que expunha a equipe ao risco no 

transporte diário de usuários em situação de crise do CAPS ao hospital e vice-

versa. Somente a liberação do transporte já possibilitou o aumento do número de 

visitas e atendimentos domiciliares, medicação assistida e ações extramuros. 

Vivenciou-se, a partir de então, o acompanhamento intensivo de 

usuários em situação de vulnerabilidade e risco, conheceu-se a fragilidade de 

suas vivências noturnas de violência e solidão, e experimentou-se a possibilidade 

de oferecer o primeiro atendimento à urgência psiquiátrica no território junto ao 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); o que vem reduzindo de 

forma importante o número de internações dessa região. 

 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

O CAPS Integração, que se localiza na região noroeste de Campinas 

(158.000 habitantes), é um equipamento de saúde que compõe a rede de atenção 

psicossocial, substitutiva ao hospital psiquiátrico, responsável pela atenção 

integral aos portadores de transtornos mentais severos e persistentes daquela 

região. 

Tem hoje aproximadamente 250 usuários inseridos de forma não 

intensiva, semi-intensiva e intensiva, participando de espaços grupais, individuais 

e comunitários, bem como a atenção aos seus familiares. 
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O CAPS Integração é referência para a região composta pelos Centros 

de Saúde: Interação, Pedro de Aquino, Perseu Leite de Barros, Ipaussurama, 

Florence, Floresta, Itajaí, Valença, e dos módulos de Saúde da Família: Satélite 

Íris, Campina Grande e, Lisa. 

 

 

 

 

 MISSÃO 

 

Acolher, acompanhar e tratar a população portadora de transtornos 

mentais severos e persistentes da região noroeste de Campinas, no território 

onde vive de forma integral – da situação de crise à inclusão social, bem como de 

sua família, superando o paradigma do modelo hospitalocêntrico, situando-se 

como um equipamento substitutivo na conformação de uma rede de atenção 

psicossocial e na construção de uma nova ética com o compromisso social de 

promover saúde, novas práticas de assistência e novos conceitos em relação à 

loucura e à convivência com a diferença. 

 

 FLUXO 
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Seguindo a diretriz de serviço “Porta Aberta”, os usuários chegam ao 

CAPS em qualquer dia da semana, encaminhados de Centros de Saúde, 

Hospitais gerais ou psiquiátricos, pronto-socorros ou através de demanda 

espontânea. 

No CAPS Integração, os pacientes são acolhidos por uma dupla de 

funcionários de plantão, numa primeira avaliação de risco e vulnerabilidade, 

passando por uma triagem onde são colhidas informações sobre sua história e 

queixa principal, e após discussão em equipe são inseridos ou encaminhados a 

outros serviços, de acordo com sua necessidade. 

Alguns usuários, mesmo não sendo inseridos, passam também por 

uma avaliação médica, garantindo maior segurança no encaminhamento a outro 

serviço ou retorno ao serviço de origem. 

A partir da sua inserção, o usuário é convidado a ficar na “convivência”, 

conhecendo as atividades oferecidas pelo CAPS, outros usuários e profissionais; 

passa por um atendimento médico com o objetivo de garantir a utilização da 

medicação correta. O usuário é remetido também ao “grupo de referência” 

composto por um trio de profissionais, estruturado sob a ótica do vínculo e da 

responsabilização, onde poderá participar ativamente de seu projeto de 

tratamento e das atividades que será inserido. 

O usuário poderá obter alta de acordo com seu ganho de autonomia e 

diminuição da necessidade da estrutura complexa do CAPS, sendo encaminhado 
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para centros de saúde; e, em outros casos, por mudança da área de abrangência, 

sendo encaminhado a outro CAPS. 

 

 EQUIPE 

 

A equipe se organiza de forma transdisciplinar, desenvolvendo uma 

clínica ampliada, onde cada profissional realiza atividades nucleares, ou seja, 

específicas de sua formação e de campo, ações que ultrapassam barreiras 

conceituais e de formação, sendo necessário ao profissional, transitar pelo 

caminho que o usuário o convida a percorrer. 

A equipe de enfermagem experimenta um trabalho em rodízio de forma 

que o usuário em crise seja acolhido nos períodos noturnos por pessoas que já 

tem uma vivência em outros momentos de seu projeto. 

Aos finais de semana, a equipe funciona num rodízio de plantão onde 

estão presentes profissionais de nível médio e universitário. A retaguarda médica 

é garantida pelo SAMU, que conta atualmente com plantonistas psiquiatras 24hs. 

A equipe é composta por: 

– 1 coordenador, 30 horas semanais – terapeuta ocupacional; 

– 3 médicos psiquiatras, respectivamente 32h, 20h e 17h,5m; 

– 1 enfermeira, 30 horas; 

– 4 psicólogos, um 36h, e outros, 30 horas; 
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– 6 terapeutas ocupacionais 30 horas; 

– 6 auxiliares de enfermagem. 

 

 ORGANIZAÇÃO 

 

O serviço se organiza da seguinte forma: 

– Plantão: Uma dupla de profissional – um de nível universitário e um de nível 

médio, por período, responsáveis pela triagem de novos usuários; atender 

intercorrências do período; problematizar os projetos dos usuários em uso de 

retaguarda noturna; bem como, organizar as demandas do período como: 

encaminhamentos, transportes, etc. 

– Triagem: Chegada do usuário ao CAPS, onde é acolhido por profissional ou 

dupla de plantão, quando é realizada uma primeira avaliação de risco e 

vulnerabilidade, e uma aproximação com a história do usuário. Pode-se 

finalizar com a inserção imediata do usuário ao serviço; com a solicitação de 

retorno para melhor avaliação e discussão na equipe; ou, com o 

encaminhamento para outro serviço mais adequado.  

– Convivência: Profissionais disponíveis para percorrer espaços extra-salas, 

facilitando e promovendo trocas entre os usuários e proporcionando ampliação 

das inter-relações. Ajuda o plantão na organização do período. 

– Passagens de plantão: 03 por dia. Uma primeira para avaliar os projetos de 

usuários que se utilizaram à retaguarda noturna, compartilhando 

intercorrências e percepções; outra grande passagem no meio do dia, no 
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encontro de grande parte da equipe, discutindo o andamento do serviço 

naquele dia, intercorrências e discussões de casos em algum risco iminente e 

definições de ações; e, outra ao final do dia, para compartilhar da avaliação da 

necessidade da utilização do uso do leito, compondo o projeto de alguns 

usuários e avaliação do dia. Todas as intercorrências e condutas são anotadas 

num livro de plantão com acesso a toda a equipe. 

– Reuniões de equipe: uma grande reunião semanal com todos os membros 

da equipe, onde ocorre supervisão clínico institucional, discutindo situações 

vivenciadas durante a semana; organização da equipe e do serviço; discussão 

de casos clínicos e temas para a capacitação da equipe. E, outra reunião 

semanal, de mini-equipe, divididas a partir do território (duas mini-equipes), 

para discussão de projetos terapêuticos individuais e casos clínicos. 

– Equipe de Referência (profissionais de referência): trio de profissionais 

composto por um técnico de nível universitário, um médico e um profissional 

de nível médio que são responsáveis pela memória do caso. Guardam a 

relação mais próxima com o usuário, construindo com ele a articulação de seu 

projeto de tratamento com seu projeto de vida. Compõe a maior relação de 

vínculo com o usuário. E também é responsável, pelo registro da evolução do 

tratamento em prontuário. 

– Projetos Terapêuticos Individuais (PTI): Cada usuário é avaliado e visto 

como único, em sua história, personalidade, vivência subjetiva e 

necessidades. A partir dessa concepção, seu projeto terapêutico no serviço 

deverá ser construído com a participação direta do usuário e articulado ao seu 

projeto de vida. Deverão ser avaliados a cada 3 meses.  
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– Refeições: 08:00 - café da manhã; 12:00 – almoço, 16:00 – lanche, 19:00 – 

jantar. 

– Busca Ativa: Parte do PTI visa atender o usuário em momentos de 

dificuldade de acesso ao serviço, seja por falta de recursos materiais ou de 

organização, autonomia, situação de crise. 

– Colegiado Gestor: A equipe vem vivenciando a formação de um grupo 

tarefa, eleito a fim de compor uma experiência inicial de colegiado gestor, com 

o objetivo de criar um estatuto para a aprovação da equipe de como será 

desenvolvido o trabalho deste colegiado.  

– Conselho Local de Saúde: Conselho formado com a participação da 

comunidade, funcionários, usuários e trabalhadores do CAPS, na tentativa de 

garantir participação e controle social.  

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 

As atividades realizadas no CAPS Integração são em sua maioria 

atividades abertas, a fim de não restringir o acesso aos usuários em crise, 

possibilitando o exercício da tolerância e a problematização dessa temática entre 

os demais usuários, e possibilitar a participação ativa de todos os usuários na 

configuração de seus PTI, de acordo com o momento que vivencia. Excetuando-

se os grupos de referência. 

Observar o quadro abaixo: 
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ATIVIDADE LOCAL OBJETIVO 
 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 
Grupos de referência 

 
 

No CAPS. 

A constituição de um grupo heterogêneo, tendo 
como eixo região de domicílio e profissionais de 
referência, objetivando o melhor convívio com a 
diferença, a co-responsabilização de profissionais 
e usuários pelos PTIs, que são avaliados 
constantemente. Este grupo provoca reflexões, 
percepções e identificação de dificuldades e 
potencialidades, bem como vivências 
compartilhadas de crises, limitações, conquistas e 
transformação. 

 
 
 
2 

 
 
 
Atendimentos 
individuais e ou 
acompanhamentos 
terapêuticos 
 

 
 
 

No CAPS e 
no território. 

Atendimento realizado por diferentes profissionais, 
nos momentos em que espaços grupais aparecem 
como ameaçadores constrangedores e pouco 
potentes. Objetivam desde proporcionar a 
vinculação de novos usuários ao serviço, à criação 
de espaços subjetivos de segurança e proteção 
nos momentos de extrema desorganização e 
fragilidade. 

 
3 

 
Saúde e Beleza 

 
No CAPS. 

Qualificar a relação e o sentido de cuidado com o 
corpo seja pelo próprio usuário ou pelo funcionário, 
trabalhando de forma lúdica questões de 
autocuidado e saúde. 

 
4 

 
Grupos Verbais 
 
 

 
No CAPS. 

Grupos que buscam proporcionar um espaço para 
troca de experiências e um maior contato com os 
próprios sentimentos possibilitando assim que 
ocorram transformações para vida. 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Ateliê 
 

 
 
 
 

No CAPS. 

Espaço aberto para acolhimento, avaliação e 
acompanhamento das demandas trazidas pelo 
sujeito, através de um trabalho caracterizado pela 
exploração de materiais, tendo as atividades e o 
fazer concreto como recurso terapêutico. 
Através deste recurso e manejo terapêutico, o 
objetivo é ajudar o sujeito a elaborar situações, 
descobrir conflitos, criar e recriar, possibilitando 
transformações.  

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
Oficinas de Geração de 
Renda 
 

 
 
 
 
 

Na 
comunidade.

Espaço estruturado na comunidade, para receber 
usuários do CAPS e parceiros de CSs, com o 
objetivo de desenvolver uma prática, que 
inicialmente possibilite organização, habilidade, 
auto- confiança e integração, facilitando desta 
forma  alguma geração de renda,  vislumbrando 
também uma vivencia  na implementação 
estruturação de rede social mais participativa. 
Isto se torna possível através da participação dos 
usuários nas oficinas de reciclagem, miniatura, 
culinária e mosaico. 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
Jornal 
 

 
 
 
 
 

No CAPS e 
no território. 

 

Construção e conscientização do papel social e 
político dos usuários do serviço de saúde mental, 
CAPS Integração; 
Possibilitar um canal de comunicação entre 
usuários e comunidade; 
Se constituir como espaço de expressão de 
conteúdos internos e possibilitar o diálogo e a 
problematização; 
Favorecer a desconstrução do estigma da 
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“loucura”; 
Ampliar o acesso à linguagem escrita. 
 

 
8 

 
Liang Gong 
 

 
No CAPS 

Técnica de relaxamento, que possibilita uma maior 
concentração do usuário trabalhando memória, 
respiração, interação social. 

 
9 

 
Dança e Expressão 
Corporal 
 

 
Na 

comunidade.

Trabalhar a expressão artística, como dispositivo 
terapêutico.Pensar no corpo como uma nova 
possibilidade de construção de subjetividade.  

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
Comorbidade 
 

 
 
 
 

No CAPS. 

É indicado para pessoas que apresentam 
transtorno mental grave associado à dependência 
e ou abuso de substâncias psicoativas, sendo um 
espaço de escuta das angústias e vivências 
relacionadas ao uso. 
O objetivo do grupo é ter um olhar para casos de 
comorbidade dentro do CAPS, buscando a 
prevenção, tratamento e no limite a redução dos 
danos causados pela dependência. 

 
11 
 
 
 

 
Grupo de Mulheres 
 
 
 
 

 
No CAPS 

 
 
 

Tem como objetivo que as usuárias possam dividir, 
trocar experiências, refletir sobre vivências 
pessoais, familiares, cuidados corporais, 
afetividade, papéis sexuais, pessoais e sociais, 
podendo experimentar novas formas de relação. 
Ouvir, pensar, elaborar, formar vínculos, trilhar 
novos caminhos, construir novas histórias de vida, 
provocando desvios em sua forma de ser e estar 
mulher. 

 
12 

 
Visitas / atendimentos 
domiciliares 

 
No território. 

Formas de aproximação com a realidade social 
dos usuários e de acesso aos atendimentos 
quando alguma condição não permite – acamado, 
persecutório, deprimido. 

13 Orientação, 
dispensação e 
administração da 
medicação. 

 
No CAPS e 
no domicílio. 

Orientar e avaliar a forma de organização do 
usuário e da família no entendimento e utilização 
da medicação, garantindo sua utilização efetiva. 

 
 
 
14 

 
 
 
Grupo de Família 
 

 
 
 

No CAPS e 
em outros 
serviços. 

Espaço de acolhimento e cuidado das famílias 
para trocas de experiências, momentos de reflexão 
sobre suas próprias fragilidades e potencialidades, 
seu papel social e sua organização; entendimento 
e participação no tratamento do seu familiar. 
Destes grupos também derivou um projeto 
embrionário de formação da Associação 
Florescendo a Vida, familiares, amigos e 
usuários de serviços de saúde mental de 
Campinas. 

 
 
15 

 
 
Assembléia 
 

 
 

No CAPS. 

Aberta a usuários, familiares, funcionários e 
comunidade, objetiva a construção coletiva do 
CAPS, discutindo questões pautadas pelos 
próprios participantes e desencadeando ações 
cotidianas para melhor convivência, forma de 
tratamento e participação política. 

16 Caminhada No território. Favorecer a circulação pelo território, o cuidar do 
corpo como promoção de saúde, integração social.

 
17 

 
Excursões e eventos 
festivos 
 

 
No território. 

Favorecer a inclusão social, realizando vivências 
comunitárias reais, descobrindo possibilidades de 
circulação e lazer, objetivando mudanças no 
imaginário da população em relação à loucura. 
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 METAS A SEREM CONQUISTADAS 

 

O CAPS Integração vem participando da comissão de serviços 

residenciais terapêuticos de Campinas, e referencia duas “moradias” em sua área 

de abrangência, o que vem se constituindo de um grande desafio e uma nova 

possibilidade de construção dos PTI’s. 

Uma outra meta é o processo de ampliação/implementação do projeto 

de geração de renda para que possa atender às necessidades dos usuários e da 

comunidade local, na perspectiva de uma organização de trabalho inclusiva. 

A equipe do CAPS vem se organizando para maior aproximação dos 

Centros de Saúde da região, para a construção de rede efetiva de reabilitação, 

através do matriciamento das equipes de saúde da família e ampliar o acesso ao 

CAPS de usuários graves que vivem em áreas físicas mais distantes e com maior 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde, atualmente ocorrendo em 06 

equipes de centros de saúde. 

Outra meta do CAPS Integração é a construção de uma sede própria, 

oferecendo condições cada vez mais adequadas aos usuários e melhores 

condições de trabalho aos funcionários. 
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ANEXO II 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais que eu 
(nome)__________________________________________________________________ 
(nacionalidade)_________________________(profissão) _________________________ 
Portador do R.G. _____________________ C.I.C. ________________________ 
residente e domiciliado a 
Rua________________________________________________________________ na 
cidade de _________________________. Estado de ____________________, concordo 
em participar dessa pesquisa. Estou ciente que essa pesquisa pretende estudar A 
Influência do Trabalho na Vida dos usuários Atendidos pelo Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) de Campinas. 
 

Esclareço que recebi todas as informações sobre a minha participação nessa 
pesquisa cujos objetivos são analisar o significado da atividade produtiva para o usuário 
trabalhador; identificar as dificuldades e facilidades no desempenho do trabalho; verificar 
mudanças no relacionamento familiar e social após o inicio do trabalho, e a garantia de 
que receberei novos esclarecimentos sempre que julgar necessários durante o decorrer 
da pesquisa. Esclareço também, que fui verbalmente informado sobre os possíveis 
benefícios e riscos assim como, todos os passos deste estudo serão acompanhados por 
um Pesquisador Responsável Samuel Rodrigues de Paula. Fui orientado de que minha 
contribuição será responder a um formulário aplicado pelo próprio pesquisador. 

Tomei conhecimento de que não terei custos extras e que tenho plena 
liberdade para recusar a participação na referida pesquisa a qualquer momento, sem 
penalização alguma. Autorizo, para os devidos fins, o uso a divulgação e a publicação 
dos dados e resultados obtidos do relatório geral da pesquisa, a qual estou em 
concordância. Entretanto, recebi a garantia do sigilo que assegura a privacidade dos 
participantes do estudo, uma vez que os dados obtidos são confidenciais. 

 
Por estar de pleno acordo com o presente termo, assino abaixo o mesmo. 
 
Campinas, ______ de ______________________de 200__ 
 

_______________________________                  _______________________________ 
   Assinatura do Sujeito da Pesquisa ou                            Enf º COREn  - SP 96126 
   Responsável Legal RG:                                                  Samuel Rodrigues de Paula 
   CPF:                          
Samuel Rodrigues de Paula 
Rua: Bahia nº 91 Bairro: São Bernardo CEP: 13.030-430 Campinas S/P 
Tefones: Res. 32736579 Cel. 81530078 e-mail: samucadepaula@terra.com.br 
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ANEXO III 

 

FORMULÁRIO 

Parte I: caracterização da população 

1. Idade: ______________________ 2. Sexo: masculino [   ]  feminino  [   ]  

3. Grau de Escolaridade: 1º grau [    ]  Completo [    ]  Incompleto [   ]   

2º grau [    ] completo  [    ] incompleto  3º grau [    ] completo [    ] incompleto [    ]   

 4. Estado Civil: casado [    ]  solteiro [    ] viúvo [    ] 

5. Ocupação 

(descrever)___________________________________________________ 

6. Quando tempo você está doente? 

_________________________________________ 

7. Já foi internado em Hospital Psiquiátrico? [    ] sim  [    ] não  

8. Se sim quantas vezes? ___________ 

9. Toma medicação?   [    ] sim    [    ] Não: 

Quais?____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Quem encaminhou você ao CAPS? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. Há quanto tempo você freqüenta o  

CAPS?___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Parte II: questões relativas à temática 

12. Quando iniciou o trabalho “remunerado”? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

13. Quais as facilidades encontradas no trabalho? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________     

_________________________________________________________________ 

14. Quais as dificuldades encontradas no trabalho? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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15.Como é seu relacionamento (família, amigos, etc,) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

16. Percebeu alguma mudança (relacionamento) desde que começou a 

desenvolver seu trabalho?____________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Se sim, quais mudanças? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

17. Descreva com suas palavras o que tem sido essa experiência de “trabalhar” 

para você: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Ofício 37/06/G.S. 
Campinas, 13 de fevereiro de 2006. 

Prezada Senhora, 

Em resposta a solicitação de V.Sá., manifesto parecer favorável à

realização da pesquisa "A INFLUÊNCIA DO TRABALHO NA VIDA DOS 

USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

(CAPS) DE CAMPINAS - SP". 

Atenciosamente. 

Prof. Dr. José Francísco Kerr Saraiva 
Secretário Municipal de Saúde 

Uma Sra. 
Profa. Dra. Marina Borges Teixeira 

UNG - UNIVERSIDADE GUARULHOS - CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 
PESQUISA E EXTENSÃO. 

Gabinete do Secretário - Av. Anchieta, 200 - 11a andar CEP 13015-904 Tel. (19) 
2116-0290 / 2116-0172 - e-mail: saúde.gabinete@campinas.sp.gov.br
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ANEXO V 

 

 

 

Guarulhos, 23 de janeiro de 2006. 

Exmo. Sr. 
Samuel R. De Paula 

PARECER Nº 07/2006 

Referência: Aprovação de Projeto 
SISNEP/120 - "A influência do trabalho na vida dos usuários atendidos pelo centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) de Campinas" 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos analisou o Projeto 
de Pesquisa de sua autoria "A influência do trabalho na vida dos usuários atendidos 
pelo centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Campinas" - SISNEP/120, na reunião 
de 23.01.2006, e no uso das competências definidas na Res. CNS 196/96, 
considerou o Projeto acima aprovado. 

As orientações abaixo devem ser consideradas pelo Pesquisador Responsável 
durante a realização da pesquisa, visando que a mesma se desenvolva respeitando 
os padrões éticos: 

•   O sujeito da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou de retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem 
prejuízo ao seu cuidado e deve receber uma cópia do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, na íntegra, por ele assinado. 

•  O pesquisador deve desenvolver a pesquisa conforme delineada no protocolo 
aprovado e descontinuar o estudo somente após análise das razões da 
descontinuidade pelo CEP que o aprovou, aguardando seu parecer, exceto quando 
perceber risco ou dano não previsto ao sujeito participante ou quando constatar a 
superioridade de regime oferecido a um dos grupos da pesquisa que requeiram 
ação imediata. 

•   Eventuais modificações ou emendas e eventos adversos ao protocolo, devem ser 
apresentadas ao CEP de forma clara e sucinta, identificando a parte do protocolo a 
ser modificada e suas justificativas. 

•   Esclarecemos a necessidade da apresentação de relatório final até 30.06.2006. 
 
 

 
Luciene Cristina de Figueiredo 

Coordenadora do Comité de Ética em Pesquisa
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