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EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar de forma sintetizada os dados e resultados obtidos através
de uma pesquisa de campo realizada no CAPS David Capistrano Filho, que pretendeu conhecer como se dá a relação
entre interdisciplinaridade e integralidade no trabalho dessa instituição, através do levantamento de quais são os
processos de trabalho desenvolvidos pelos profissionais do CAPS, identificação de como ocorre o diálogo entre redes
e identificação de quais são as estratégias dos profissionais que viabilizem o diálogo interdisciplinar na prática. O
método norteador da pesquisa foi o método dialético de Marx, pois pretendeu-se ultrapassar a aparência fenomênica
que se apresentava como realidade no CAPS David Capistrano Filho. Após a realização da pesquisa foi possível
entender que a integralidade envolve uma amplitude de questões e que somente o diálogo interdisciplinar não faz com
que se torne possível sua viabilização.

Palavras Chave: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Interdisciplinaridade. Integralidade.

ABSTRACT: This article aims to present in a summarized way the data and results obtained through a field research
carried out at CAPS David Capistrano Filho, which sought to know how the relation between interdisciplinarity and
integrality in the work of this institution, through the survey Of which are the work processes developed by the CAPS
professionals, identification of how the dialogue between networks occurs and identification of the strategies of the
professionals that enable the interdisciplinary dialogue in practice. The guiding method of research was Marx&39;s
dialectical method, since it was intended to overcome the phenomenal appearance that presented itself as a reality in
CAPS David Capistrano Filho. After completing the research, it was possible to understand that comprehensiveness
involves a range of issues and that only interdisciplinary dialogue does not make it viable.

Keywords: Psychosocial Care Center (CAPS). Interdisciplinarity. Integrality.

INTRODUÇÃO

Tratar sobre os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS é falar de um passo fundamental conquistado ao longo da
Reforma Psiquiátrica que se concretiza na construção de espaços que possibilitaram a substituição gradativa dos
ultrapassados Hospitais Psiquiátricos por espaços diários de integração a população com transtorno mental.

Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais,
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estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da
autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Sua característica principal é
buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, designado como seu
“território”, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida cotidiana de usuários e
familiares. Os CAPS constituem a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica.
(BRASIL, 2004, p.9)

O primeiro CAPS que surgiu no Brasil foi inaugurado na cidade de São Paulo em 1986. Foi denominado como Centro
de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira e conhecido como CAPS da Rua Itapeva. (BRASIL,
2004).

Em meados de 1989 deu entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do deputado Paulo Delgado que tinha como
proposta a extinção progressiva dos manicômios e a regulação da atenção às pessoas com transtornos mentais
(BRASIL, 2004). Os NAPS/CAPS foram criados oficialmente a partir da portaria GM 224/92. Progressivamente foram
surgindo, em outros municípios e regiões do país, a oferta desses serviços substitutivos de saúde mental desvinculado
do ambiente dos hospitais psiquiátricos e do “enclausuramento” e isolamento da loucura. Os atendimentos prestados
pelos CAPS são oriundos de uma articulação entre redes de serviços (serviços de saúde e social), que precisam estar
em sintonia diante da pluralidade de questões que envolvem as pessoas com transtornos mentais. Os serviços
prestados por essas instituições são divididos por território e essas redes de atenção necessitam estar sempre
organizadas de forma a viabilizar o cuidado e “potencializar as equipes de saúde nos esforços de cuidado e
reabilitação psicossocial” (BRASIL, 2004).

Dentre os objetivos do CAPS, estão:

• prestar atendimento em regime de atenção diária;

• gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo cuidado clínico eficiente e personalizado;

• promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam
educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de
enfrentamento dos problemas. Os CAPS também têm a responsabilidade de organizar a
rede de serviços de saúde mental de seu território;

• dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na rede básica, PSF (Programa de
Saúde da Família), PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde);

• regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de sua área;

• coordenar junto com o gestor local as atividades de supervisão de unidades hospitalares
psiquiátricas que atuem no seu território;

• manter atualizada a listagem dos pacientes de sua região que utilizam medicamentos
para a saúde mental. (BRASIL, 2004, p.13)

Essas características dos CAPS estão voltadas à prática das atividades em ambiente aberto, que vão além da
estrutura física, pois buscam conhecer e ocupar espaços de convívio social, respeitando a singularidade e a história
de cada indivíduo.

Existem vários tipos de CAPS que são classificados de acordo com suas especificidades e demandas, os CAPS I, II e
III, CAPSi e os CAPSad, possuem características semelhantes, são instituições abertas, comunitárias e voltadas para
desenvolver atividades que visem a inclusão do usuário no convívio social e familiar, porém, diferenciam-se quanto ao
tamanho do equipamento, dias e horário de funcionamento e tipo de usuários que atendem. (BRASIL,2004).
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Saúde Mental em Sergipe: aspectos sobre
a história do CAPS David Capistrano Filho

A partir do movimento de reforma psiquiátrica e luta antimanicomial que estava ocorrendo em todo o país, o estado de
Sergipe também adentra nessa nova perspectiva, repensando suas antigas práticas psiquiátricas e incorporando
serviços substitutivos na atenção a saúde mental. De acordo com a FUNESA (2011), esse processo de Reforma
Psiquiátrica em Sergipe se concretiza com o fechamento de dois hospitais psiquiátricos (Adauto Botelho e Garcia
Moreno), redução no número de leitos nas clínicas particulares e construção de uma rede de serviços comunitários
nas regiões do estado. A construção desse processo baseou-se no exemplo do município Santos, nos anos 1990, e
nos ideais da Reforma Psiquiátrica Italiana.

Em Aracaju houve a implementação de um projeto moderno denominado Equipes Itinerantes de Saúde Mental, no ano
de 2001, que consistia na prática de contratar psiquiatras para juntamente com a equipe de saúde da família, prestar
atendimento a demanda do município. Entretanto, o projeto não obteve muito sucesso, visto que a prática ainda
estava muito centrada na presença da doença e consequentemente ligada à figura do médico. (FUNESA, 2011).

Segundo a FUNESA (2011), em 2002, o município de Aracaju já contava com a gestão plena do sistema de saúde e
tornou-se possível, sendo a experiência pioneira do estado, a construção da rede de serviços de saúde mental. Tendo
como base a experiência de Capinas/SP, esse processo se configurou com a construção de serviços substitutivos ao
manicômio, como os CAPS e a implantação de ambulatórios no Programa de Saúde da Família (PSF).

O marco fundante da mudança ocorrida na atenção e no cuidado as pessoas com transtorno mental, se deu com a
inauguração do primeiro CAPS público de Aracaju. O CAPS David Capistrano Filho, na época CAPS II, inaugurou a
incorporação de um vasto processo de mudanças, utilizando em suas práticas um modelo de atenção que considere
os vínculos sociais e familiares do usuário e se responsabilizando pelo cuidado, priorizando mais eficácia e atenção às
necessidades das pessoas com transtorno mental. (FUNESA, 2011).

Foram criados outros CAPS em Aracaju, ainda em 2002, como o CAPSad voltado para usuários dependentes do uso
de substâncias psicoativas e o CAPS III, que foi intencionalmente instalado na estrutura física do Hospital Psiquiátrico
Adauto Botelho, no intuito de concretizar as propostas da reforma psiquiátrica naquele local. A estrutura física do
Serviço de Emergência Psiquiátrica (SEP) do antigo hospital estava frágil e não foi capaz de dar suporte aos trabalhos
psicossociais desenvolvidos pelo CAPS III. Alguns trabalhadores acreditavam que aquela estrutura manicomial (SEP)
iria dominar o CAPS, no entanto aconteceu o contrário, em menos de 01 ano da implantação do serviço substitutivo, o
SEP foi interditado. “Os leitos da urgência se somaram aos leitos de acolhimento noturno do CAPS III, acolhendo os
usuários com descompensação de sua doença tanto de Aracaju quanto de outros municípios.” (FUNESA, 2011, p.36).

De acordo com a FUNESA (2011) em 2003, o CAPS David Capistrano Filho passou a prestar acolhimento noturno e
funcionar por 24 horas, configurando-se como um CAPS III. Nesse mesmo contexto, nas clínicas particulares
conveniadas pelo SUS, foram fechados 80 leitos psiquiátricos, foram impulsionadas ações de saúde mental no PSF e
criados ambulatórios regionais denominados de Referência Ambulatorial em Saúde Mental.

A mudança no modelo assistencial e a ampliação da rede, para além dos CAPS III e AD e
a implantação do CAPS infantil, provocou nos trabalhadores a necessidade de
comunicação e interação nessa trama, para tratar de diversas questões que diziam
respeito a um mesmo usuário. Com isso, foram realizadas várias oficinas com os
trabalhadores de CAPS, ambulatórios e atenção básica a fim de compartilhar saberes entre
eles, definindo coletivamente estratégias de cuidado dos usuários tanto no CAPS quanto
no PSF e ambulatórios para garantir a atenção às necessidades de saúde e o
aproveitamento dos recursos existentes. (FUNESA, 2011, p. 36 – 37).
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Com a consolidação desse processo de mudança na atenção psiquiátrica em Aracaju, foi necessário realizar uma
divisão da cidade em 03 regiões, nesse sentido, a equipe gestora municipal estabeleceu que para cada Unidade
Básica de Saúde de cada região, um CAPS se responsabilizaria por prestar atendimento às pessoas com transtorno
mental da localidade e estabelecer um vinculo com a rede de serviços comunitários de sua área de abrangência.
(FUNESA, 2011).

De acordo com Filho, Machado e Vasconcelos (2013), embora o processo de reforma psiquiátrica em Aracaju-Sergipe
seja recente, o estado chegou a ser referência nacional na qualidade dos serviços prestados na Rede de Atenção
Psicossocial. O município chegou a contar com a estruturação de uma rede de atenção psicossocial baseada nos
princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica “(um CAPS I, um CAPS i/AD, um CAPS AD III, três CAPS III, quatro
residências terapêuticas, assistência ambulatorial, retaguarda de uma urgência mental e do SAMU, articulação do
cuidado com a atenção básica)” (FILHO; MACHADO; VASCONCELOS, 2013, p. 95) Entretanto, os referidos autores
no mesmo texto, alertam para a necessidade de organização dos trabalhadores, familiares e usuários da saúde
mental para lutarem contra o retrocesso dos avanços conquistados com a Reforma Psiquiátrica o que, com a atual
conjuntura, vem acontecendo.

O CAPS David Capistrano Filho

Como já foi sinalizado anteriormente, o CAPS deve prestar uma gama de serviços que visem atender a pluralidade de
questões que envolvem a pessoa com transtorno mental. Nesse sentido, a partir da conquista e consolidação desse
espaço a atenção em saúde mental passou a contar com a atuação de equipes multiprofissionais, visando um
atendimento interdisciplinar e integral ao usuário. Para tal fim, devem atuar no CAPS profissionais de diferentes áreas,
de nível superior, médio e de outras especificidades, se forem necessárias, de acordo com as atividades
desenvolvidas no CAPS.

O CAPS David Capistrano Filho, de acordo com o Conselho Regional de Psicologia (2016), conta com uma equipe
multiprofissional de 60 profissionais e presta atendimento a 600 usuários com transtornos mentais graves, metade
desse número frequenta o CAPS diariamente. A equipe é composta por assistentes sociais, psicólogos, terapeutas
ocupacionais, médicos, enfermeiros e oficineiros, além da equipe de serviços de limpeza, cozinha e segurança. O
CAPS David é classificado, atualmente, como um CAPS III, por prestar atendimento noturno por 24 horas em sua área
de abrangência.

O perfil dos entrevistados compreendeu parte dos profissionais de nível superior que trabalhavam à tarde na
instituição. As categorias profissionais que conseguimos entrevistar foram um representante de cada área, a saber:
assistente social, farmacêutico, psicóloga, médica psiquiatra, enfermeira e terapeuta ocupacional. Referente ao tempo
de atuação dos profissionais na saúde mental, o tempo mínimo foi de 01 ano enquanto o tempo máximo foi de 27
anos. Já em relação ao tempo de inserção na instituição, o mínimo foi de 01 ano e o máximo de 14 anos.

De acordo com Gomes et al (2012), prioritariamente a atuação no CAPS deve ocorrer em espaços coletivos, onde os
grupos, assembleias de usuários e reuniões de equipe ocorram de forma vinculada com os outros serviços da rede de
saúde e outra políticas. Entretanto, existem processos de trabalhos que são desenvolvidos nos CAPS, que são as
atividades que são realizadas dentro da própria instituição e articuladas com os demais serviços, visando garantir à
integralidade no atendimento as questões do usuário.

Os processos de trabalho que devem ser desenvolvidos nos CAPS são: acolhimento, Projeto Terapêutico Singular
(PTS), trabalho em equipe, reunião de equipe, técnico de referência, visita domiciliar, apoio matricial (preparação para
os profissionais das UBS’s melhor atenderem os pacientes com transtorno mental), atendimento (individual e grupal),
acolhimento noturno, educação permanente, trabalho com a família, geração de renda, assembleia com usuários, roda
de conversa ampliada, grupos de trabalho, entre outros. Trataremos sobre os principais processos de trabalho
desenvolvidos no CAPS David Capistrano Filho.

Houve uma confluência em relação às respostas dos profissionais entrevistados com relação aos processos de
trabalho que são desenvolvidos no CAPS David Capistrano Filho. De modo geral, os processos de trabalhos são
compartilhados por todos da equipe o que demonstra que nesse aspecto, a interdisciplinaridade vem ocorrendo na
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instituição. A maioria dos entrevistados destacaram os processos de trabalho que acontecem no CAPS David
Capistrano Filho que de forma geral compreendem o processo de acolhimento ao usuário, construção do PTS,
acompanhamento do técnico de referência, desenvolvimento de oficinas terapêuticas, apoio matricial, reunião de
equipe, entre outros.

Entretanto, apesar de encontrarmos em comum nas falas dos entrevistados, a presença da prática interdisciplinar nos
processos de trabalho que são desenvolvidos no CAPS, deparamo-nos também com uma série de questões que
perpassam essa prática colocando desafios nas atuações profissionais. Questões como problemas na estrutura física
do CAPS, ausência de processos de atualização e educação permanente dos profissionais e falta de receptividade e
entendimento por parte das equipes de saúde das UBS’s do que seja o matriciamento e sua importância, também
foram levantadas pelos entrevistados.

A interdisciplinaridade é colocada como perspectiva para a saúde mental a partir do movimento de
desistitucionalização dos serviços de saúde ocorrido nas décadas de 1970 e 1980. A partir disso, a inserção de
equipes multidisciplinares nos serviços substitutivos de saúde mental tornou-se obrigatória, como meio de
descentralizar a prática que estava centrada no saber médico e na doença e propor uma construção do saber coletivo
a partir de práticas interdisciplinares. Sobre esse conceito se faz importante destacar que é essencial que a gestão
desses serviços disponibilizem espaços como capacitações, reuniões ampliadas, estudos coletivos, entre outros,
como meio de possibilitar a potencialização dos saberes entre os diferente profissionais.

Foi possível perceber, através da argumentação dos profissionais entrevistados, que a prática interdisciplinar ocorre
entre os profissionais, independentemente da gestão disponibilizar ou não capacitações e outros espaços de
construção coletiva. No entanto, ao analisarmos o conteúdo das entrevistas referente a essa questão pudemos
perceber que todos os entrevistados afirmam que as reuniões entre equipe acontecem cotidianamente, como própria
estratégia da equipe. Já as capacitações, igualmente ao processo de educação permanente, só aconteciam no início
da implantação do serviço.

Sobre a necessidade de espaços de reuniões ampliadas e capacitações, os profissionais destacam que houve no
começo da implantação do serviço uma estratégia para além do CAPS, denominada Roda REAPS que consistia em
uma reunião ampliada envolvendo várias categorias profissionais da Rede de Atenção Psicossocial onde era possível
discutir a saúde mental no município. Atentam também, que até os profissionais que tem mais tempo de inserção na
instituição precisam de capacitações para a atualização do conhecimento e análise crítica de sua prática, visto que,
por vezes apenas o contato com quem está inserido no mesmo serviço não é suficiente e se faz necessário conhecer
outras experiências.

O conceito de território, no contexto dos atuais serviços de saúde, adentra em uma perspectiva para além da sua área
geográfica, ou seja, consideram também como parte desse conceito as relações sociais, culturais, as pessoas que ali
vivem, as instituições e os cenários de determinado local. É nesse sentido, que a rede de atenção psicossocial deve
ser organizada, pensando a articulação de todos os espaços da localidade em que esta inserida, serviços de saúde,
sociais, culturais, educacionais, de lazer e do trabalho, para a inclusão das pessoas com transtorno mental nesses
espaços. Entendendo essa premissa, consideramos que o contato dos usuários com as UBS’s pode ser a porta de
entrada para os demais serviços da rede, nesse sentido é que todos os profissionais que atuam nos serviços da rede
de atenção psicossocial devem estar preparados para o acolhimento a pessoas com transtorno mental.

O contato entre o CAPS David Capistrano Filho com a rede básica de saúde ocorre, entretanto, na visão dos
entrevistados, é muito mediado pela demanda. Todos os entrevistados destacaram que falta uma tomada de
responsabilidade por parte das UBS’s com o cuidado dos pacientes com transtorno mental, “é como se o usuário
fosse só responsabilidade do CAPS e não precise dos outros serviços”.

Nesse sentido, entendemos que faltam capacitações para os profissionais da rede de saúde básica, também, sobre as
temáticas da saúde mental. O apoio matricial deveria ser reforçado no sentido de fazê-los entender que a
responsabilidade pelo usuário na rede de atenção psicossocial, não se limita ao CAPS e que a articulação de todos os
serviços é essencial para inserção social desses sujeitos.

Para os profissionais entrevistados se o contato com a rede de saúde básica se dá mediado pela demanda, o contato
com as outras políticas públicas se dá de forma mais rara ainda. A análise do conteúdo referente a essa questão nos
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coloca diante de uma reflexão essencial em nossa pesquisa. Se a articulação entre as redes é uma realidade rara nas
ações desenvolvidas pelo CAPS, até que ponto a integralidade do usuário vem sendo viabilizada Entendemos que a
integralidade é um conceito bem mais amplo que independe das intenções e atuação dos profissionais. A dificuldade
de articulação entre as redes está ancorada em aspectos conjunturais, no atual desmonte das políticas públicas que
vem tornando os serviços cada vez mais burocráticos e limitando o alcance das ações dos profissionais.

No entanto, praticar integralidade nos serviços de saúde pública é um desafio ainda maior a se buscar, visto que o
SUS, sobretudo em suas bases, ainda encontra enumeras dificuldades de efetivar seus serviços de forma acessível e
de qualidade. Todavia, a luta pela melhoria da atenção a saúde não foi abandonada pelos profissionais da saúde,
gestores e os usuários dos seus serviços (PINHEIRO, 2000).

Quando questionados sobre a viabilização da integralidade do usuário daquele serviço, foi possível perceber uma
unanimidade de posicionamento entre os profissionais entrevistados que nos relataram que na prática está muito
distante do idealizado na política. Alguns profissionais destacam que a integralidade do usuário tem sido viabilizada
em partes. Entendemos que a equipe multiprofissional tenta, dentro de suas possibilidades, atender o usuário em sua
integralidade, mas, como podemos perceber a integralidade não abrange somente a ação profissional, tem as
respostas institucionais e a contra partida das outras políticas públicas e é aí que se encontram as maiores
dificuldades.

Apesar das dificuldades encontradas na cotidianidade dos serviços de saúde para a viabilização da integralidade do
usuário, existem estratégias que os profissionais desses serviços podem desenvolver na sua prática a fim de atender
parte das necessidades do usuário. Considerando que a integralidade também envolve a inserção dos usuários em
espaços de cultura, lazer, arte, e não somente está ligada a rede de serviços, o profissional do CAPS deve dotar de
conhecimento sobre a comunidade em que atua e articular essa inserção. Nesse sentido, se faz relevante entender se
na dinâmica de trabalho da equipe do CAPS David Capistrano Filho há estratégias por parte dos profissionais para
tentar melhorar o acesso do usuário nesses espaços. Ao analisar o conteúdo das entrevistas em relação a essa
questão foi possível perceber essas estratégias na fala da maioria dos entrevistados.

Os profissionais destacam que o interessante sobre integralidade como princípio na saúde mental é a possibilidade
abrangente de intervenções que podem ser feitas, oficina com arte, música, teatro, dança, trabalhos manuais,
trabalhar a autonomia dos sujeitos, são uma gama de atividades que podem ser desenvolvidas para valorizar a
subjetividade do usuário e viabilizar sua inserção social. Alertam também, que embora a realidade cotidiana do serviço
esteja distante do idealizado tanto na política quanto por eles próprios, não há dúvidas que essa é a melhor forma que
já existiu para tratar a loucura. Enfatizam a necessidade da sociedade enxergar a pessoa com transtorno mental como
pessoa que para além de sua condição psíquica tem outras necessidades particulares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos resultados encontrados nos permite dizer que a prática interdisciplinar ocorre entre os profissionais
entrevistados, embora não haja subsídios por parte da gestão municipal para que essa prática se fortaleça. É
essencial que a gestão desses serviços disponibilizem espaços como capacitações, reuniões ampliadas, estudos
coletivos, entre outros, como meio de possibilitar a potencialização dos saberes entre os diferentes profissionais. No
entanto, o que se encontra como realidade é que as capacitações, processos de educação permanente e afins, só
foram realizados no início da implantação do serviço. Foi possível perceber, através da argumentação dos
profissionais entrevistados, que a interdisciplinaridade na instituição ocorre por conta de esforços deles próprios em
estudar, se capacitar, reunindo-se e dialogando entre todos os envolvidos. Independentemente da disponibilidade ou
não das capacitações e outros espaços de construção coletiva, as reuniões entre equipe acontecem cotidianamente,
como estratégia da própria equipe. Já as capacitações, igualmente ao processo de educação permanente, não
acontecem mais.

Com relação à integralidade, concluímos que é uma categoria que é perpassada por uma série de questões. Para que
haja a integralidade do atendimento ao usuário é necessário que haja uma articulação entre as redes. Ao analisar os
resultados, referente a essa temática, com relação ao contato com a rede básica de saúde, os profissionais alertam
que acontece. Entretanto é mediado pela demanda institucional e falta um entendimento maior por parte dos
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profissionais das outras instituições de todo o contexto que envolve a pessoa com transtorno mental. Nesse sentido,
faltam capacitações para os profissionais da rede de saúde básica sobre as temáticas da saúde mental e o apoio
matricial deveria ser reforçado, no intuito de fazê-los perceber que a responsabilidade pelo usuário na rede de atenção
psicossocial, não se limita ao CAPS e que a articulação de todos os serviços é essencial para inserção social desses
sujeitos.

Com relação ao diálogo entre redes com as outras políticas (assistência, previdência, educação) o contato é mais raro
ainda. A análise do conteúdo referente a essa questão nos coloca diante de uma reflexão essencial em nossa
pesquisa. Se a articulação entre as redes é uma realidade rara nas ações desenvolvidas pelo CAPS, até que ponto a
integralidade do usuário vem sendo viabilizada Entendemos que a integralidade é um conceito bem mais amplo que
independe das intenções e atuação dos profissionais.

Apesar das dificuldades encontradas na cotidianidade dos serviços de saúde para a viabilização da integralidade do
usuário, existem estratégias que os profissionais desses serviços podem desenvolver na sua prática a fim de atender
parte das necessidades do usuário. Considerando que a integralidade também envolve a inserção dos usuários em
espaços de cultura, lazer, arte, e não somente está ligada a rede de serviços, o profissional do CAPS deve dotar de
conhecimento sobre a comunidade em que atua e articular essa inserção. Ao analisar o conteúdo das entrevistas em
relação a essa questão foi possível perceber essas estratégias na fala da maioria dos entrevistados.
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