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RESUMO 

A reabilitação psicossocial é definida como um processo que busca 

facilitar ao indivíduo com limitações, alcançar o melhor nível possível de 

autonomia, de modo que alcancem a recuperação, atinjam a máxima 

integração comunitária e a qualidade de vida. O objetivo geral foi caracterizar o 

modo pelo qual esse tema é abordado e desenvolvido nas bases de dados 

Lilacs, Caps e Scielo de 2009 a 2013, totalizando 15 documentos. Os objetivos 

específicos deste artigo foram os critérios para a definição de categorias 

prévias de análise como “natureza do artigo”, “dimensões da reabilitação 

psicossocial” e “produto do artigo”.  Quanto aos resultados, no que se refere à 

categoria “natureza do artigo”, identificamos que a maior parte dos artigos é de 

tipo pesquisa empírica. Na categoria “dimensões da reabilitação psicossocial”, 

os artigos definem a importância da participação das pessoas “portadoras de 

sofrimento psíquico”, seus familiares e a comunidade. E por fim, referente à 

categoria “produto do artigo”, em sua maioria propuseram introduzir novas 

formas de gestão e de funcionamento dos serviços. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2001, a Lei Federal 10.216, reconhecida como a lei da Reforma 

Psiquiátrica, priorizou o tratamento em serviços comunitários de saúde mental, 

determinou a substituição progressiva de leitos nos hospitais psiquiátricos por 

uma rede de atenção integral em saúde mental. (Hirdes, 2001). 

Nesse contexto de mudança, caracterizado fundamentalmente pela luta 

por direitos humanitários dos usuários de serviço de saúde mental, houve a 

valorização da proposta da reabilitação psicossocial como prática criativa e 

inovadora do campo de atenção pública à saúde mental no SUS - Sistema 

Único de Saúde. (Fadden, 2005).  

Desta forma, a reabilitação é um processo que busca facilitar ao 

indivíduo com limitações, alcançar o melhor nível possível de autonomia (Pitta, 

1996). Seu objetivo é oferecer atendimento a pessoas com doença mental 

severa, proporcionando a elas alcançar recuperação, atingir a máxima 

integração comunitária e a mais alta possibilidade de qualidade de vida. Há três 

conjuntos de intervenções possíveis na reabilitação: as individuais, as de nível 



dos serviços de saúde mental e recursos humanos e no nível da sociedade 

(Hirdes, 2001). 

Há uma premente necessidade de desenvolvermos estudos brasileiros 

sobre esse tema, já que ainda predomina a importação de referências teórica 

sobre esse assunto em nosso país.  (Hirdes, 2001). 

 

OBJETIVO 

Este artigo faz uma revisão sobre a reabilitação psicossocial, com o 

objetivo de caracterizar o modo pelo qual esse tema é abordado e 

desenvolvido nas bases de dados Lilacs, Caps e Scielo de 2009 a 2013.  Como 

objetivos específicos deste estudo, utilizamo-nos das seguintes categorias 

prévias: a) A natureza do artigo; b) As dimensões da Reabilitação Psicossocial; 

e c) O produto do artigo. 

 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

O corpus deste estudo foi constituído por meio de seleção realizada na 

base de dados Lilacs - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências e Saúde, Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior e Scielo - Scientific Electronic Library Online, para o período 

específico de 2009 a 2013. Selecionamos 15 documentos disponíveis para 

leitura na língua portuguesa que apresentaram os descritores “reabilitação 

psicossocial” ou “saúde mental” em seus títulos ou palavras-chave. Utilizamo-

nos de um recorte metodológico específico, ou seja, a análise documental 

pautada pela proposta categorial de Bardin (2011), como procedimento de 

categorização temática. Esse permitiu uma apreciação quantitativa, 

considerando-se a frequência de presença (ou de ausência) dos itens. 

  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Dentre os 15 documentos analisados, no que se refere à categoria 

prévia de análise “natureza do artigo”, identificamos que 13,3% referem-se à 

pesquisa teórica e 86,7% referem-se à pesquisa empírica, dentre os que 

fizeram pesquisa teórica, 50% dos autores são formados em enfermagem e 

50% são psicólogos. Enquanto que nas pesquisas empíricas, 53,3% dos 

autores são enfermeiros, 15,4% são formados em psicologia e terapia 



ocupacional e 23,1% da amostra referem-se aos documentos que foram 

desenvolvidas por multiprofissionais.  

Referente à categoria “as dimensões da reabilitação psicossocial 

apresentadas nos artigos”, identificamos que 66,7% da amostra conceituaram a 

reabilitação, desses, 100% apresentaram como objeto da intervenção o 

portador de sofrimento psíquico. Considerando esses 66,7% das pesquisas, 

70% apresentaram o pressuposto da importância da família e da comunidade 

no atendimento realizado à clientela.  

Quanto à categoria “produto do artigo”, em 13,3% dos documentos, foi 

feita a proposição de incremento de movimentos e de projetos sociais 

direcionados às garantias dos direitos humanos e às questões fundamentais à 

pessoa humana. Por outro lado, em 13,3% dos artigos da amostra, a proposta 

foi a de fortalecer a família por meio de dispositivos de suporte financeiro, 

social e emocional à família da clientela em reabilitação. Em 20% dos 

documentos, ou seja, nos artigos propuseram a inserção do tema da 

reabilitação psicossocial na formação dos profissionais em saúde mental. E, 

por fim, em 33,3% do material, fizeram a indicação da necessidade de 

introduzir novas formas críticas de gestão e de funcionamento dos serviços de 

modo a permitir uma avaliação e melhoria contínua do atendimento oferecido e, 

nesse sentido, da reabilitação psicossocial. 
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