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1. INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

Os CAPS constituem-se em uma política de saúde mental com um papel 

inovador e estratégico. São instituições dedicadas a acolher pacientes com 

transtornos mentais, oferecendo-lhes atendimento profissional multidisciplinar, 

estimulando sua integração social e familiar, e apoiando suas iniciativas na busca de 

autonomia. Sua característica principal é buscar integrar os usuários a um ambiente 

social e cultural. E na condição de serviços de saúde mental, devem garantir acesso 

integral na assistência prestada, alcançando os diferentes níveis de atenção, 

primário, secundário e terciário (BRASIL, 2004)

O Centros de Atenção Psicossocial é um tema de ampla discussão, ficando 

evidente que precisa ser discutido, pela falta de conhecimento da sociedade diante 

essa rede, por isso havendo a necessidade de apresentar o trabalho, as mudanças, 

os desafios e as transformações que visam o direito básico de qualquer pessoa com 

transtornos mentais, sendo possível a atuação da (o) psicóloga (o) nessa rede, 

enquanto promotor de saúde.

A partir disso, optamos pelo tema Desafios implícitos nas relações de vínculo 

entre o psicólogo e usuários dos CAPS, que contempla a proposta de tema comum 

designado pela Universidade Paulista (UNIP) em 2017: Práticas clínicas, 

educacionais e psicossociais destinadas à atenção psicológica e o desafio da 

inserção institucional. 

O presente trabalho apresenta os seguintes capítulos: o primeiro é uma breve 

apresentação do que que é loucura, diante das variáveis teorias que as diversas 

abordagens de psicologia têm em relação a esse conceito, frisando no campo da 

fenomenologia, psicanálise e comportamental. 

O segundo capítulo tem como objetivo apresentar a trajetória do fim da 

reforma psiquiatria e o surgimento dos CAPS, mostra a luta para a 

desinstitucionalização dos manicômios, modificando essa prática e instaurando os 

modelos de atenção à saúde mental, o qual valoriza as pessoas que sofrem com 

transtornos mentais.  

No terceiro capítulo apresentamos a psicologia como peça fundamental nesse 

tema de abrangência social, possibilitando a pesquisa da atuação na área dos CAPS 

enquanto parte de uma equipe interdisciplinar que é de suma importância. 
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No quarto capítulo o objetivo é apresentar os desafios implícitos que os 

profissionais de psicologia enfrentaram no momento que foram inseridos no CAPS, 

mostra o crescimento da valorização da profissão, pontuamos os pontos de 

dificuldades, incluindo qual o papel do psicólogo diante do CAPS. 

1.2 O que é loucura? 
Encontramos no campo da fenomenologia principais representantes que 

buscam compreender o campo psicopatológico, como: Minkowski, Binswanger, 

Arthur Tatossian, Tenório e Cohn.  

Segundo Tatossian (1986) na psicopatologia fenomenológica as noções de 

sintomas e fenômeno ocupam um lugar central, tendo como priorização das 

experiências dos indivíduos, considerando a liberdade em uma dialética entre 

autonomia e heteronomia do ser humano. Sendo assim a experiência 

fenomenológica pretende apreender o modo de ser global do sujeito, as 

significações dos comportamentos e dos vividos.
“Não há jamais a loucura integral e o louco permanece um sujeito” e o que 
significa os comportamentos, é o “modo de ser do indivíduo, por trás do qual 
não há nada a buscar ou a supor” (Tatossian 1986, p 34).

            De acordo com Minkowshi a noção de psicopatologia está ligada não 

somente ao campo orgânico do ser humano, mas sim em todos os campos que 

fazem o homem ser um ser existente, isto é, seu campo de relação com si mesmo e 

com as outras pessoas. E os fenômenos são compreendidos como essenciais para 

as existências do homem. A loucura então faz fazer do existir humano, faz parte do 

interior do homem que se manifesta no existir humano e nas suas experiências. 
Embora não tenha qualquer caráter de necessidade, não há ninguém que 
passe pela vida sem conhecer o sofrimento, podendo mesmo dele se 
beneficiar, no sentido de um aumento de compreensão sobre a própria 
existência. Dessa forma, o sofrimento nos revela “o aspecto pático (e não 
patológico) da existência” (Minkowski, 1966: 805)

        Para Tenório (2012) o enfoque fenomenológico-existencial da 

psicopatologia tem como base uma concepção elaborada de homem, o homem 

definido como ser pluridimensional, livre, inserido em um mundo dotado de sentido 

particular, aberto a suas possibilidades, consciente de sua finitude e de sua 

responsabilidade perante suas escolhas. Partindo dessa visão de homem, podemos 

dizer:
‘’Que a psicopatologia vai se manifestar por meio de uma vivência de 
sofrimento onde a pessoa se sente vítima e presa a um destino sombrio e a 
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uma existência destituída de realizações gratificantes e prazerosas. Sem 
liberdade de escolha, a pessoa vive a sensação de estar encurralada pelas 
circunstâncias da vida, sentindo-se impotente para modificá-las, 
submetendo-se a elas, num sacrifício alienante e inevitável. ’’ (Tenório, 
2012.p26)

Binswanger (1981,1971), a psicopatologia é o que se afasta da estrutura 

apriorística do ser, das suas categorias ontológicas, e que se tornou estrutura 

existencial modificada. Assim, o Dasein perturbado projeta-se no mundo mostrando 

flexões existenciais, isto é, tematizado numa categoria ontológica em detrimento de 

outras, tornando-o unidimensional.
‘’Assim, a presença psicopatológica pode se projetar-se de diferentes 
formas: presença perdida (melancolias), momentânea (manias), vazia 
(esquizofrenias), exibicionista (histeria) e controlada (perturbação 
obsessivo-compulsiva). ’’ (Binswanger, 1981,1971)

De acordo com Cohn, (1997), seja como for, a compreensão do significado da 

psicopatologia implica contextualizá-la na existência através de uma compreensão 

da subjetividade em contexto histórico, social e cultural. Os fenómenos 

psicopatológicos relacionam-se com estranheza e afastamento do indivíduo em 

relação a si próprio, com evitamento dos dados da existência. A psicopatologia 

surge quando o projeto se desvia da intenção, quando a realidade histórica (projeto 

histórico) se desvia ou afasta do projeto existencial (escolha originária). 

Na tentativa de se pontuar o conceito de loucura para a visão psicanalítica 

utilizamos do livro “O que é loucura” do autor e psicanalista João Frayse Pereira.

De acordo com Frayse-Pereira (1984), dentro do campo científico e da 

cotidianidade a loucura se encontra em meio de várias definições e pensamentos, 

que acaba com que se apresente a nós de forma mascarada (disfarçada). Sendo a 

mesma máscara usada para rotular a aparência da loucura e a visão que se tem do 

louco. Ao usarmos essas máscaras, deixamos de esquecer que os loucos também 

são humanos e como homens vivem em um contexto. Ao invés de julgar e criar 

rótulos, deveríamos compreender que algo se diz através da loucura, algo cujo 

sentido denuncia o contexto no qual ela emerge.
“A loucura é uma questão problemática. Ela é um problema, como salienta 
M. Mannoni, inseparável da questão colocada pelo homem sobre a sua 
identidade, é no que ele se diz ser, dependendo da imagem ideal que faz de 
si mesmo, que se apresenta a nós, louco ou são de espírito. ” (Frayse-
Pereira, 1984).

Citaremos aqui duas formas de se pensar doença mental: a organicista (essa 

norma seria o bom funcionamento fisiológico do organismo) e a psicofuncional (uma 
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harmonia natural das relações entre funções psíquicas). Ambas apresentam uma 

norma objetiva de saúde que permita avaliar as doenças. 

Segundo Frayse-Pereira (1984), “Portanto, será sempre em relação a uma 

ordem de “normalidade”, “racionalidade” ou “saúde” que a loucura é concebida nos 

quadros da “anormalidade”, “irracionalidade” ou “doença”.

“Há muito tempo, o lugar comum da sociologia e da patologia mental: a 

doença só tem realidade e valor de doença no interior de uma cultura que a 

reconhece como tal” (Michel Foucault, Doença Mental e Psicologia).

 Retomando Frayse-Pereira (1984), cada sociedade forma um perfil de 

doença que se desenha através do conjunto das possibilidades humanas 

enfatizadas ou reprimidas culturalmente. Desta forma, a doença é variável como 

variam os costumes. Mas é o afastamento do padrão cultural a essência das 

diversas manifestações mórbidas.

Já nos estudos de Foucault, as compreensões acerca da loucura se devem a 

percepção de que a pratica do internamento era uma forma de dar conta de uma 

normalidade social, onde a pessoa que sofriam transtornos mentais eram chamadas 

de louco e se definiam por determinado e culpado, sendo ele liberto acesso de si 

mesmo de maneira alienada, sendo este o acesso para a sua verdade “no enigma 

do louco que ele é e não é” (HF, p. 548).

A loucura na psicanálise para Foucault quando retomada deixa de ser uma 

psicologia para uma psico-antropologia da alienação, e que ainda segundo ele a 

loucura e a doença mental se unem quando seriam duas condições diferentes, com 

isso ocupando o mesmo espaço e desfazendo a unidade antropológica. Desta forma 

este autor apresenta a astúcia da loucura, a qual o mundo acreditava poder medir, 

encontrando justificativas na psicologia em debates de obras de Nietzsche, de Van 

Gogh, de Artaud (HF, p.557).

Ainda diante sobre a abordagem psicanalítica, Foucault salienta que esta foi 

uma forma de despsiquiatrização quando retirava do espaço asilado o poder 

psiquiátrico reconstituindo de outra maneira o poder médico para uma atuação mais 

adequada, apresentando um conceito utilizado pela teoria de transferência, tornando 

se essencial a noção deste no papel da cura. As grandes formas de 

despsiquiatrização foram a psicofarmacologia e a psicanálise, opondo –se 

antipsiquiatria. O que continuou de Pinel a Freud foi uma construção da imagem do 
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médico que poderia realizar magias e ter poderes secretos, mostrando uma 

objetividade cientifica, alegada pelo próprio médico, tornando –se um alienante.
 “(...) só conseguiu realizar-se com a cumplicidade do próprio doente e a 
partir de uma prática moral transparente e clara no começo, mas aos 
poucos esquecida à medida que o positivismo impunha seus mitos da 
objetividade científica; prática esquecida em suas origens e em seu sentido, 
mas sempre utilizada e sempre presente. ” (HF, p. 528).

A loucura vista como um saber desconhecido, provido puramente da 

inocência, exigindo portanto uma motivação para tentar compreendê-la em sua 

existência numa realidade interna cuja a consciência se perde na realidade externa.

Segundo Foucault a compreensão deste conceito está para além da área 

multidisciplinar médica, contribuindo ainda para os estudos cuja a compreensão se 

faz necessárias para experiências jurídicas como da alienação (SILVEIRA,2009).

Avanços em políticas públicas acabam por contribuir com a desmistificação 

de portadores de transtornos mentais rotulados por séculos passados como loucos, 

no Brasil o movimento da Reforma Psiquiátrica ganhou e vem buscando e melhorias 

através de outras reformas.

A loucura de maneira conceitual, permanece até os dias atuais obscuras as 

compreensões, é perceptível isto dentro do que se tem como padrão de 

normalidade, uma dificuldade expressa de definir o que seria anormal e identificar o 

adoecer psíquico, ou seja, aquilo que foge à normalidade expressa e aceita dentro 

de uma sociedade acaba por produzir o isolamento daquele que não tem em sua 

rotina os hábitos normais esperados pela sociedade em que está inserido. 

(SPADINI, 2006).

. A Reabilitação Psicossocial vem como objetivo maior de garantir a 

autonomia, o alivio ao sofrimento psíquico. O CAPS vem como um instrumento de 

política pública que visa o acesso, a integralidade na assistência prestada, numa 

atenção diária, acolhendo não apenas as pessoas acometidas dos transtornos 

mentais bem como seus familiares, articulando em rede promovendo a reinserção 

social (Ministério da saúde, 2004).

A compreensão da loucura é um fator desencadeado pela necessidade de 

humanizar os tratamentos recebidos por aqueles que apresentam sofrimento 

psíquicos e portam transtornos mentais, a instituição CAPS se torna, portanto um 

bem necessário ao tratamento para uma reinserção social, apresentando uma 
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melhora significativa, diminuindo o sofrimento e trazendo mais qualidade de vida aos 

usuários.

Na análise do comportamento, Behaviorismo, uma disciplina e uma ciência 

que visa entender e influenciar o comportamento e tem como foco os estudos 

experimentais, foi dado o início às primeiras pesquisas com seres humanos no final 

da década de 50 e início na década de 60 e nesta época a esquizofrenia, como 

comportamento psicótico, passou a ser estudada.  No início de seus estudos, 

objetivo principal com as experiências feitas com pacientes psicóticos era verificar a 

existência real dos princípios operantes (punição-reforço) em pacientes 

diagnosticados com esquizofrenia e não tratá-los, cura-los.  
 “Por outro lado, o modelo analítico-comportamental defende uma análise 
funcional dos comportamentos classificados como psicopatológicos, 
considerando as contingências que os estabeleceram e os mantêm. Nesse 
sentido, muitas vezes observa-se a influência de contingências de punição, 
fuga e esquiva, que acarretam em dificuldades no desenvolvimento de 
atividades cotidianas e, consequentemente, em prejuízos pessoais e sociais 
(Banaco et al. 2010; Sidman, 1989/2003; Vilas Boas, Banaco & Borges, 
2011). ”

Análise do comportamento se diferenciou nesta época das demais linhas da 

época, pois acreditava que o comportamento apresentado por esta população de 

psicóticos tinha solução, as demais acreditavam que não. 

Durante as pesquisas, uma grande porcentagem mostrava que os pacientes 

com surtos psicóticos e internados em hospitais psiquiátricos eram mais sensíveis 

ao ambiente e que seus comportamentos poderiam ser modificados com a aplicação 

dos princípios operantes, possibilitando a intervenção neste comportamento 

indesejado.

Skinner, um dos maiores percursores da análise do comportamento, 

acreditava que o comportamento psicótico fazia parte do comportamento natural 

humano e que poderia ser modificado através dos princípios operantes.

“Skinner (1956/1979) sintetiza, afirmando que "o comportamento do 
psicótico é simplesmente parte e parcela do comportamento humano" (p. 
189) e, "como todo e qualquer comportamento, constitui parte do mundo de 
eventos observáveis, ao qual se aplicam os métodos poderosos da ciência 
natural" (p. 196). ”

      Após muitas críticas, os analistas de comportamento repensaram suas 

práticas e começaram a utilizar a análise funcional, que visa o comportamento verbal 
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dos pacientes psicóticos, um dos principais “sintomas” destes pacientes com 

comportamento psicótico. 

     Várias formas de tratar o paciente psicótico foram descobertas pelos analistas 

de comportamento, mas uma vez que o comportamento psicótico é originado e são 

mantidos por comportamentos ambientais, como de qualquer outro indivíduo, não se 

foi realizada novas pesquisas nas últimas décadas.

1.3 Histórico da Reforma psiquiátrica e o surgimento do CAPS
O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) abriu um campo de atuação para 

vários profissionais, inclusive para o psicólogo. Essa rede surgiu com a ‘ideia de 

cuidar das pessoas de uma maneira mais humana e garantir os direitos daqueles 

que de alguma forma está sofrendo. (CUNHA E MACIEL,2008) 

De acordo com Brasil 2005, este modelo de atenção em saúde mental surgiu 

na necessidade de colocar um fim no modelo hospitalocêntrico. As políticas públicas 

de saúde mental lançam as redes de atenção que visa a desinstitucionalização ativa 

dos manicômios, modificando as práticas terapêuticas e valorizando o modo de vida 

das pessoas com transtornos mentais. Os pacientes que neles eram colocados, os 

funcionários de saúde mental e seus familiares se uniram na década de 70 do 

século passado para que os hospitais psiquiátricos tivessem um fim, constituindo um 

Movimento da Reforma Psiquiátrica. 

A prática Assistencialista apresentava certo esgotamento, o paciente sofria 

uma certa exclusão social, ou seja, aqueles que sofriam de transtornos mentais que 

por si só apresentavam sofrimentos ainda eram exclusos da sociedade e rotulados 

para viver em hospitais psiquiátricos. Diante de tal cenário, críticas a estes cuidados 

ofertados aos modelos existentes surgem como a Declaração de Caracas, 

apontando as necessidades de alternativas e, no Brasil, a Lei 10.216 da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira.
Todo esse movimento reivindicava e focava nas más condições que as 

pessoas com transtornos mentais recebiam, eram condições precárias na qual 

ficavam meses ou até anos ‘’jogados’’ em hospitais, favorecendo a perda de 

autonomia e o a estigma de loucura para o resto de sua vida. Essa luta mostrou a 

grande importância da desconstrução do pensamento manicomial, pois: 

(...) o fim da trajetória sanitarista, de transformar apenas o sistema de 
saúde, e o início da trajetória de desconstruir no cotidiano das instituições e 
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da sociedade as formas arraigadas de lidar com a loucura. É a chamada 
desinstitucionalização. O encontro que a ela se segue institui um novo lema: 
‘Por uma Sociedade sem Manicômios’. (TENÓRIO, 2002, p. 36).

O aspecto fundamental da desinstitucionalização é o CAPS, o primeiro CAPS 

surge no ano de 1987. Localizado na cidade de São Paulo, o CAPS Luiz Cerqueira 

“é identificado como marco inaugural de um modo de cuidar que considera o sujeito 

em sofrimento como estruturante de uma clínica ampliada que o articula no seu 

território e não a enclausura para tratá-lo” (PITTA, 2011, p. 4584).

Os CAPS têm o objetivo de tratar as pessoas com transtornos mentais e fazer 

com que os pacientes consigam se integrar em todo seu contexto cultural, social e 

familiar, fazendo com que eles tentem buscar sua autonomia, visando também seu 

bem estar físico e psicológico, oferecendo estes dois tipos de tratamento.

De acordo com Pitta (2011), foi na década de 2000 que a Reforma 

Psiquiátrica Brasileira e o CAPS ganharam mais força, tornando uma estratégia 

governamental, com o objetivo de prestar atendimento diário e aberto a toda a 

população, evitando as internações psiquiátricas, essa rede se organiza nos 

territórios de acordo com número da população e da complexidade, e se 

caracterizam como: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi E CAPSad.   

O Ministério da Saúde (2003, 2004, 2005) e Alverga e Dimenstein (2006) 

informa, que a partir de março de 2002, foi criado o CAPS ad (Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas), no qual eles disponibilizam atendimentos para 

pacientes com transtornos decorrentes do uso abusivo de substancias químicas 

como álcool e drogas. Eles oferecem a esses usuários do serviço psicossocial 

atendimento diário, intensivo, semi-intensivo ou não-intensivo. 

Os CAPS são considerados um instrumento estratégico para confirmar a 

reforma psiquiátrica. O serviço psicossocial presta atendimento clinico diário, 

prevendo assim evitar a internação em hospitais psiquiátricos, visando também 

inserir as pessoas com transtornos mentais na sociedade.

Para tanto, a Portaria 3088 de 2011, que institui a Rede de Atenção 

Psicossocial, propõe que o trabalho no CAPS seja:
(…) realizado prioritariamente em espaços coletivos (grupos, assembleias 
de usuários, reunião diária de equipe), de forma articulada com os outros 
pontos de atenção da rede de saúde e das demais redes. O cuidado é 
desenvolvido através de Projeto Terapêutico Individual, envolvendo em sua 
construção a equipe, o usuário e sua família.
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O CAPS é composto por uma equipe multidisciplinar, visando sempre o bem 

estar do sujeito, os psicólogos atuam através das intervenções clinicas, escutando o 

sujeito e fazendo atividades em busca de melhorar a capacidade do sujeito no que 

se refere à socialização dele.

Segundo ministério da saúde (BRASIL 2004), o trabalho em grupo é o 

principal eixo de trabalho utilizado pelo CAPS, elas podem distinguir-se da formação 

e objetivo de cada técnico, equipe multiprofissional, monitores ou estagiários.

A produção científica acerca do CAPS mostra que este, vem como uma 

estratégia organizacional para com os cuidados prestados para saúde mental, com 

enfoque na reinserção no convívio social. O aumento de estudos para este assunto 

abre um leque de possibilidades que podem fazer com que aumente a compreensão 

frente as questões existentes para a saúde mental, e estes estudos partem 

primariamente de áreas como Enfermagem, Psicologia e Medicina, outras áreas 

também contribuem para este enriquecimento cientifico, no entanto mostra uma 

lacuna com relação aos constructos feitos por alunos em formação acadêmica, ou 

seja, os estudos são produtos de profissionais experientes. Um apontamento 

importante destas pesquisas para a produção cientifica é que apresenta não apenas 

as eficiências como também as falhas dos CAPS (CORDEIRO, OLIVEIRA E 

SOUZA, 2012).

Pesquisas em volta do trabalho interdisciplinar vem mostrar uma necessidade 

de capacitação para todos os profissionais envolvidos , passível de observação 

através dos resultados que se obteve, possibilitou percepção de características dos 

trabalhos ofertados, características dos processos desenvolvidos, indicar o 

conhecimento atual e direcionar para novas ideias de projetos que valorizem aquilo 

que ainda não foi contemplado em seu valor singular, tal como as relações familiares 

dos pacientes e de certa forma contribuir para as práticas diárias. (CARVALHO, 

2012) 

Os CAPS tornaram se referência em tratamento de pacientes em sofrimentos 

psíquicos, isso se tornou possível com a postura contra ao movimento hegemônico 

que centralizava apenas a doença. O paciente se tornou ativo em seu tratamento, 

cujo o objetivo é a construção de sua autonomia, reinserção social e com isso anular 

a internação psiquiátrica. Contudo familiares neste contexto tem o papel 

imprescindível, a participação neste processo se faz importante para o 

estabelecimento de vinculo e fortalecimento dos compromissos assumidos entre 
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equipe, paciente e família promovendo uma relação singular, possibilitando a criação 

de Projetos Terapêuticos Singulares.

Através deste Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) é possível ter acesso a 

identificação de vulnerabilidades, dos riscos, das intervenções necessárias de 

acordo com a necessidade, ou seja, um aprofundamento singular para cada 

paciente, realização do PTS promove ainda o respeito e a valorização da história do 

paciente, acontece por meio de um profissional- referência para o paciente e família, 

e deste também para com toda a equipe por meio de discussão do caso.

A realização do PTS implica empoderamento tanto do paciente quanto do 

familiar, união familiar, esclarecimentos acerca dos transtornos mentais, avaliação 

crítica dos profissionais e também dos familiares envolvidos, ocasionando assim 

quebras de paradigmas, produção de novos conhecimentos e inovação. 

É observável ainda que existe dificuldades ainda para aplicação de PTS, mas 

o enfoque deve ser a possibilidade de se utilizar deste instrumento que visa 

colaborar com a autonomia e reinserção do paciente que apresenta sofrimentos 

psíquicos e que isso contribui grandemente para as mudanças num cenário que vem 

de mudanças e retrocessos, tendo em vista os desafios para a efetivação da 

Reforma Psiquiátrica.

1.4 A Atuação do Psicológica. 
Dentro da rede psicossocial e principalmente da área da saúde, a Psicologia 

ganhou espaço devido às mudanças das reformas psiquiátricas, com o intuito de 

afastar a ideia de atendimento em consultórios e preocupar com a função social da 

psicologia na sociedade. Com a necessidade desse abandono no Sistema Único de 

Saúde (SUS), a ideia de clinica passou a ser denominada clínica ampliada e o 

trabalho em equipes multiprofissionais tornou prioridade.

           O papel principal da equipe no CAPS seja o psicólogo, assistente-social, 

psiquiátrica entre outros é a escuta, pois mostra uma breve noção sobre o sintoma 

do paciente em transtorno e possibilita que ele encontre nos momentos com o 

profissional sua subjetivação. 
‘’Consideram que a satisfação no trabalho de profissionais que atuam na 
saúde mental é resultado de seu grau de satisfação com relação: à 
qualidade dos serviços oferecidos aos pacientes, à sua participação no 
serviço, às condições de trabalho e ao seu relacionamento no serviço. A 
satisfação laboral pode ser definida como um sentimento resultante da 
interação dos profissionais com seus valores, suas crenças e seu ambiente 
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de trabalho, influenciando sua saúde e bem-estar. ” (ANDEIRA, PITTA E 
MERCIER, 2000)

          A atuação do psicólogo na saúde pública implica na necessidade de 

aprimoramento em seu trabalho, entre elas: lidar com aspectos institucionais, com 

suas às frustrações e falta de reconhecimento e o modo como se relaciona com a 

equipe. As implicações a cima geram prejuízos ao bem-estar, principalmente em 

psicólogos que atuam em rede pública, podendo comprometer o trabalho, já que 

essas consequências são físicas, psicológicas e comportamentais. 

Na década de 1940 teve início a compreensão das oficinas terapêuticas, 

iniciada pela psiquiatra brasileira Nise da Silveira. Ela deu início a uma nova 

perspectiva no tratamento terapêutico realizado em pacientes com transtornos 

mentais, seu trabalho envolvia oficinas onde a atividade era totalmente manual 

como: sapataria, marcenaria, algumas atividades de expressão como: pinturas, 

músicas e danças e também atividades recreativas como: passeios. 

Essas oficinas tinham como objetivo através da criação e desenvolvimento 

dos recursos terapêuticos, promover também condições críticas para o sujeito desde 

o momento da internação, até a preparação do interno para saída. Costa e 

Figueiredo (2008) referem à oficina terapêutica como “o lugar onde se dão grandes 

transformações”.

O trabalho com a criação de algo, de artes, possibilita o indivíduo criar um 

espaço onde ele construa laços sociais. Não importa qual atividade o indivíduo irá 

realizar, mas sim de como a técnica irá conduzir esta situação e tenham clareza do 

objetivo que querem atingir para com aquele sujeito, através do trabalho realizado, 

por conta disto o trabalho do psicólogo nas oficinas terapêuticas é muito importante.

Segundo Amarante (2011), psicólogo então que se inserir no modelo de 

atenção psicossocial terá que desenvolver um olhar mais ativo e participante para a 

construção de uma relação e protagonizar em junção com esses usuários à 

participação da cidadania e uma aproximação concreta com o contexto de vida por 

eles trazidos. 

Pode-se dizer que a demanda que busca por atendimento nos CAPS, são de 

certa forma migrantes, pois eles se deslocam de sua casa para essa rede de 

atendimentos em busca de melhoria para sua saúde mental ou de alguém da 

família.
Caminhamos então para o entendimento subjetivo do deslocamento 
geográfico, como sendo um movimento de aventura no campo do outro, que 
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confronta o sujeito (eu) com a vivência crítica da abertura à alteridade. 
(FERREIRA, 2015, p.194).

Nessa migração o papel realizado pelo psicólogo será fundamental, pois a 

procura por esse espaço que é ofertado com oficinas e escutas terapêuticas das 

histórias de vida do sujeito pode favorecer a promoção do bem-estar, levando 

sempre em consideração a cultura e experiência do outro.

Rosa, Carignato, Alencar e Heritçalde (2013), em seu projeto de trabalho com 

migrantes e refugiados, há uma “prática de escuta específica da ‘’cultura do outro’’

O migrante sente-se acolhido nesse lugar em que o psicólogo proporciona, 

podendo dar sentido a essa história trazida, transformando-a, através dessa 

valorização de seus aspectos mais pessoais.

1.5 Desafios Implícitos. 
A importante a atuação do psicólogo dentro dos serviços públicos de saúde, 

no âmbito do CAPS não é diferente, mas desde que vem se inserido nesses 

ambientes muitas dificuldades são encontradas e acabam sendo questionados qual 

o seu papel. 

Muitas dificuldades foram encontradas pelos profissionais da saúde no CAPS 

no momento que inicio a ideia antimanicomial, a insegurança, o medo e temor diante 

dos pacientes foi o impacto da equipe, pois, na época eram enviados sem 

experiência ou até mesmo indicação e muitas vezes não tendo conhecimento sobre 

o serviço que a unidade oferecia. Ainda nos dias atuais muitos desconhecem as 

propostas do CAPS, pelo fato de haver uma carência na formação acadêmica sobre 

os ensinamentos em Saúde Mental. 

A esse respeito, Carvalho (2008, p. 171) discorre: 

(...) o debate sobre políticas de saúde pública nos cursos de graduação da 
cidade parece ser ainda escasso, isso contribui para que muitos 
profissionais comecem a nele trabalhar sem conhecer a que se refere sua 
proposta e em que consiste seu funcionamento.

O modelo clínico permanecia no começo e a forma de trabalho não era em 

equipe, o psicólogo trabalhava com o modelo médico e se isolava desconsiderando 

o social. Lima (2005) chama atenção para a dificuldade em desenvolver o trabalho 

coletivo e a dificuldade de formação profissional ainda não voltada para os novos 

modelos de atuação em saúde no país. 
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Os psicólogos diante dessas dificuldades tiveram que reinventar práticas psi, 

maneiras de tornar a saúde coletiva e fazer a desinstitucionalização da loucura, para 

atingir o trabalho clinico-institucional. 

A saúde mental no modelo de atuação psicossocial vem ganhando cada vez 

mais espaço e com a preocupação em trabalhar de diferentes formas e de abordar 

de maneira reflexiva todos os contextos. E a estrutura que encontramos hoje é 

resultado de várias mudanças que já ocorreram e que vem ocorrendo durante sua 

estruturação como um modelo de atuação psicossocial, que ainda tem muito a 

avançar e muito que se estruturar na relação psicologia e saúde em um modelo 

psicossocial.
Assim, a área da saúde mental constitui uma complexa rede de saberes que 
envolve a psiquiatria, a neurologia e neurociências, a psicologia, a 
psicanálise, a filosofia, a fisiologia, antropologia, a sociologia, a história e a 
geografia. (AMARANTE, 2011).

Ainda segundo Amarante (2011), com todas essas questões podemos pensar 

no modelo de trabalho da psicologia e em como será voltada a sua pratica para 

poder desenvolver seu trabalho de forma interventiva e em conjunto com a políticas 

públicas envolvidas na estruturação. O trabalho desenvolvido no CAPS pelo 

psicólogo vai girar em torno de uma superação de modelo clinico tradicional, uma 

pratica voltada para um novo modelo de atuação onde vai trabalhar com a 

autonomia dos usuários, ajudando-os no desenvolvimento de suas capacidades e 

como indivíduos participantes ativos da sociedade. 
Todo o cuidado a se trabalhar com saúde mental também vai aparecer na 

responsabilidade do psicólogo com os usuários, em proporciona-los não só o bem 

estar psicológico, mas também o bem estar social. E a relação de proximidade do 

profissional psicólogo e dos usuários é a ferramenta essencial para poder se realizar 

um bom trabalho. 
Na construção do trabalho em rede existe toda uma complexidade vinda não 

só em como o psicólogo deve atuar, mas também em todas as responsabilidades e 

o envolvimento nos aspectos psicossociais dos clientes atendidos. Devendo haver a 

construção e a reconstrução de práticas inovadoras e uma reflexão em cima de todo 

o contexto na qual vai se trabalhar. 
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Conhecer o trabalho dos profissionais que atuam em uma unidade de CAPS, 

atendendo à solicitação do tema proposto pela Universidade Paulista, sendo este: 

“Práticas clínicas, educacionais e psicossociais destinadas à atenção psicológica e o 

desafio da inserção institucional”.

2.2 Objetivos Específicos

Nossa intenção através deste trabalho será problematizar os desafios 

profissionais contidos nas relações de vínculo entre o psicólogo e os usuários dos 

CAPS.

3. PROBLEMA

Entendemos nossa problemática em: Como se estabelece a relação de 

vínculos entre os psicólogos e os usuários do CAPS e como é enfrentado pelos 

profissionais de psicologia? 

4. HIPÓTESES 

A sensibilização quanto à equipe total do CAPS bem como do trabalho em 

rede do município para a compreensão de que estabelecer vínculos nos primeiros 

atendimentos fortalecerá a relação entre o psicólogo e usuários do CAPS, através 

da escuta. 

5. JUSTIFICATIVA 

Este trabalho de pesquisa evidencia sua importância, por meio de 

informações sobre o CAPS, atualização das diversas perspectivas e vivências 

através dos profissionais da saúde mental, além de buscar por respostas sobre o 

estabelecimento de vínculos desta rede com seus usuários. Buscando 

esclarecimento destas questões a fim de tornar-se relevância social e teórica a 

respeito da temática.
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6. MÉTODO

6.1 Participantes

Os participantes envolvidos com a nossa pesquisa, serão profissionais da 

saúde mental (psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, psiquiatras, 

enfermeiros, etc). Serão escolhidos três profissionais, e direcionado para estes uma 

entrevista para cada participante escolhido. Os profissionais serão buscados 

aleatoriamente por indicações da orientadora e outros professores.

 Os participantes entrevistados serão das cidades do interior do estado de 

São Paulo, que tenham experiências no mínimo de um ano na área da saúde 

mental. 
6.2  Instrumentos

 Serão realizadas entrevistas semi-abertas, favorecendo manifestações da 

particularidade de cada participante e ainda contemplando as questões elaboradas e 

discutidas pelas alunas e desta forma vir a estruturar o nosso trabalho (conforme 

anexo 1).

6.3  Aparatos de pesquisas 

Serão necessárias duas pesquisadoras para cada entrevista, para que 

enquanto uma esteja realizando as perguntas, à outra possa estar transcrevendo as 

respostas.

6.4  Procedimentos para coletas de dados

Inicialmente será realizado o contato com os profissionais que poderão vir a 

ser os participantes desta pesquisa, apresentando o assunto e a sua importância na 

colaboração deste. Será agendado dia e horário para entrevista, primeiramente 

esclarecemos os objetivos do estudo e as dúvidas. Após as apresentações e as 

permissões deles, iremos solicitar as assinaturas de documentações especificas, tais 

como: carta de apresentação (anexo 2) e do termo de consentimento livre 

esclarecido (anexo 3). 
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6.5  Procedimentos para análise de dados

O método deste trabalho consiste na análise e interpretação qualitativa em 

encontrar e enfatizar temas chaves de acordo com os dados obtidos nos 

levantamentos bibliográficos e nas entrevistas realizadas.

Para a análise do material coletado foi utilizado Análise por categorias, que 

conforme Bardin (2011, p. 119) a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamentos segundo o género com os critérios previamente definidos.

Ainda segundo Bardin (2011), a opção pela análise categorial se respalda no 

fato de que é a melhor alternativa quando se quer estudar valores, opiniões, atitudes 

e crenças, através de dados qualitativos. 

6.6 Ressalvas Éticas

É uma pesquisa pautada pela ética com seres humanos, dentro das normas 

que regem a literatura da psicologia com o uso de conceitos da mesma. Os cuidados 

necessários serão realizados com relação ao bem estar dos participantes, assim 

como ao respeito e preocupações éticas planejadas pelos autores, fazendo o uso de 

carta de apresentação, termos de consentimentos e as devidas autorizações.

Citamos, ainda, a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96 que 

trata pesquisa de seres humanos no Brasil. Compreende se ainda o sigilo absoluto 

dos participantes bem como o anonimato.
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7. RESULTADOS 

Para compreender melhor a atuação dos psicólogos nos CAPS, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas feita com as profissionais. Diante de tal, 

partimos para a análise dos dados coletados, isto foi feito no sentido de entender a 

atuação e o trabalho desenvolvido dentro destas instituições e por estas 

profissionais partindo dos pressupostos de suas experiências, assim como também 

entender a relação entre o atendimento ofertado e os usuários da instituição. 

Os eixos foram divididos separando os assuntos para maior compreensão, e 

todos esses são constituintes do trabalho dos psicólogos nos CAPS, sendo:

1. Os principais desafios dos psicólogos na instituição.

 De acordo com os dados obtidos, pudemos observar que os desafios se 

pautam na forma em que os profissionais lidam com suas expectativas e 

sentimentos na relação com o paciente. Outro desafio está na desconstrução do 

olhar em que demais profissionais ligados a saúde e ou não (educação) tem para 

com os usuários, pois muitas vezes a realização dos serviços ofertados encontram 

dificuldades de efetivação por conta desta desvalorização.

Observamos que no trabalho realizado pelo profissional no âmbito da saúde 

mental pode provocar desgaste e este por sua vez pode propiciar por exemplo um 

adoecimento da equipe, se tornando outro desafio no qual o profissional psicólogo 

terá que trabalhar. 

2.  A atuação do psicólogo dentro do CAPS. 

A partir de nossos estudos e coleta de dados, observamos que dentre os 

fatores recorrentes no trabalho realizado pelos profissionais, destaca-se a questão 

do acolhimento como uma estratégia de intervenção, assim como as possibilidades 

de atendimento em saúde mental com a orientação multidisciplinar e como condição 

necessária para um melhor cuidado ao usuário.

3.  Resolução de situações de conflitos

A respeito deste item, consideramos um resultado que se repetiu ao longo 

das coletas, foram os conflitos, pois quando surgem, são lançados para o 

entendimento e compreensão da sua origem. É necessária atenção aos casos que 

podem levar riscos aos demais pacientes, bem como aos profissionais quando dos 

conflitos decorrem comportamentos agressivos e até mesmo o risco do próprio 



21

paciente em virtude de suas ações. Em parcela maior, a grande dificuldade de 

resolução aos conflitos é com os familiares, por isso a importância do vínculo para 

além do paciente, mas também com os familiares.

4. Construção de vínculo

Neste eixo, um dado que persistiu como uma condição necessária para a 

construção de vínculo é colocar-se como interessado a conhecer o paciente e sua 

história, assim quanto mais buscar o outro, mais o profissional poderá compreendê-

lo, estabelecer vinculo e ajuda-lo em seu sofrimento. Outro fator importante é a 

escuta sem preconceitos e julgamentos. 

5. Expectativas na atuação. 

Através das informações e dados coletados, observamos que o trabalho 

desenvolvido na Rede Pública no âmbito da Saúde Mental se apresenta num 

cenário de grandes desafios, quando observamos um grande movimento pela Luta 

Antimanicomial, a necessidade de desmistificações conceituais ao que se refere 

Saúde Mental e o saber da Psicologia.

As experiências de atuação dentro de campos como CAPS quando já 

existem, não produzem expectativas com relação ao ambiente e sim com a sua 

capacidade de poder desenvolver o seu trabalho, todavia esta expectativa por sua 

vez, quando vista com aquele que inicia seu exercício profissional neste campo 

evoca questionamentos de como poderia vir a desenvolver seu trabalho, muito 

embora estes questionamentos também possam ser presentes aos experientes, a 

expectativa é maior aos iniciantes da profissão. 

À medida que os trabalhos vão se concretizando sendo assertivo ou não, 

acarreta crescimentos seja para o profissional e ou para os serviços em saúde 

mental como um todo.
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8. DISCUSSÃO 
Nestas entrevistas buscamos e destacamos a importância da compreensão 

do desenvolvimento do trabalho do psicólogo na construção de vínculos bem como 

seus principais desafios e expectativas de atuação. De acordo com os profissionais 

entrevistados, os principais desafios se encontram nas desmistificações de 

concepções a respeito de saúde mental, como sendo construtos sociais a partir de 

ideias generalizadas pautadas no senso comum, onde as pessoas trazem verdades 

absolutas sobre diagnósticos e conceitos de loucuras. Estes desafios se fazem 

presentes para além do CAPS, mas este de acordo com o que podemos 

compreender vem sendo um instrumento fundamental na continuidade de 

movimentos sociais que visam a desinstitucionalização, Leal e Antoni (2013) aponta 

que:
No ano de 1989, ocorreu a primeira experiência de desinstitucionalização no 
Brasil, fruto das articulações dos movimentos sociais relacionados à 
temática. A partir disso, surgiu um dos aparatos legais federais mais 
significativos, o Projeto de Lei nº 3.657/89, que dispunha sobre a 
progressiva extinção das instituições manicomiais e sua substituição por 
outros dispositivos assistenciais, bem como sobre a regulamentação da 
internação psiquiátrica compulsória. (LEAL, ANTONI 2013)

Considerando que os Centros de Atenção Psicossocial são serviços recentes 

no país, percebe-se nas entrevistas realizadas com os profissionais, entre os 

desafios apontados, foi citado a dificuldade de descontruir nas pessoas a 

necessidade de internação, para a psicóloga A que atua no CAPS IJ:

 ‘’Hoje já não existem mais hospitais psiquiátricos. As internações já não são 

frequentes, embora as pessoas tenham uma mentalidade sobre isso e ainda a gente 

tem muita coisa para desenvolver, em cima disso, muitas coisas mudaram’’. 

A esse respeito, compreendemos conforme Tenório (2002) que o fim da 

trajetória sanitarista, de transformar apenas o sistema de saúde, e o início da 

trajetória de desconstruir no cotidiano das instituições e da sociedade as formas 

arraigadas de lidar com a loucura. É a chamada desinstitucionalização. O encontro 

que a ela se segue institui um novo lema: ‘Por uma Sociedade sem Manicômios’. 

A narração a seguir mostra outro desafio destacado por uma profissional: o 

conceito loucura que ainda se faz necessário ser desmitificado pela sociedade ‘’Nós 

precisamos desmistificar tudo que se diz de saúde mental. Eu acho que muita coisa 

já desenvolveu, mas as pessoas têm encruado dentro delas coisas que pra elas são 

verdades. Então, essa questão do diagnostico, da loucura, ou eu não preciso do 
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psicólogo porque psicólogo é para louco. Acho que esse é o pior desafio’’. Em 

relação a esse conceito, destacamos Minkowshi (1966):
A noção de psicopatologia está ligada não somente ao campo orgânico do 
ser humano, mas sim em todos os campos que fazem o homem ser um ser 
existente, isto é, seu campo de relação com si mesmo e com as outras 
pessoas. E os fenômenos são compreendidos como essenciais para as 
existências do homem. A loucura então faz fazer do existir humano, faz 
parte do interior do homem que se manifesta no existir humano e nas suas 
experiências. (MINKOWSHI 1996) 

A riqueza das observações dos profissionais deixa nos clarifica que estamos 

vivendo um grande processo de mudança em tudo o que respeita a saúde mental, 

os profissionais estão inseridos em situações as quais são desafiados a superar os 

impasses expostos tanto pela instituição como pela sociedade, buscando novas 

práticas para atender a demanda apresentada de maneira satisfatória. 

A respeito da atuação do profissional nos Centros de Atenção Psicossocial, 

cabe destacar que os profissionais tendem a desenvolver e aprender em sua própria 

prática, não pautados apenas naquilo que já saber adquiridos na formação como 

também são necessárias inovações de acordo com a demanda apresentada na 

instituição. Sendo assim foi apontada pelas profissionais a necessidade de busca 

por criação de oficinas terapêuticas adequando-se a realidade da instituição para 

que ocorra uma boa atuação do psicólogo, evidente no discurso dos entrevistados: 

‘’Então cada profissional tem a sua liberdade de escolha de trabalho, de atuar, eu 

tenho aqui a minha forma de trabalho, eu fiz separação entre homens e mulheres 

porque eu vejo a mulher que dependente ela precisa de um espaço para ela falar de 

coisas que são íntimas, da própria mulher’’ Portanto nas palavras de Costa e 

Figueiredo (2008) referem à oficina terapêutica como “o lugar onde se dão grandes 

transformações”. As oficinas nascem com o propósito de reabilitação e inserção do 

indivíduo com algum transtorno e ou sofrimento psíquico na sociedade, 

proporcionando a ele um local de acolhimento e de expressão.

Sabemos que historicamente a assistência na área de saúde mental, e 

contextualizar por marcos de lutas, violências, opressões e ideologias em torno da 

loucura. Com o surgimento das instituições CAPS para o acolhimento destes 

indivíduos e reinserção social destes, tem sido construído uma nova forma de olhar 

e refletir conceitos relacionados à saúde mental e em especial de “loucura”. Para 

além destes desafios externos, existem os desafios internos e, dentro deste contexto 

também implicam debates que emergem entre profissionais da equipe, com as 
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famílias dos usuários ou até mesmo entre profissional e usuário. As profissionais 

entrevistadas trouxeram vários quesitos causadores de conflitos, dentre eles, o uso 

de substâncias psicoativas dos usuários, causando nos mesmos, comportamentos 

agressivos perante membros da equipe. Tendo que algumas vezes pedirem auxilio 

as demais redes de apoio.

Refletir e dialogar sobre a dinâmica da equipe para que juntos possam 

identificar a situação conflituosa e solucioná-la, foi um dos apontamentos vistos nas 

entrevistas. As entrevistadas, psicólogas, trouxeram em seus discursos a facilidade 

de elucidação dos problemas, através de discussão em equipe, sobre as mesmas, 

sendo estas semanais. 

A maior incidência de conflitos dentro das instituições acontece com as 

famílias dos usuários e isto muitas vezes, ocasiona o abandono ao tratamento. O 

acolhimento para o estabelecimento de vínculo e escuta sem julgamentos destas 

famílias é primordial, pois, na maioria das vezes, a vulnerabilidade emocional destas 

famílias é tão intensa quanto do usuário. Assim como nos mostra, Olschowsky:
A família, entendida como uma unidade de cuidado necessita de apoio 
profissional para orientá-la e fornecê-la, quando esta se encontrar em um 
estado de fragilidade. Sendo assim, o tratamento não se restringe a 
medicamentos e eventuais internações, mas, também a procedimentos que 
visem a uma reintegração familiar, social e profissional, bem como a uma 
melhoria na qualidade de vida, tanto do doente quanto de seus familiares 
(SCHRANK,; OLSCHOWSKY, 2008). 

A participação dos membros familiares nestes cuidados que o usuário 

necessita ter depende da disponibilidade dos mesmos, nas mudanças de rotina, 

aceitação ao tratamento e do novo contexto onde está se inserindo. Todo este 

processo de cuidado do usuário dentro serviço quanto a sua família, faz com que o 

usuário tenha uma maior adesão, propiciando que suas idas ao CAPS sejam mais 

frequentes, possibilitando ainda que o usuário que abandonou o tratamento retorne.

No momento em que o usuário e a família chegam até o CAPS, a estranheza 

e o medo deste novo mundo é natural. A equipe como um todo apresenta a eles 

toda sua disponibilidade, procurando saber da história do indivíduo, o contexto em 

que ele vive e como está sendo para ele em conjunto com a família toda essa 

mudança na rotina, permitindo assim o inicio do vínculo e que a confiança possa 

emergir aos poucos. Segundo Tavares e Sousa (2009), conforme citado por Leal e 

Antoni (2013) a presença dos familiares é fundamental, que os debates muitas 

vezes podem emergir pela falta de definição dos papeis não estarem claros dentro 
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da equipe, mas que a valorização desta por parte dos familiares auxilia no 

sobrepeso que pode ocorrer em virtude do convívio com aquele que apresenta um 

transtorno mental bem como de sua condição social. 

Cabe destacar que para a construção do vínculo, uma das entrevistas nos 

trouxe a importância da singularidade de cada profissional e usuário, para o 

estabelecimento do mesmo, compreendendo assim o trabalho de maneira distinta 

com cada usuário. Entendemos que o respeito, o não julgamento e a transparência 

para com os usuários e seus familiares permite uma visão de que toda equipe está 

unida para a transformação. Desta forma se abre a possibilidade de construção de 

uma nova história de enfrentamento da realidade daqueles que sofrem, e isto é 

muito importante para além do individuo, até mesmo para que, como já 

mencionados acima, tanto usuário quanto sua família se sintam acolhidos. 

        Durante as entrevistas, de acordo com as citações realizadas pelas 

profissionais, nota-se uma atenção especial ao desafio relacionado aos 

preconceitos com os portadores de transtornos mentais, e que este se caracteriza 

dos maiores entre os desafios, pois poder perceber a singularidade do olhar, a 

forma de compreender os fenômenos e também a ruptura com a medicalização, em 

não se prender á diagnósticos de saúde mental, permite enxergar o ser humano em 

sua essência e complexidades e, então a partir destas perspectivas trabalhar o 

manejo com toda a equipe inserida no CAPS, em especial com os médicos. 
 A análise aponta que o serviço é percebido como um local de acolhimento, 
seguro para os usuários; no entanto, os portadores de sofrimento psíquico 
ainda são vistos com preconceito por freqüentarem um local de assistência 
psicológica (PARANHOS; AIRES, 2013).

       A quebra de paradigmas a cerca da saúde mental bem como de preconceitos, 

ainda é uma das questões que permeiam os grandes desafios aos psicólogos ao 

trabalharem no CAPS, não somente trabalhando essa ruptura com a equipe, mas 

até mesmo desmitificar isso com os próprios usuários que muitas vezes não 

procuram por ajuda ou abandonam o tratamento por ideias preconceituosas a 

respeito de si e da instituição, sendo por tanto uma realidade grupal ou individual. 

 A partir do exposto, considera-se que o serviço ainda não proporciona 
plenamente a reinserção social dos usuários. Fica clara a positiva mudança 
nos modos de tratamento da saúde mental, sendo o CAPS sinônimo de 
liberdade em seus diversos sentidos. Contudo, a reinserção ainda não 
atingiu outros espaços que não o próprio CAPS. (PARANHOS; AIRES, 
2013).
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       O CAPS vem como esse apoio para novos modelos de tratamentos, para a 

superação da reforma psiquiátrica brasileira e assim ajudar com novas 

possibilidades de reinserções sociais aos usuários. Então a questão chave é em nos 

questionarmos se esse trabalho de autonomia vem sendo possível e se isso é o que 

vem ocorrendo com o trabalho desenvolvido dentro destas instituições. E durante as 

entrevistas percebe-se que esse também é um dos desafios do profissional 

psicólogo, bem como a articulação desse trabalho com a rede. De acordo com uma 

das psicólogas entrevistadas atuando no CAPS IJ, ela nos traz que: 

“CAPS é um centro de atenção psicossocial que cuida de doença mais grave, de 

uma problemática mais agravante, a gente seleciona o que tem um perfil de 

problema psíquico mais grave, do que aquele que não tem tanto. Então, quando a 

criança é detectada que ela tem algum sofrimento, mas ele não é algo que está em 

uma proporção que vai afetar de forma grave a criança, a gente faz as orientações 

para os familiares, que às vezes é mais de uma, o que é necessário e encaminha 

para unidade de saúde, se for necessário ou recebe alta depois dessas orientações. 

Agora quando tem um processo mais complexo, ela é inserida nos atendimentos, dai 

a gente vai ver o atendimento mais adequado, se precisa ser individual ou em grupo 

e ela passa a frequentar por um tempo, onde a gente percebe que ela vai estar em 

um quadro mais estabilizado, e estabilizando nós vamos fazendo essas 

manutenções. A gente também entende que o Caps não é o lugar onde ela tem q 

ficar para sempre, senão a gente acaba institucionalizando a criança e não é o 

objetivo.”.

A criação de dispositivos assistenciais instituiu uma nova direção de 
trabalho, com a introdução de elementos na rotina das equipes de saúde 
mental. Surgiram desafios, descobertas e embates cotidianos na construção 
de projetos terapêuticos, orientados por novas diretrizes e perspectivas de 
cuidado (GOMES Et Al, 2013).

 Concordando por tanto com a fala da entrevistada, e de acordo com o 

objetivo do CAPS como: 

Sendo assim, o CAPS é considerado um local de referência e de tratamento 
a pessoas que sofrem com transtornos mentais severos e persistentes, os 
quais justificam a permanência do paciente em um lugar de atendimento 
intensivo, comunitário, personalizado e promotor de saúde (Brasil, 2004).
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 Falar em novas diretrizes engloba muitas complexidades, pois esses desafios 

que, no processo de trabalho, não dissociam o cuidado da produção do 

conhecimento em ato. CAPS por tanto acaba por se tornar um instrumento de 

políticas publicas, cuja a estratégia visa a transformação da realidade da assistência 

ao paciente da saúde mental garantindo seus direitos bem como um atendimento 

digno através de um serviço diferenciado, que propicie não apenas a inserção social 

do individuo, como uma participação ativa, num processo democrático das ações, 

valorizando a subjetividade a partir do desenvolvimento de intervenções 

multiprofissionais, e consequentemente evitando a segregação do adoecimento 

psíquico. Colocar em prática e manejar isso esta para além de uma instituição 

especifica, que é importante também trabalho articulado em rede, e que quando este 

por muitas vezes ao se encontrar defasado pode barrar um trabalho mais amplo e 

mais diversificado do psicólogo e de sua autonomia para o desenvolvimento de seus 

projetos terapêuticos.

Podemos notar nas entrevistas a relação da psicologia com o Sistema Único 

de Saúde (SUS). Uma das entrevistadas nos traz como dificuldade em realizar 

tarefas para além da psicologia, que exigiriam cursos e aprimoramentos.
“Nesse contexto, as políticas e estratégias para o SUS que se voltam para a 
formação de futuros e atuais profissionais de saúde estão também em 
construção, o que implica transcender o sentido estrito de instrução, 
capacitação e aperfeiçoamento e possibilitar a produção de conhecimento, 
de mentalidades, de jeitos de estar, de comprometimento com a coisa 
pública aliada à descoberta e ao exercício do processo de criação. ” 
(REFERENCIA)

Ao relacionarmos o SUS como desafio para a formação em psicologia, a 

citação e a fala da entrevistada, notamos o quanto há uma aproximação entre 

aprimoramentos, capacitação, aperfeiçoamento, porém acabam sendo falho na 

realidade, pois o profissional em algumas circunstancia pode se ver exercendo 

funções que não lhe competem sem ter um conhecimento aprofundado.

Pensaremos aqui também no bem-estar do profissional da saúde pública, 

porque na sociedade contemporânea, são cada vez mais essenciais, pois a 

atividade laboral tem sofrido mudanças gradativas e rápidas e, cada vez mais, é 

indispensável que o empregado tenha agilidade, habilidade e qualificação especial. 

Neste sentido observa-se através das profissionais a necessidade de o (a) psicólogo 

(a) poder lidar com suas frustrações de acordo com a expectativa que se cria 

através de suas atuações e que isto independe do local de trabalho.
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Uma das entrevistadas teve como primeiro emprego o CAPS, ela nos contou 

sobre as expectativas e o quanto o trabalho em Saúde Mental ensinou-a lidar com 

as frustrações, pois houveram projetos que deram certos e outros que deram 

errados. Isso influencia muito no bem-estar do trabalhador, porque algo que já 

estava certo para ser exercido não funciona e o profissional se frustra. Quando se 

tem emoções positivas no ambiente de trabalho, aumenta o desenvolvimento de 

potencialidades do profissional.

Vemos como uma das funções do CAPS a territorialidade cuidar da pessoa 

em seu território, para Delgado (1997, p. 42), o território seria o conjunto de 

referências que desenhariam a moldura do cotidiano do sujeito, seus projetos de 

vida e suas formas de inserção no mundo. Nas entrevistas com as psicólogas que 

atuam/atuaram no CAPS, elas trazem a importância para além de cuidar da pessoa 

em seu território, ter um vínculo com os familiares destas pessoas para que possam 

participar e compreender a singularidade do indivíduo que está sofrendo.

Os desafios e a construção de vínculo com demanda que busca por 

atendimento nos CAPS cabem à escuta adequada e atenta ao respeito e cuidado, 

como foram vistas nas entrevistadas. Pois podemos pensar nos indivíduos como 

migrantes devido ao deslocamento que fazem de sua casa para essa rede de 

atendimentos, por isso quanto mais intenso for o vínculo, mais facilmente o individuo 

irá aderir aos cuidados. Tal construção assim como se dá de maneira singular para 

cada individuo, também se faz singular com cada profissional, pois de acordo com 

uma das entrevistadas, atuante de CAPS AD, tanto parte do paciente a construção 

de vinculo como parte do profissional envolvido, e conhecer o paciente, sua história 

de vida, de sua família é primordial pois quanto mais o profissional conhece o 

paciente mais poderá encontrar alternativas e condições de tratamento indicando o 

caminho a ser percorrido, podendo discernir por exemplo até onde se pode brincar 

com o paciente e mesmo até onde vai o respeito ao outro.

9. CONCLUSÃO

Considerando que o nosso trabalho propunha apresentar a atuação de 

psicólogos junto a unidade de CAPS bem como a atender a demanda 

sugerida pela universidade, e por tanto entendido da necessidade de 
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pesquisa com seres-humanos, ressaltamos que os participantes envolvidos 

no presente trabalho não foram identificados com seus nomes reais, sendo 

omitida qualquer informação capaz de propiciar a identificação dos mesmos.

Nossas perspectivas se construíram com relação a compreensão e o 

conhecimento dos profissionais atuantes em uma unidade de CAPS e por fim 

atender o tema proposto para a realização deste. 

 

Conhecer o trabalho dos profissionais que atuam em uma unidade de CAPS, 

atendendo à solicitação do tema proposto pela Universidade Paulista, sendo este: 

“Práticas clínicas, educacionais e psicossociais destinadas à atenção psicológica e o 

desafio da inserção institucional”.

2.2 Objetivos Específicos

Nossa intenção através deste trabalho será problematizar os desafios 

profissionais contidos nas relações de vínculo entre o psicólogo e os usuários dos 

CAPS.
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ANEXOS

ANEXO 1 

Perguntas para entrevista:
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1- Quais os principais desafios da atuação dos profissionais no CAPS frente 

às dificuldades, ao seu ver?

2- Como é desenvolvido o trabalho da equipe técnica? 

3- Como é desenvolvido o trabalho para as situações de conflitos que 

surgem nas relações com os usuários?

4- A seu ver, como se constroem os vínculos entre usuários e profissionais?

5- Qual era sua expectativa antes de atuar no CAPS? E como é hoje vivendo 

esta experiência?  

ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4


