
~Sala de espera em um ambulatório de saúde mental: emoções vivenciadas por usuários diante de ações de
acolhimento e humanização

Resumo: o objetivo geral desta pesquisa foi conhecer as emoções relatadas por usuários diante de
experiências de acolhimento e humanização, pautadas em palestras, associadas a práticas de relaxamento em
uma sala de espera.
Palavras-chave: sala de espera; ambulatório; saúde mental.

INTRODUÇÃO
Os problemas que envolvem o processo de trabalho em saúde são graves, agudos e, por vezes crônicos,
repercutindo nas práticas assistenciais contemporâneas, as quais apresentam múltiplas carências sob diversos
aspectos. Constitui-se um grande desafio o “fazer em saúde” de modo pulsante, vivo, participativo, de forma
que haja interação e possa produzir efeitos de sentido tanto para os trabalhadores quanto para os usuários
assistidos. Nessa direção, ao analisar o processo de trabalho em saúde, Gonçalves (1994) o considera como
“a forma mais especialmente humana de socialidade, de gênese histórica”, demarcando movimento e
vitalidade no mundo do trabalho.
Observa-se um grande hiato entre os discursos e as práticas no que tange a assistência pública na área de
saúde mental, identificando aspectos relacionados à desumanização, exclusão social e a não reabilitação
psicossocial. As práticas não têm contemplado cuidados básicos relativos à reorganização do processo de
trabalho envolvendo acolhimento, resolutividade, projeto de planificação e avaliação junto aos portadores de
transtornos psíquicos (Nunes,1993; Cammarotta, 2000)
O longo tempo de espera para os atendimentos na saúde pública em geral e especialmente na área de saúde
mental, é outro fator que gera uma série de efeitos negativos culminando em reclamações por parte dos
usuários, o que pode interferir na relação profissional-instituição-usuário. Na sala de espera do ambulatório
de saúde mental Oswaldo Camargo, por exemplo, foi observada a presença de comportamentos ansiogênicos,
de irritabilidade e manifestação de sinais agressivos por parte de determinados usuários diante da espera por
assistência nas especialidades de psiquiatria e de neurologia. Foi desenvolvido, então, a partir dessas
observações, um projeto de pesquisa de natureza educativa-vivencial, posto em prática na sala de espera do
CSMOC, por uma psicóloga assistente e estagiárias de psicologia, pautado em palestras informativas sobre
diversos temas ligados à saúde mental, aliado a vivências de relaxamento. O objetivo do presente estudo foi,
portanto, conhecer as emoções de usuários acerca de ações de acolhimento e humanização desenvolvidas na
sala de espera do ambulatório de saúde mental Oswaldo Camargo.

TEORIZANDO E CLASSIFICANDO AS EMOÇÕES
A emoção é um fenômeno complexo, que envolve aspectos psíquicos e corporais. Essa complexidade produz
dificuldades em seu estudo, relacionadas tanto ao consenso em sua própria definição quanto ao
compartilhamento do seu significado. No senso comum, diversos termos são utilizados para definir uma
emoção, o principal deles é o sentimento, que é aplicado muitas vezes referindo-se às emoções. Essas
últimas, segundo Dalgalarrondo (2000), diferem dos sentimentos por serem menos estáveis e de curta
duração. Damásio (2004) distingue os dois termos, afirmando que as emoções desenvolvem-se no teatro do
corpo, enquanto que os sentimentos desenvolvem-se no teatro da mente.
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A palavra emoção, deriva de “e-movere” que significa “mover para fora” ou “sair de si”, ou seja, quando um
indivíduo se emociona, transmite para o exterior algo que indica a sua emoção, o que pode ser através da
voz, do corpo onde se inclui as expressões faciais ou movimentos de outra ordem (Besche-Richard &
Bungener, 2008).
De acordo com Dalgalarrondo (2000, p. 100), as emoções podem ser definidas como reações afetivas agudas,
momentâneas, desencadeadas por estímulos significativos. Assim, a emoção é um estado afetivo intenso, de
curta duração, originado geralmente como uma reação do indivíduo a certas excitações internas ou externas,
conscientes ou inconscientes.
Harris (1996) classifica as emoções entre simples e complexas pela facilidade de reconhecer uma expressão
facial. Dessa forma, as emoções de raiva, medo, tristeza e alegria teriam expressões faciais mais facilmente
reconhecíveis, sendo consideradas emoções simples. Por outro lado, as emoções complexas não teriam uma
figura facial ou expressões comportamentais tão óbvias. A vergonha, o orgulho e a culpa exemplificam este
grupo. Para o referido autor, tanto emoções simples como emoções complexas podem ser positivas, negativas
ou mistas. As emoções positivas seriam oriundas de situações agradáveis; as negativas oriundas de situações
desagradáveis. Esta diversidade de emoções que abrange sentimentos de ambivalência relacionados a uma
única situação é chamada de emoções mistas (Harris, 1996).
No caso do presente estudo, as autoras tomaram como base a definição de Harris (1996), que elabora a
distinção entre emoções positivas e negativas. A questão de pesquisa levantada pelas autoras foi a de que a
maior parte das emoções, relatadas pelos usuários, diante de experiências de acolhimento e humanização,
pautadas em palestras, associadas a práticas de relaxamento, na sala de espera do ambulatório, consistiria
na categoria positiva.

MÉTODO
Delineamento: pesquisa qualitativa, do tipo fenomenológica, associada à análise de dados sociodemográficos.
Seleção da amostra, contexto e participantes: o estudo foi realizado de forma intencional e por conveniência,
sendo composto de trinta e oito participantes, incluindo usuários, independente do sexo, raça e idade, que
estavam presentes na sala de espera, nos dias da coleta de dados, aguardando atendimento nas
especialidades de neurologia e de psiquiatria, no ambulatório do Centro de Saúde Mental Oswaldo Camargo,
da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade do Salvador.
Estratégias e instrumentos para coleta de dados: as estratégias adotadas consistiram na realização de
palestras sobre temas ligados à área de saúde mental, seguidas de debates, vivências de relaxamento,
comentários finais e coleta de dados, através de registros das emoções relacionadas ao que vivenciaram após
a ação desenvolvida. A coleta de dados ocorreu entre o período de fevereiro a abril de 2011, sendo realizada,
semanalmente, às quartas-feiras, no início do turno vespertino com duração total de uma hora, sendo
distribuída da seguinte forma: a) quinze minutos para a palestra; b) dez minutos para o debate; c) quinze
minutos para a vivência de relaxamento; d) vinte minutos para os registros das emoções dos participantes
após a ação desenvolvida.
Organização e análise dos dados: Os dados obtidos foram registrados sob forma de narrativas em uma tabela.
O processo de análise de dados foi auxiliado pela técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2004), que
analisa o significado dos conceitos nas mensagens coletadas, possibilitando a organização dos achados em
categorias analíticas para serem interpretadas ou classificadas. As emoções que emergiram no discurso dos
usuários sobre a ação de acolhimento e humanização, desenvolvida na sala de espera do ambulatório
Oswaldo Camargo, foram classificadas em quatro tipos: 1) positiva; 2) negativa; 3) inespecífica; 4) não
revelada.
Princípios éticos: o estudo buscou ser aprovado pelo Comitê de ética do CSMOC para poder ser executado e
seguiu as diretrizes da Resolução 196/96 do Ministério da Saúde, concernente a pesquisa com seres
humanos. Além disso, os participantes da sala de espera receberam, previamente, esclarecimentos sobre os
objetivos e o desenvolvimento da pesquisa e, manifestaram interesse em participar, assinando o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Os procedimentos foram desenvolvidos pela pesquisadora responsável,
psicóloga da unidade, e por estudantes da graduação de psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e
da Universidade Jorge Amado (UNIJORGE), sob supervisão da pesquisadora.
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RESULTADOS
Os resultados alcançados, obtidos através de relatos dos próprios usuários, após cada sessão, expressaram,
em sua maioria, emoções relacionadas a categorias de satisfação, tranquilidade, calma, alívio e relaxamento,
entre outros, conforme ilustra a Tabela 1: Emoções de usuários sobre ações de acolhimento e humanização
na sala de espera do ambulatório do CSMOC. (N=38). As emoções foram classificadas em quatro tipos: 1)
positiva (n=30); 2) negativa (n=1); 3) inespecífica (n=5); 4) não revelada (n=2), de acordo com a tabela a
seguir.
Tabela 1: Emoções de usuários sobre ações de acolhimento e humanização na sala de espera do ambulatório
do CSMOC. (N=38)
Usuário – Sexo Idade Relato de emoções sobre ações de acolhimento e humanização Classificação da emoção
1-Masculino 12 “ Fiquei relaxado” Positiva
2-Feminino 24 “Tranquilidade” Positiva
3- Masculino 25 “Alívio” Positiva
4- Masculino 27 “Uma paz por dentro, no interior... Mais leve”. Positiva
5- Masculino 30 “Negocinho leve, o corpo também” Positiva
6- Masculino 31 “Para refletir sobre o café...” Positiva
7- Masculino 31 “Não senti diferença” Inespecífica
8- Feminino 33 “ Dá para relaxar...” Positiva
9- Feminino 37 “Aliviada” Positiva
10- Masculino 38 “Muito bom” Positiva
11- Feminino 39 “Alívio na cabeça e no corpo” Positiva
12- Masculino 41 “Uma mensagem muito boa” Positiva
13- Masculino 42 “Benéfico, esclareceu dúvidas” Positiva
14- Masculino 44 “Relaxamento” Positiva
15- Masculino 45 “Um conhecimento” Positiva
16- Masculino 46 “Não ouvi direito” Inespecífica
17- Feminino 47 “Senti mais leve” Positiva
18- Masculino 47 “Corpo leve” Positiva
19- Feminino 47 “Paz” Positiva
20- Feminino 47 “A parte do álcool, da cerveja” Inespecífica
21- Feminino 48 “O problema saiu da cabeça” Positiva
22- Feminino 48 “Sobre o café, né?
O pai é bom” Inespecífica
23- Feminino 50 “Muito bom, conhecimento” Positiva
24- Feminino 50 “Sensação gostosa” Positiva
25- Feminino 51 “Relaxamento” Positiva
26- Feminino 51 “Sensação de leveza” Positiva
27- Feminino 53 “Relaxamento” Positiva
28- Masculino 55 “Mais calmo, mais tranquilo” Positiva
29- Feminino 59 “Explicou o que deve e o que não deve fazer” Positiva
30- Masculino 63 Não respondeu Não revelada
31- Feminino 63 Não respondeu Não revelada
32- Masculino 64 “Senti bem” Positiva
33- Feminino 68 “Ficou tudo bom” Positiva
34- Feminino 69 “Sinto é o nervoso mesmo” Negativa
35- Masculino 69 “A mente ficou bem” Positiva
36- Feminino 69 “Serenidade” Positiva
37- Feminino 71 “Ótima” Positiva
38- Feminino 74 “Achei bom, né?
” Positiva
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DISCUSSÃO
Através da observação da tabela, constata-se que a maioria das emoções relatadas pelos usuários - 81,5% -
se enquadram na categoria positiva. Dos participantes do sexo feminino, dezessete relataram positivamente a
experiência e do sexo masculino, catorze. Somente uma usuária relatou a experiência como desagradável,
uma não revelou e duas das emoções relatadas pelas usuárias foram categorizadas como inespecíficas. Os
usuários do sexo masculino, em número menor que as mulheres, num total de 17 participantes, relataram a
experiência de forma positiva, dois dos seus relatos foram categorizados como inespecíficos e um não foi
revelado. A faixa etária dos participantes variou de 12 a 74 anos.
Em consonância com a afirmação de Damásio (2003) que “as emoções desenvolvem-se no teatro do corpo”,
observou-se nos usuários, após as sessões de respiração e relaxamento, além do predomínio de relatos de
emoções positivas, como se pôde observar na tabela, expressões faciais e corporais de satisfação,
tranquilidade, relaxamento.
Para embasar o aspecto corporal que envolve as emoções, esta pesquisa proveu-se do referencial teórico da
bioenergética (Lowen, 1982, 1985) no que se refere à aplicação das sessões de relaxamento na sala de
espera do ambulatório do CSMOC, principalmente no que tange à sinalização de inclusão de funções básicas e
elementares do corpo dos usuários tais como grounding (contato direto com os pés e o chão), respiração
(oxigênio e energia que se precisa para o metabolismo), autoconhecimento e autoexpressão (habilidade de
responder apropriadamente; expressão de emoções e sensações) e estar em contato (estar atento ao que
está acontecendo dentro de si e ao seu redor). Este estudo também sustentou-se, em um pilar teórico, na
Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde (MS,2004), organizada por Merhy (2007), e
mais conhecida popularmente como Humaniza-SUS, que preconiza o atendimento com qualidade e o
desenvolvimento de tecnologias leves envolvendo acolhimento e processo relacional. O acolhimento é definido
pelo Ministério da Saúde (MS), como uma postura ética, uma ação tecno-assistencial que pressupõe a
mudança da relação profissional/usuário e sua rede social, através de parâmetros técnicos, éticos,
humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante ativo no processo de
produção da saúde. Constitui-se, portanto, um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma
a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo os seus pedidos e assumindo no serviço uma
postura capaz de acolher, escutar e capaz de pactuar respostas mais adequadas aos usuários.
A escolha da sala de espera como contexto para realização da pesquisa esteve em consonância, portanto,
com a política de acolhimento referida acima, concedendo ao usuário um espaço acolhedor, desde ao que se
convencionou chamar de “porta de entrada”, ou seja, oferecer, desde a recepção, uma relação humanizada,
de cuidado, atenção, respeito e dignidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), população marcada
por um amplo processo de exclusão social histórica. Foi oferecido, então, em um espaço ambulatorial, um
programa de atenção psicossocial (Silva, 2008), modelo ideológico presente nas tecnologias de assistência,
realizado em Centros de Assistência Psicossocial (CAPS), norteado por uma política voltada, entre outros
aspectos, para humanização e acolhimento (Merhy, 2007; Franco, 2009).
O que se observou e se observa no ambulatório do Centro de Saúde Mental Oswaldo Camargo (CSMOC) já
fora apontado por Cammarota (2000) no que diz respeito à configuração de equipes pouco integradas,
persistindo a dominância profissional médica, a comunicação fragmentada, o trabalho individualizado,
inviabilizando a construção de estratégias e novas medidas terapêuticas.
Diante dos resultados desse estudo, é possível levantar algumas questões. Em pouco tempo é possível
realizar um trabalho com um nível de aceitação tão alto?
Quais são os fatores que podem ter influenciado para o baixo nível de rejeição à experiência proposta?

É preciso levar em conta a carência de bons serviços de assistência no Sistema Único de Saúde Brasileiro, que
atenda aos usuários de forma humanizada, que priorize suas singularidades, suas dificuldades, e que abra um
espaço de escuta para suas insatisfações diante da assistência prestada. É possível que o alto percentual de
usuários que relataram a experiência como positiva, seja um efeito dessa carência de vivências que priorizem
o bem-estar físico e/ou psíquico. Pode-se pensar também que o fato da psicóloga que propôs a vivência ter
sido a mesma que perguntou aos usuários quais eram as emoções relatadas após a vivência, pode ter
influenciado nas respostas positivas, como forma de gratidão. Estas podem ter sido limitações do presente
estudo, que poderiam ser superadas entregando aos usuários questionários semi-estruturados, nos quais eles
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não precisariam se identificar.
Essas atividades deveriam ser cotidianas nos serviços de saúde e não uma eventualidade. Serviços pautados
na humanização, no acolhimento, na escuta, na boa assistência, na interdisciplinaridade deveriam fazer parte
da rotina do SUS. Como isso ainda não acontece na maioria dos serviços, quando é realizada uma vivência
baseada nesses princípios, ela é encarada como uma espécie de doação dos profissionais. Consequentemente
há, muitas vezes, uma sensação de dívida por parte dos usuários. Assim, é importante deixar claro para eles
que as atividades ofertadas são direitos seus, direitos que eles têm como cidadãos e que essas atividades são
trabalhos em prol da defesa da humanização do atendimento no SUS.
Este estudo, contudo, não pode ser generalizado para a população de usuários do próprio ambulatório do
CSMOC nem para outros ambulatórios de saúde mental, sendo importante para futuras pesquisas o
desenvolvimento de delineamentos mais amplos que possibilitem expansão de amostras e que incluam
instrumentos validados e um maior número de dados sociodemográficos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto de intervenção que culminou no presente artigo teve como base a Política Nacional de Humanização
(PNH), que tem o acolhimento como uma de suas principais diretrizes. É preciso acolher bem o usuário que
chega a um serviço de saúde. Não se pode relegar o fato de que esta pessoa apresenta algum tipo de
sofrimento, que não deve ser minimizado, nem tampouco maximizado. Deve ser, acima de tudo, escutado. É
nesse momento inicial – e crucial, diga-se de passagem – de chegada ao serviço, que o usuário cria uma série
de expectativas sobre o seu futuro, creditando, ou não, no serviço de saúde a potencialidade de uma boa
assistência.
Dessa forma, é de extrema relevância a prática de ações que priorizem esse momento de aproximação com a
unidade de saúde e que haja uma rotina de atividades que coloquem em prática o que a PNH preconiza.
Quando o usuário sente-se bem acolhido, a sua relação com a unidade, com os profissionais, e
consequentemente, com o seu próprio processo saúde-adoecimento tende a modificar.
Assim, por mais que possam haver algumas limitações quanto a instrumentalização do estudo, é inegável
destacar os efeitos positivos observados após as práticas de humanização ofertadas. A intenção é que esses
tipos de práticas tornem-se cada vez mais frequentes para que os usuários se familiarizem com seus direitos
de cidadãos e também para que se minimizem certos efeitos indesejáveis, como o sentimento de dívida e de
gratidão exacerbada.
As conclusões e recomendações acerca dessa pesquisa são a de que é possível obter sucesso e respostas de
adesão em programas alternativos assistenciais, ampliando, portanto, as possibilidades de novas intervenções
terapêuticas. O que deve ser problematizado, no entanto, relaciona-se ao encastelamento das classes
trabalhadoras, ao preconceito tecnológico e à dificuldade em romper com paradigmas tradicionais de
assistência no âmbito da saúde mental. Tal iniciativa necessita, também, ser implementada a nível macro,
coordenada por gestores presentes e implicados com a proposta da atenção especializada em saúde mental
(2004) que propõe estabelecer critérios de acesso, identificados de forma pública, incluídos na rede
assistencial, além de otimizar o atendimento ao usuário.
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CONFORME PEDIDO NAS NORMAS, SEGUE ABAIXO SEGUNDA CÓPIA DO TRABALHO

~Sala de espera em um ambulatório de saúde mental: emoções vivenciadas por usuários diante de ações de
acolhimento e humanização

Resumo: o objetivo geral desta pesquisa foi conhecer as emoções relatadas por usuários diante de
experiências de acolhimento e humanização, pautadas em palestras, associadas a práticas de relaxamento em
uma sala de espera.
Palavras-chave: sala de espera; ambulatório; saúde mental.

INTRODUÇÃO
Os problemas que envolvem o processo de trabalho em saúde são graves, agudos e, por vezes crônicos,
repercutindo nas práticas assistenciais contemporâneas, as quais apresentam múltiplas carências sob diversos
aspectos. Constitui-se um grande desafio o “fazer em saúde” de modo pulsante, vivo, participativo, de forma
que haja interação e possa produzir efeitos de sentido tanto para os trabalhadores quanto para os usuários
assistidos. Nessa direção, ao analisar o processo de trabalho em saúde, Gonçalves (1994) o considera como
“a forma mais especialmente humana de socialidade, de gênese histórica”, demarcando movimento e
vitalidade no mundo do trabalho.
Observa-se um grande hiato entre os discursos e as práticas no que tange a assistência pública na área de
saúde mental, identificando aspectos relacionados à desumanização, exclusão social e a não reabilitação
psicossocial. As práticas não têm contemplado cuidados básicos relativos à reorganização do processo de
trabalho envolvendo acolhimento, resolutividade, projeto de planificação e avaliação junto aos portadores de
transtornos psíquicos (Nunes,1993; Cammarotta, 2000)
O longo tempo de espera para os atendimentos na saúde pública em geral e especialmente na área de saúde
mental, é outro fator que gera uma série de efeitos negativos culminando em reclamações por parte dos
usuários, o que pode interferir na relação profissional-instituição-usuário. Na sala de espera do ambulatório
de saúde mental Oswaldo Camargo, por exemplo, foi observada a presença de comportamentos ansiogênicos,
de irritabilidade e manifestação de sinais agressivos por parte de determinados usuários diante da espera por
assistência nas especialidades de psiquiatria e de neurologia. Foi desenvolvido, então, a partir dessas
observações, um projeto de pesquisa de natureza educativa-vivencial, posto em prática na sala de espera do
CSMOC, por uma psicóloga assistente e estagiárias de psicologia, pautado em palestras informativas sobre
diversos temas ligados à saúde mental, aliado a vivências de relaxamento. O objetivo do presente estudo foi,
portanto, conhecer as emoções de usuários acerca de ações de acolhimento e humanização desenvolvidas na
sala de espera do ambulatório de saúde mental Oswaldo Camargo.

TEORIZANDO E CLASSIFICANDO AS EMOÇÕES
A emoção é um fenômeno complexo, que envolve aspectos psíquicos e corporais. Essa complexidade produz
dificuldades em seu estudo, relacionadas tanto ao consenso em sua própria definição quanto ao

20/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/sala_de_espera_em_um_ambulatorio_de_saude_mental_emocoes_vivencia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



compartilhamento do seu significado. No senso comum, diversos termos são utilizados para definir uma
emoção, o principal deles é o sentimento, que é aplicado muitas vezes referindo-se às emoções. Essas
últimas, segundo Dalgalarrondo (2000), diferem dos sentimentos por serem menos estáveis e de curta
duração. Damásio (2004) distingue os dois termos, afirmando que as emoções desenvolvem-se no teatro do
corpo, enquanto que os sentimentos desenvolvem-se no teatro da mente.
A palavra emoção, deriva de “e-movere” que significa “mover para fora” ou “sair de si”, ou seja, quando um
indivíduo se emociona, transmite para o exterior algo que indica a sua emoção, o que pode ser através da
voz, do corpo onde se inclui as expressões faciais ou movimentos de outra ordem (Besche-Richard &
Bungener, 2008).
De acordo com Dalgalarrondo (2000, p. 100), as emoções podem ser definidas como reações afetivas agudas,
momentâneas, desencadeadas por estímulos significativos. Assim, a emoção é um estado afetivo intenso, de
curta duração, originado geralmente como uma reação do indivíduo a certas excitações internas ou externas,
conscientes ou inconscientes.
Harris (1996) classifica as emoções entre simples e complexas pela facilidade de reconhecer uma expressão
facial. Dessa forma, as emoções de raiva, medo, tristeza e alegria teriam expressões faciais mais facilmente
reconhecíveis, sendo consideradas emoções simples. Por outro lado, as emoções complexas não teriam uma
figura facial ou expressões comportamentais tão óbvias. A vergonha, o orgulho e a culpa exemplificam este
grupo. Para o referido autor, tanto emoções simples como emoções complexas podem ser positivas, negativas
ou mistas. As emoções positivas seriam oriundas de situações agradáveis; as negativas oriundas de situações
desagradáveis. Esta diversidade de emoções que abrange sentimentos de ambivalência relacionados a uma
única situação é chamada de emoções mistas (Harris, 1996).
No caso do presente estudo, as autoras tomaram como base a definição de Harris (1996), que elabora a
distinção entre emoções positivas e negativas. A questão de pesquisa levantada pelas autoras foi a de que a
maior parte das emoções, relatadas pelos usuários, diante de experiências de acolhimento e humanização,
pautadas em palestras, associadas a práticas de relaxamento, na sala de espera do ambulatório, consistiria
na categoria positiva.

MÉTODO
Delineamento: pesquisa qualitativa, do tipo fenomenológica, associada à análise de dados sociodemográficos.
Seleção da amostra, contexto e participantes: o estudo foi realizado de forma intencional e por conveniência,
sendo composto de trinta e oito participantes, incluindo usuários, independente do sexo, raça e idade, que
estavam presentes na sala de espera, nos dias da coleta de dados, aguardando atendimento nas
especialidades de neurologia e de psiquiatria, no ambulatório do Centro de Saúde Mental Oswaldo Camargo,
da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade do Salvador.
Estratégias e instrumentos para coleta de dados: as estratégias adotadas consistiram na realização de
palestras sobre temas ligados à área de saúde mental, seguidas de debates, vivências de relaxamento,
comentários finais e coleta de dados, através de registros das emoções relacionadas ao que vivenciaram após
a ação desenvolvida. A coleta de dados ocorreu entre o período de fevereiro a abril de 2011, sendo realizada,
semanalmente, às quartas-feiras, no início do turno vespertino com duração total de uma hora, sendo
distribuída da seguinte forma: a) quinze minutos para a palestra; b) dez minutos para o debate; c) quinze
minutos para a vivência de relaxamento; d) vinte minutos para os registros das emoções dos participantes
após a ação desenvolvida.
Organização e análise dos dados: Os dados obtidos foram registrados sob forma de narrativas em uma tabela.
O processo de análise de dados foi auxiliado pela técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2004), que
analisa o significado dos conceitos nas mensagens coletadas, possibilitando a organização dos achados em
categorias analíticas para serem interpretadas ou classificadas. As emoções que emergiram no discurso dos
usuários sobre a ação de acolhimento e humanização, desenvolvida na sala de espera do ambulatório
Oswaldo Camargo, foram classificadas em quatro tipos: 1) positiva; 2) negativa; 3) inespecífica; 4) não
revelada.
Princípios éticos: o estudo buscou ser aprovado pelo Comitê de ética do CSMOC para poder ser executado e
seguiu as diretrizes da Resolução 196/96 do Ministério da Saúde, concernente a pesquisa com seres
humanos. Além disso, os participantes da sala de espera receberam, previamente, esclarecimentos sobre os
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objetivos e o desenvolvimento da pesquisa e, manifestaram interesse em participar, assinando o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Os procedimentos foram desenvolvidos pela pesquisadora responsável,
psicóloga da unidade, e por estudantes da graduação de psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e
da Universidade Jorge Amado (UNIJORGE), sob supervisão da pesquisadora.

RESULTADOS
Os resultados alcançados, obtidos através de relatos dos próprios usuários, após cada sessão, expressaram,
em sua maioria, emoções relacionadas a categorias de satisfação, tranquilidade, calma, alívio e relaxamento,
entre outros, conforme ilustra a Tabela 1: Emoções de usuários sobre ações de acolhimento e humanização
na sala de espera do ambulatório do CSMOC. (N=38). As emoções foram classificadas em quatro tipos: 1)
positiva (n=30); 2) negativa (n=1); 3) inespecífica (n=5); 4) não revelada (n=2), de acordo com a tabela a
seguir.
Tabela 1: Emoções de usuários sobre ações de acolhimento e humanização na sala de espera do ambulatório
do CSMOC. (N=38)
Usuário – Sexo Idade Relato de emoções sobre ações de acolhimento e humanização Classificação da emoção
1-Masculino 12 “ Fiquei relaxado” Positiva
2-Feminino 24 “Tranquilidade” Positiva
3- Masculino 25 “Alívio” Positiva
4- Masculino 27 “Uma paz por dentro, no interior... Mais leve”. Positiva
5- Masculino 30 “Negocinho leve, o corpo também” Positiva
6- Masculino 31 “Para refletir sobre o café...” Positiva
7- Masculino 31 “Não senti diferença” Inespecífica
8- Feminino 33 “ Dá para relaxar...” Positiva
9- Feminino 37 “Aliviada” Positiva
10- Masculino 38 “Muito bom” Positiva
11- Feminino 39 “Alívio na cabeça e no corpo” Positiva
12- Masculino 41 “Uma mensagem muito boa” Positiva
13- Masculino 42 “Benéfico, esclareceu dúvidas” Positiva
14- Masculino 44 “Relaxamento” Positiva
15- Masculino 45 “Um conhecimento” Positiva
16- Masculino 46 “Não ouvi direito” Inespecífica
17- Feminino 47 “Senti mais leve” Positiva
18- Masculino 47 “Corpo leve” Positiva
19- Feminino 47 “Paz” Positiva
20- Feminino 47 “A parte do álcool, da cerveja” Inespecífica
21- Feminino 48 “O problema saiu da cabeça” Positiva
22- Feminino 48 “Sobre o café, né?
O pai é bom” Inespecífica
23- Feminino 50 “Muito bom, conhecimento” Positiva
24- Feminino 50 “Sensação gostosa” Positiva
25- Feminino 51 “Relaxamento” Positiva
26- Feminino 51 “Sensação de leveza” Positiva
27- Feminino 53 “Relaxamento” Positiva
28- Masculino 55 “Mais calmo, mais tranquilo” Positiva
29- Feminino 59 “Explicou o que deve e o que não deve fazer” Positiva
30- Masculino 63 Não respondeu Não revelada
31- Feminino 63 Não respondeu Não revelada
32- Masculino 64 “Senti bem” Positiva
33- Feminino 68 “Ficou tudo bom” Positiva
34- Feminino 69 “Sinto é o nervoso mesmo” Negativa
35- Masculino 69 “A mente ficou bem” Positiva
36- Feminino 69 “Serenidade” Positiva
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37- Feminino 71 “Ótima” Positiva
38- Feminino 74 “Achei bom, né?
” Positiva

DISCUSSÃO
Através da observação da tabela, constata-se que a maioria das emoções relatadas pelos usuários - 81,5% -
se enquadram na categoria positiva. Dos participantes do sexo feminino, dezessete relataram positivamente a
experiência e do sexo masculino, catorze. Somente uma usuária relatou a experiência como desagradável,
uma não revelou e duas das emoções relatadas pelas usuárias foram categorizadas como inespecíficas. Os
usuários do sexo masculino, em número menor que as mulheres, num total de 17 participantes, relataram a
experiência de forma positiva, dois dos seus relatos foram categorizados como inespecíficos e um não foi
revelado. A faixa etária dos participantes variou de 12 a 74 anos.
Em consonância com a afirmação de Damásio (2003) que “as emoções desenvolvem-se no teatro do corpo”,
observou-se nos usuários, após as sessões de respiração e relaxamento, além do predomínio de relatos de
emoções positivas, como se pôde observar na tabela, expressões faciais e corporais de satisfação,
tranquilidade, relaxamento.
Para embasar o aspecto corporal que envolve as emoções, esta pesquisa proveu-se do referencial teórico da
bioenergética (Lowen, 1982, 1985) no que se refere à aplicação das sessões de relaxamento na sala de
espera do ambulatório do CSMOC, principalmente no que tange à sinalização de inclusão de funções básicas e
elementares do corpo dos usuários tais como grounding (contato direto com os pés e o chão), respiração
(oxigênio e energia que se precisa para o metabolismo), autoconhecimento e autoexpressão (habilidade de
responder apropriadamente; expressão de emoções e sensações) e estar em contato (estar atento ao que
está acontecendo dentro de si e ao seu redor). Este estudo também sustentou-se, em um pilar teórico, na
Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde (MS,2004), organizada por Merhy (2007), e
mais conhecida popularmente como Humaniza-SUS, que preconiza o atendimento com qualidade e o
desenvolvimento de tecnologias leves envolvendo acolhimento e processo relacional. O acolhimento é definido
pelo Ministério da Saúde (MS), como uma postura ética, uma ação tecno-assistencial que pressupõe a
mudança da relação profissional/usuário e sua rede social, através de parâmetros técnicos, éticos,
humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante ativo no processo de
produção da saúde. Constitui-se, portanto, um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma
a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo os seus pedidos e assumindo no serviço uma
postura capaz de acolher, escutar e capaz de pactuar respostas mais adequadas aos usuários.
A escolha da sala de espera como contexto para realização da pesquisa esteve em consonância, portanto,
com a política de acolhimento referida acima, concedendo ao usuário um espaço acolhedor, desde ao que se
convencionou chamar de “porta de entrada”, ou seja, oferecer, desde a recepção, uma relação humanizada,
de cuidado, atenção, respeito e dignidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), população marcada
por um amplo processo de exclusão social histórica. Foi oferecido, então, em um espaço ambulatorial, um
programa de atenção psicossocial (Silva, 2008), modelo ideológico presente nas tecnologias de assistência,
realizado em Centros de Assistência Psicossocial (CAPS), norteado por uma política voltada, entre outros
aspectos, para humanização e acolhimento (Merhy, 2007; Franco, 2009).
O que se observou e se observa no ambulatório do Centro de Saúde Mental Oswaldo Camargo (CSMOC) já
fora apontado por Cammarota (2000) no que diz respeito à configuração de equipes pouco integradas,
persistindo a dominância profissional médica, a comunicação fragmentada, o trabalho individualizado,
inviabilizando a construção de estratégias e novas medidas terapêuticas.
Diante dos resultados desse estudo, é possível levantar algumas questões. Em pouco tempo é possível
realizar um trabalho com um nível de aceitação tão alto?
Quais são os fatores que podem ter influenciado para o baixo nível de rejeição à experiência proposta?

É preciso levar em conta a carência de bons serviços de assistência no Sistema Único de Saúde Brasileiro, que
atenda aos usuários de forma humanizada, que priorize suas singularidades, suas dificuldades, e que abra um
espaço de escuta para suas insatisfações diante da assistência prestada. É possível que o alto percentual de
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usuários que relataram a experiência como positiva, seja um efeito dessa carência de vivências que priorizem
o bem-estar físico e/ou psíquico. Pode-se pensar também que o fato da psicóloga que propôs a vivência ter
sido a mesma que perguntou aos usuários quais eram as emoções relatadas após a vivência, pode ter
influenciado nas respostas positivas, como forma de gratidão. Estas podem ter sido limitações do presente
estudo, que poderiam ser superadas entregando aos usuários questionários semi-estruturados, nos quais eles
não precisariam se identificar.
Essas atividades deveriam ser cotidianas nos serviços de saúde e não uma eventualidade. Serviços pautados
na humanização, no acolhimento, na escuta, na boa assistência, na interdisciplinaridade deveriam fazer parte
da rotina do SUS. Como isso ainda não acontece na maioria dos serviços, quando é realizada uma vivência
baseada nesses princípios, ela é encarada como uma espécie de doação dos profissionais. Consequentemente
há, muitas vezes, uma sensação de dívida por parte dos usuários. Assim, é importante deixar claro para eles
que as atividades ofertadas são direitos seus, direitos que eles têm como cidadãos e que essas atividades são
trabalhos em prol da defesa da humanização do atendimento no SUS.
Este estudo, contudo, não pode ser generalizado para a população de usuários do próprio ambulatório do
CSMOC nem para outros ambulatórios de saúde mental, sendo importante para futuras pesquisas o
desenvolvimento de delineamentos mais amplos que possibilitem expansão de amostras e que incluam
instrumentos validados e um maior número de dados sociodemográficos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto de intervenção que culminou no presente artigo teve como base a Política Nacional de Humanização
(PNH), que tem o acolhimento como uma de suas principais diretrizes. É preciso acolher bem o usuário que
chega a um serviço de saúde. Não se pode relegar o fato de que esta pessoa apresenta algum tipo de
sofrimento, que não deve ser minimizado, nem tampouco maximizado. Deve ser, acima de tudo, escutado. É
nesse momento inicial – e crucial, diga-se de passagem – de chegada ao serviço, que o usuário cria uma série
de expectativas sobre o seu futuro, creditando, ou não, no serviço de saúde a potencialidade de uma boa
assistência.
Dessa forma, é de extrema relevância a prática de ações que priorizem esse momento de aproximação com a
unidade de saúde e que haja uma rotina de atividades que coloquem em prática o que a PNH preconiza.
Quando o usuário sente-se bem acolhido, a sua relação com a unidade, com os profissionais, e
consequentemente, com o seu próprio processo saúde-adoecimento tende a modificar.
Assim, por mais que possam haver algumas limitações quanto a instrumentalização do estudo, é inegável
destacar os efeitos positivos observados após as práticas de humanização ofertadas. A intenção é que esses
tipos de práticas tornem-se cada vez mais frequentes para que os usuários se familiarizem com seus direitos
de cidadãos e também para que se minimizem certos efeitos indesejáveis, como o sentimento de dívida e de
gratidão exacerbada.
As conclusões e recomendações acerca dessa pesquisa são a de que é possível obter sucesso e respostas de
adesão em programas alternativos assistenciais, ampliando, portanto, as possibilidades de novas intervenções
terapêuticas. O que deve ser problematizado, no entanto, relaciona-se ao encastelamento das classes
trabalhadoras, ao preconceito tecnológico e à dificuldade em romper com paradigmas tradicionais de
assistência no âmbito da saúde mental. Tal iniciativa necessita, também, ser implementada a nível macro,
coordenada por gestores presentes e implicados com a proposta da atenção especializada em saúde mental
(2004) que propõe estabelecer critérios de acesso, identificados de forma pública, incluídos na rede
assistencial, além de otimizar o atendimento ao usuário.
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