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Artigo Original

AVALIAl;:AO DOS CENTROS DE ATENl;:AO PSICOSSOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS: A
OPINIAO DO USUÁRIO

EVALUATION OFPSYCHOSOCIAL CARE CENTERS OFTHE STATE OFALAGOAS: THE USER'S
OPINION

EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DEATENCIÓNPSICOSOCIAL DEL ESTADO DEALAGOAS: LA
OPINIÓN DEL USUARIO

Mércia Zevíani Hréda-iMara Cristina Ribeírc-, Patrícia de Paula Alves Cesta da Stlva-', Rita de Cáss¡a Ottvetra Silva", Therezinha
Farra da Costa-

No contexto da reforma psiquiátrica brasileira, noves espaccs de atencác em saúde tém sido criados, dentre eles, os Centros de
Atencác Pstcossccrat. No estado de Alagoas, sua ímplantacác tem sido substancialmente incrementada. Trata-se de pesquisa de
abordagem qualitativa, na modalidade de Estudc de Caso, guiada por entrevistas para a coleta de material e análíse temática para
a dtscussao dos scu s resultados. Tem como objetivo avaliar a atencño em saúde prestada nestes noves serviccs, cm Alagoas, sob a
perspectiva de seus usuáríos. Os resultados apcntam para a unanímídade do reccnhecímentc e valcrizacáo dos Centros de Atencáo
Psicossocial, por possíbllitar o retorno ao lar; restabelecer a autoccnfianca, autonomía, identídade e ter os profissionais como
parceíros nesta jornada. E, assinalam a necessrdade de ínvestímentcs na estrutura física, dlspcnibilízacáo de matertals adequados.
ínsercác no terrttóríc: implantacác de serviccs de emergéncta e leitcs psiquiátricos em Hospttats Gerais.
Dcscrttores: Saüde Mental; Serviccs de Saúde Mental: Avaltacáo cm Serviccs de Saúde.

In the cont.ext. of psychiatríc reform in Brazil, new spaces of health care have been created, including the Centers for Psychcsocíal
Care (CAPS). In the state of Alagoas. theír ímplementations have been substantially mcreased. This is qualitatíve research apprcach,
of the case study t.ype. Guíded íntervíews were made to ccllect material ami thematíc analysis for the dtscussion of results. It.
aíms to assess the health cure provided in these new servíces in Alagoas, from the perspectíve of its users. The results poínt to
thc unanímcus reccgnttion ano appreciatícn of the CAPS by allowíng patients to return heme, restcre confldence, autcncmy
and ídentity and have the health prcfessíonals as partners in their journey. They highlight the need for ínvestment in physfcal
ínfrastructure, avallability of suítable materials, within the terrttcry and the urgency to ímplementíng the emergency servíces ami
qualíficatíon of heds in General Hospitals.
Descrtpters: Mental Health: MentalHealth Servíces: Evaluation of Health Scrvtces.

En el contexto de la reforma psiquiátrica brasileña, nuevos espacios de atención en salud han sido creados, incluyendo los Centros
de Atención Psíccsocial. En el estado de Alagoas. su implementación se ha incrementado sustancialmente. Se trata de un enfoque
de investigación cualitativa, en la forma de estudio de caso, con entrevistas para recoger el material y el análisis temático para
la discusión de sus resultados. Su objetivo fue evaluar la atención en salud prestada en estos nuevos servicios, en Alagoas, en la
perspectiva de sus usuarios. Los resultados apuntan el reconocimiento y la valoración de los Centros de Atención Psicosocíal, por
permitir el regreso a casa, recuperar la confianza, autonomía e identidad, y tener los profesionales de la salud como compañeros.
Ponen de relieve la necesidad de inversión en infraestructura física, disponibilidad de materiales adecuados, inserción en el
territorio, implementación de servicios de emergencia y de camas en los hospitales generales.
Descrípteres: Salud Mental; Servicios de Salud Mental; Evaluación de Servicios de Salud.
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INTRODUl;:AO

o Movímento de Reforma Psiquiátrica Brasileira,

que deu seus prrmeiros passos no final dos idos anos

70, propíciou, ao langa dos anos seguintes, significativas

rnudancas estruturais nos servicos e no cuidado á saúde

mental ern nível nacional.

Diante da construcáo da transformacáo da assis

téncia esse movimento nutríu-se tanto de questóes co

tidianas que surgiam nesse embate, quanto de qucstóes

sociais que perrneavam o momento histórico, estabele

cendo articulacáo entre novos servicos e outros segmen

tos dos movimentos sociaísf'I.

O Centro de Atencao Psícossocíal (CAPS), no atual

contexto, tem se destacado como importante represen

tante dos avances dessas mudancas e, se constitui em um

dos principais dispositivos para a consolidacáo do pro

cesso de reversáo do modelo de atencao centralizado na

assísténcía hospitalar psiquiátrica(2).

Criado para ser substitutivo as internacoes em

hospitais psiquiátricos e oferecer aos seus usuários um

tratarnento que conjugue acornpanbamento clínico e cui

dados de reinsercáo social, seu número tem se multipli

cado no território nacional, em junho de 2010 já chegava

a 1541 (Um mil, quínhentos e quarenta e um) servícos do

tipo CAPS implantados e funcíonandotv ".

A expansáo desses noves servicos responde a ne

cessidade de ofertar a sociedade espaco de atencao ern

saúde mental que se constitua para alérn das consultas,

medicacóes e muros ínstítucíonaís, O acolhimento das

pessoas em sofrimento mental dentro desse novo espaco

deve se constituir através do apoio de resgate de autcno

mía, respeito á cultura, particularidades e direitos, além

de estímulo a íntegracáo familiar e social.

Seguindo esta tendencia, o Estado de Alagoas, que

em 2005 possuía apenas 13 CAPS, no ano de 2010 já re

gistrava a existencia de 45, quinto lugar no ranking nacio

nal de maíor cobertura para este tipo de servicoírl.

Segundo informacóes veiculadas pela Secretaria

Estadual de Saúde, Alagoas pretende implantar urna rede

de Centros de Atencáo Psicossocial de funcionamento

24 horas, conhecidos como Caps lll, em todos os muni

cípios-sedes das cinco regíóes de Saúde do Estador.5). O

que poderá inverter definitivamente os gastos com finan

ciamento e a centralidade das interna~oespsiquiátricas,

integralizando a rede de servi~os substitutivos com enfo

que do atendiTnento aberto e enl território adstrito.
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No momento presente, o CAPS já representa, em

Alagoas, a principal referencia em reabilitacáo psicosso

cial e única modalidade de servíco substitutivo ao hospi

tal psiquiátrico.

Apesar da expansáo numérica de servicos CAPS

e a relevancia deste servíco no movimento de mudanca

do modelo de assisténcia em saúde mental, sao poucas

as pesquisas desenvolvidas que abordam a assísténcía

prestada, considerando a perspectiva de seus usuários,

Acredita-se que novas formas de relacionamento entre

servicos de atencáo em saúde mental e usuáríos só po

deráo ser desenvolvidas quando a voz dos que utilizam

estes servicos for levada em canta.

Tendo em vista a necessidade de avahar o que está

se produzindo a partir da implantacáo de servícos subs

titutivos ao hospital psiquiátrico, esta pesquisa adotou

como objeto de estudo a avaliacáo da assísténcía em saú

de desenvolvida em CAPS, no ámbito do Estado de Ala

goas, segundo a perspectiva de seus usuános, Portante,

a questao que a norteia é: Como os usuários dos Centros

de Atencáo Psicossocial- CAPSavaliam a assísténcía re

cebida nestes mesmos servicos?

Responder a esta. pergunta favorece a cornpreen

sao da prática ern saúde desenvolvida e análise da sua

correlacáo com o paradigma da reabilitacáo psíccssocial,

fornccendo subsídios para o debate e formulacáo de po

líticas públicas locais de atencáo em saúde mental e, ao

mesmo tempo, fortalecendo o protagonismo dos usuá

rios dos servicos de saúde,

METODOLOGIA

Como o alvo de interesse desse estudo é o que pen

sarn e o que sentern os usuarios dos Centros de Atencáo

Psicossocial sobre a assisténcía em saúde que lhes é pres

tada e, seudo essa um fenómeno complexo, socialmente

construido, que deve ser analisado dentro da realidade his

tórica que o circunda, e a sua cornpreensáo se dá a partir do

sentido que os agentes lhe conferern, adotou-se a estratégia

de Pesquisa Qualitatíva, através de Estudo de Casoí''!

Esta estratégia possihilita a obtencáo de dados

descritivos, no contato direto com a sítuacao estudada,

numa énfase maior ao processo que ao produto e na pre

ocupacáo central em retratar a perspectiva dos usuáríos,

a partir de suas perpep~5es e do reconhecimento das

demandas subjetivas que escapanl aos indicadores e ex

pressoes numéricasCT).



Para esta pesquisa, o espaco fisico-estrutural, co

tidiano da prestacáo de servicos - configurou-se o am

biente natural dos usuáríos envolvidos na mesma. Este

ccnário se constítuíu nos CAPS tipo 1e II que no momen

to da realizacáo desta pesquisa, já estavam rnnumamenre

estruturados e funcionando há mais de deis anos. E, den

tro desses critérios incluíram-se 11 [ouze] CAPS, excetu

ando-se CAPS Infantis e para Álcaol e Dragas.

Forarn sujeitos da pesquisa os usuários dos ser

vices CAPS buscados e entrevistados no próprio servíco

ende estavam recebendo assisténcia, Foram excluidos os

menores de idade, aqueles que se encontravam no inicio

de tratamento - denominado ternpo de acclhimento 

e os que estavam apresentando irnpossibilidade explícita

de manter urna cornunicacáo.

Vale salientar que o número de sujeitos nao Ioipré

-determmado e nao se trabalhou com todos os integran

tes do universo estudado, Sendo assím, acessou-se parte

dcste universo e encerrou-se este acesso no decorrcr da

coleta de dados quando se avaliou que os elementos co

lhidos dariarn conta de satísfazer a discussáo para atingír

o objetivo do projeto e, quando as informacóes coletadas

passaram a apresentar repeticóes em seu conteúdo.

No total foram utilizadas as entrevistas de 39 usu

ários, representantes das 5 Regióes de Saúde existentes

no estado de Alagoas. A saber: 13 da l' Rcgíao, 06 da 2'

Regiáo, 05 da 3ª Regiño, 07 da 4ª Regiáo e 08 da 5ª Regiáo,

Todos os critérios éticos recomendados pela Re

solucáo n? 196(8) foram assumidos, tendo sido o projeto

previamente aprovados pelo Comité de Étlca da Universi

dade Federal de Alagoas, 50b o código de protocolo de n?

23065.014843/2006-38.

Utilizou-se como instrumento para a producáo

dos dados um roteiro com questóes referentes á identifi

cacáo do usuario, como idade, sexo, tempo de tratamento

naquele CAPS; e questóes norteadoras para o aprofun

darnento da percepcáo do usuario sobre o tratamento,

como as ativídades em que participa no CAPS, relacóes

estabelecidas entre profissionais e usuáríos. percepcáo

sobre o tratamento recebido e que melhorias poderiam

ser feitas. Nesse momento o usuário póde escolher um

neme fictício para ser identificado no momento da apre

sentacao dos resultados.

O referencial que subsidiou a análíse do material

produzido foi a técnica de Análise de Conteúdo(9), espe

cificamente a Análise TeIuática, que pode ser traduzida

em urna técnica que procura nas expressoes verbais ou

Bréda MZ,Ribeiro MC; Silva PPAC;Silva RCO) Costa IF

textuaís os temas gerais recorrcntes e ou relevantes,

após leituras minuciosas dos registros de entrevista. e de

observacño.

A análise de conteúdo, na modalidade de análi

se temática, busca descobrir os núcleos de sentido que

cornpóern urna cornunicacáo [vía entrevista, registros e

observacáo] e, cuja presenca ou Irequéncia signifiquem

algo para o objetivo da pesquisa, fornecendo assim

subsidios técnicos científicos para a interpretacáo dos

resultadosf 'Pl.

APRESENTAt;:AO E DlSCUSSAO DOS RESULTADOS

Corn relacáo a identificacáo dos usuáríos entre

vistados, o estudo revelou que o tempo de tratamento

destes sujeitos no CAPS variava de um mes a cinco anos.

Tratavam-sc, na grande maioria de adultos jovens, com

historia pregressa de internacáo em hospital psiquiátri

co, desde urna única e breve, até várías e continuas ínter

nacóes, O número de ínternacóes a que foram submetí

dos variou de urna a dezenove vezes, de períodos curtos

até trínta anos de ínternacáo. É preciso registrar que, no

momento presente, todos ainda vivem sob o risco da in

tcrnacao ern hospital psiquiátrico, já que esta é aínda a

única referencia de leíto psiquiátrico no Estado.

Após as leíturas de assimilacáo, utilizando cnté

ríos de relevancia e de repeticáo e tendo o objetivo da

pesquisa como pano de fundo, prornoveu-se urna discus

sao e debate entre a equipe de pesquisa sobre o produto

das entrevistas, identificando-se deis temas cornuns:

Tema 1 - CAPS: movímentos de superacáo do ve

lho paradigma

Tema 2 - Desafíos espcciais em dírccáo a
mudanca

Conforme explicitado anteriormente, os no mes

apresentados a seguir, que identificarn as talas dos sujei

tos, sao ficticios, escolhidos pelos usuarios entrevistados.

Tema 1 - CAPS: movimentos de superacáo do

velho paradigma
As transformacoes do modelo de assisténcia em

saúde mental sao evidenciadas tanto por usuarios que

adotam como sistema de referencia a sua experiencia de

ínternacáo em hospital psiquiátrico quanto por usuários

que nao viveram tal experiencia. Através da fala destas

pessoas, as inova~5es na assistencia enl saúde realizada

nos CAPS de Alagoas, vao se delineando.

Rev Rene) Fortaleza, 2011 outjdez; 12(4):817-24. B19
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Para os que vive ram a internacáo psiquiátrica, a

principal mudanca ao passarern a receber assísténcía em

servico extra-hospitalar é a conquista do direito do retor

no diário para casa: Porque oqui a gente ftco perta da casa da

gente, Porque tá no Hospital X é longe, a pessoa fico sczinha, nao

pode sair nem nada, Aquí a gente soi, vaí pra casa, vem no outro

día, oí torna a volcar de novo (Pedro, 45 anos).

A expressáo "casa da gente", carregada de profun

do sentido afetivo, parece afirmar o seu lugar no mundo:

Aquí a gente passa o día todo e vaí embora pra casa. E tem outros

cantos que vocé tem que[icor mtemaáo., O caro nassa wn, doís.

trés meses íntemaáo sem poder vír em casa" Aquí nao. Aquí pelo

menos a gente ta perta dos famtuares, a gente vem passa o día,

cuando sao cuatro horas da tarde, voi pra casa, no ourro día já

vem [Valdemir; 31 anos).

Porém, para que esta característica dos noves

servícos, aparentemente simples, de poder voltar pra

casa nao se traduza em mero ato administrativo tradu

zido em norma que nao extrapola a rclacáo clínica e os

muros da ínstítuícáo e se transforme em oportunidade

concreta para a prornocáo desta insercáo social bem

sucedida, faz-se necessáno acompanhamento, análise

crítica e enriquecimenros cotidianos, sob todos os seus

aspectosl- 'I.

Pois, a ínvencáo de urna nova forma de agir em

saúde mental é feita de servicos de saúde que, rompida

a separacáo do modelo médico e percebendo no modelo

psicológico os idénticos vícios do biológico entram corn

toda a forca no território das engenharias sociais como

motores de sociabilidade e produtores de sentido e esL,10

em todas as dimensóes ínterferindo com a vida cotidiana,

as cotidianas opressóes, momentos da reproducáo social

possível, produtores de riquezas, de trocas plurais e por

iSso terapeutica(12J.

Ainda assim, mesmo diante de condi¡;5es sociais

capazes de produzirem vidas cruéis que impedem a pes

soa de reconstruir sua vida diante da vivencia do sofrl

mento psíquico; a resiliencia - capacidade inata para

fazer as coisas corretamente, transformar comportamen

tos e impetrar trocas, pode ser acessada.

Conhecer a dinámica da resHiencia com o objetivo

de promove-la nos usuários e nas famílias constitui urna

interessante perspectiva de reabilita¡;ao psicossociaL Na

transi¡;ao do autoritarismo para a democracia, na transi

¡;ao da institui¡;<1o total para os equipamentos da comuni

dade, "muito de desesperan¡;a tem que ser descontruído,

e nao somente entre pacientes, mas, muitas vezes, entre

820 Rev Rene, Fortaleza, 2011 outjdez; 12 (4] :817 -24.

as equipes de saúde mental, expressa no sentímento de

impotencia civiJ"(13:51J.

Para os sujeitos desta pesquisa, o CAPS, alérn de

possibilitar o retorno diário ao lar por tratar-se de um

servico aberro, próximo do dcmicílio, capaz de evitar a

ínternacáo. tem seu valor reconhecido no alivio do sofrí

mento, na valorizacáo e enriquecimento da subjetivida

de e na producáo de autonomía. Experiencias distintas

ílustram a capacidade do CAPS em promover tais possí

bilidades: Que antes de eu chegar pra aquí eu era uma pessoa

muito. muita tnfenz. vou dizer; infeliz. Depoís que eu nasseí a vir

aquí. to me sentindo outra pessoa, to aprendendo agostar muis

de mím, que antes eu nao qostava, mas agora depoís que eu vim

pra aquí eu tó amando, to aprendendo a ser feliz, que eu nao era

teuz (Carlos, 21anos).

Reconstrucóes possíveis de esperanca que podem

já estar indicando ensaícs de autonomía. Autonomia que

tem sido objetivo central da reabíhtacño psicossocial e

considerada por todos que defendem a Reforma Psiqui

átrica no mundo(14-15J.

Nos relatos dos sujeitos entrevistados, o que se per

cebe é que a assisténcia ern saúde, prestada em CAPS, tem

possibilitado taís ensaios, Exernplo disso é Stefane que al

meja se tornar mais autónoma: Eu chequei aquí, eu estava as

sim cnorando. bastante nervosa, sem me alimentar, sem dormir dí

reíto.depoísque comecei a participar já estau me sentindo bastante

melhor; com menos de dois meses, já mí completar deis meses e eu

já estou me sennnáo bastante melhor; inclusive, já pensando em vol

tar pro o meu trabalho, retornar tI mínha vida [Stefane, 50 anos).

Da mesma forma, faz José Cernes que em seu rela

to conta: Hoje eu como bem, hoje eu durrno bem, qracas a Deus.

Pro o que eu tava, tó bom. 1'0bom ho]e.: Eu seí o que é queeuf(J(;o,

Eu seÍ o que é melhor pra mÍm, eu seÍ o que é melhor pra osoutros

(José Gomes, 59 anos).

Tanto José Gomes, como Carlos e Stefane sinteti

zanl mn percurso desejado pela reabilit.a¡;<1o psicossociaL

E, n<1o se pode negar que, as suas falas apontam para a

resolutividade do servi¡;o e valoriza¡;ao do humano, ou

seja, das necessidades subjetivas do usuário no processo

de assistencia prestada nestes servi<;:os.

Partindo deste enfoque particulal~ o desafio dos

CAPS em Alagoas, no momento atual, é desenvolver for

mas de aten¡;<1o que favore¡;am aos usuários est.abelecer/

restabelecer intercambio com o mundo real. Pois, como

bem explica Jorge: OCAP5' aquÍ nao é pro pessoa morar, nao...

AquÍ nós temos o tratamento e a gente tem que enfrentar a vÍda

láfora (Jorge, 50 anos).



Jorge, ao que parece, já entendeu o desafio que se

interpóe no seu tratamento: o de enfrentar o mundo lá

fora. E, espera-se que esse desafio possa ser encarado

com contratuahdadc,

Contratualidade que pode ser traduzida na capací

dade pessoal e ou profíssional de produzir um valor so

cial e de estahelecer tracas seja afetiva, material ou sim

bólica(14). E, para além dos muros da ínstinucáo.

Neste sentido, na relacáo proñssíonal/usuário, os

profíssionais inseridos nesses novas servícos nao devem

se esquivar do papel de operadores da reabilitacáo psi

cossocíal, pois só desta forma garantem práticas reais de

emancípacao e autonomía, que resultam em um incre

mento na qualidade de vida dos usuários(16).

O CAPS, para além de urna simples alternativa ao

modelo hospitalar predominante, funcionando com o

objetivo de evitar ínternacóes psiquiátricas e diminuir

sua reincidencia, pode se constituir num espaco ande

se "torna possível o desenvolvimento de laces socíaís e

ínterpessoaís, indispensáveis para o estabelecimento de

novas possibilidades de vida'¡(l7:578J.

Desta forma, a relacáo ínterpessoal estabelecída

entre o usuario e o profissional de saúde pode contribuir;

em grande parte, para esta trajetóría terapéutica: A parte

da atencño deles é muita importante pra minha vida porque eles

sao a base. Porque eles fazem tudo pelo paciente: toda atencáo,

toda a alegria, Porque na realidade a razao de viver do CAPSsao

os pacientes" Porque sem os pacientes os funcionários nao tém

sentido (Marcos, 23 anos).

Para Lúcia, o CAPStern sido um lugar ende ela tem

podido se expressar, liberar emocñes, conversar e se ale

grar: tmncar uma música, contar uma história, tudo isso. Aí, isso.

a gente voí descarregando mais um pouco, Porque se a gente ficar

só, deprimida, é piar... Em casa eu me deprimo mais. porque nao

tem ninquém pro conversar comigo, sou eu sonnha. Aqui tem o

pessoal que eu conhe¡;o, eu brinco mm um, converso mm outro

(Lúcia, 40 anos).

Neste caso, o CAPS aparece como espa(,:o social

que expande o limite da casa, possibilitando o seu convÍ

vio social, evitando a solid<1o e ampliando suas rela(,:oes

ou suas dependencias (14).

Neste mesmo sentido, para estes usuários, o tra

balho em equipe é apont.ado conw sendo o responsável

pelos bons resultados do tratamento oferecido pelo ser

vi(,:o. Stefane analisa: Eufico observando o seguinte, tanto faz

os médicos, os psicólogos, como o pessoal de limpeza, como osen

fermeiros, técnicos em enfermagem", Todos eles contribuem para
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a melhora do paciente. Há um trabalho conjunto. Toda a equipe,

eles trabalham conjuntamente, entendeu? Para entíio, sempre,

proporcionar um melhor trata mento para o naciente. Isso eu te

nho notado e tem funaonodo bastante, esse trabalho [Stefane,

50 anos).

Ao mesmo tempo ern que o trabalho ern equipe já

se constítuí, nos CAPS visitados, num dos principais con

trastes entre um e outro modelo de atencáo. que já apon

ta para um movimento de rupturas com o velho modelo e

de ensaios para a invencáo do novo, apunta tambérn para

o desafio da disponibilidade, da abertura para a efeuva

(,:<10 destes encontros e dependencias.

Somado a isso, a criatividade, inserida nestc espa

(,:0 social propiciador de relacoes, de encontros e depen

dencias possíbilita acessar novas formas de pensar e agir

em saúde mental que fazern bem náo apenas as pessoas

em sofrimento psíquico, mas a todos os que estáo ínscrí

dos !JO CAPS.

A asststéncia ern saúde prestada nos CAPS deve

estar direcionada para um cuidado criativo, reflexivo,

imaginativo e inovador, e náo apenas fundamentada ern

diagnósticos(15J. Morena das Empadas (48 anosJ exern

plifica: Aqui a gente faz boneca, faz o palhacinho, a gente tm

balha, eu trabalho com filé, foco essas coisinhas também, faz es

sas bolsinhüs de cartao telefónico, foco bolsinha de croché, porta

guardanapo, faz porta escova, um bucado de criatividade que a

gente faz, sabe? Grecas a Deus! Aqui é uma bencáo para mimo

A felicidadc parece estar na rcalízacáo de coisas

simples e que para Morena parece ter um grande signi

ficado. [á Verónica (36 anos) enumera várias outras ati

vidades: E aquí tem a sala que tem attvídades, de fazer assim

coisas de artescmato. Tem grupo, oficina, faz ginástica, como a

gente fez hojeo

O valor da íntegracáo do servíco com os recursos

da comunídadc pode ser identificado no relato dos usuá

ríos: Tem passeio... Mes passado teve passeio, a gente foi assistir

um filme"" E outra vez, foi pra o Centro, lá a gente encontrou com

outro C4PS. Aí teve lanche, teve dan~'a, Dancei! Que nunca dancei,

eu dancei dessa vez. Uma mOfa ensinando a gente a dan¡;ar. .. Muito

legal [Antonia, S4 anos) ...Aqui é maravilhosamente sensaCÍonal,

um pedacinho de mimo Faz o que é preciso, orienta e das levam no

médico, dentista, tem essa cirurgia que eu vou fazer no dente, Sabe

porqué? Porque eu tó cuidando dos meusdentes, vou fazer uma pe

quena CÍrurgia no meu dentequeiro,,"Agora com esse tratamento,

tó valorizando mais a minha pessoa (Celinha, 21 anos).

Com vistas a n<1o reproduzir a forma de agir e

pensar; guiadas pelo paradigma manicomial, nos Cen-
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tros de Atencáo Psicossocial (CAPS) devem ser criadas,

além do direito a hospitalidade diurna, da atencáo á críse

ou de um espaco de convivencia, redes de relacóes que

se cstendam para além das suas fronteíras, atingindo o

território onde vivem os USUárlos(18). Este trabalho in

clui acóes que váo das visitas domiciliares, da abertura

e estabelecimento de vínculos com familiares e pessoas

do bairro, ao confronto corn as resistencias pessoais, na

tentativa de abrir espacos e ampliar as possibilidades de

ínsercáo da pessoa que vivencia o sofrimento psíquico.

Resumindo, todos estes movímentos de superacáo

identificados através dos discursos destes usuários eví

dencíam a positividade da assísténcía cm saúde realizada

no contexto CAPS e dizem respeito a: garantia do direito

do retorno diário ao lar; possibilidade do acesso a resili

éncía e; aos ensaios de autonomía num espaco social que

tem propiciado as relacoes, a críacáo e a íntegracáo com

outros espacos,

Vislumbrando ncstes movimcntos a superacáo

do velho paradigma, a assisténcia em CAPS, em Alagoas,

conta tambérn com desafíos especiais.

Tema Z - Desafíos especíals em dírecáo a
mudanca

Corn a oferta de novos dispositivos de saúde men

tal, novas demandas, noves pactos e a valorizacáo de to

dos os sujeitos envolvidos no processo de producáo da

saúde se tornam presentes. E, dentre estas, destaca-se a

ampliacáo, o protagonismo dos usuarios e a preservacao

dos direitos humanos.

Antes de tudo, é preciso considerar que a mudan

ca de um modelo é algo que náo se modifica ou impóe

-se repentinamente. A mudanca se constrói passo a

passo e com urna boa dose de persistencia com a articu

lacáo e partícípacao de gestores, profissionais, usuáríos e

conn.midade(19).

Presentes nos intersticios das expressñes dos usu

ários entrevistados o que se revela é: o que é preciso me

lhorar para que eu Inelhore.

Célia, quando foi trazida para o CAPS, estava viven

ciando urna crise. Elll seu relato cuota como foi abordada:

Os monitores. Eles nao podiam ser agressivos nao, eles podiam

pegar na sua mao assim (mostra) e dizer assim: vamos, nao se

assuste e tudo. Assim, e nao detrás das costas como se fosse ban

dido (Celinha, 31 anos).

Ao considerar que "o processo de produr;:ao de

saúde é feito por humanos, dotados de necessidades e
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fragilidades, tanto do ponto de vista do sujeito-usuário,

quanto do sujeito-profissional"(2o:3), e a críse se constituir

"um evento humano e complexo, um confuso pedido de

ajuda ..."(21:2), faz-se neccssária a comprcensáo da nova

dinámica do cuidado cm saúde mental, que se afirma em

íntervencóes comprometidas com discussóes coletívas,

dile rentes Ieituras sobre os significados e formas de ínter

vencáo, conexoes com atores e setores envolvidos, cons

trucáo e sustentacáo da atencáo humanizada a crise.

Neste sentido, investímcntos em programas de

educacáo permanente, supervisáo clínico - institucional

e encontros/fóruns estaduais de CAPS, sao bem vindos,

no sentido de promover a abordagern a cnse aos patama

res da reabilitacáo psicossociaL

Para além destes ínvestímcntos, outras possibí

lidades sao expressas pelos usuários e dizem respeito á

ambíéncía do CAPS. Pois, se tivesse material o cabra nao fícovo

parado como tá, o cabra tova trabalhando e oucnco mais o cara ve

material é que dá vontade do cara fazer: Agora sem material, fica

tuda assim olhando pra cara um do outro (Fernando, S'Zanos].

As vezes tem material, mas nao é adequado as ne

cessidades dos usuários dos CAPS. Maria se ressente de

urna maior diversificacáo de material que possa suprir

suas necessidades,

O que se observa nestes servicos, na maior parte

das vezes, é a falta de apoio da gcstáo municipal para

que o profissional tenha liberdade de definir os recursos

assístencíaís de acorde com as necessidades do usuário,

mesmo que isto signifique mais custos ñnanceíros, Se

gundo Lúcia (40 anos): Táfaltando misa, porque a secretaria

nao marulou, porque táfaltando muita coisa pra gente fazer nas

atividades.: l~ material, é tinta, é negócio de J{j pra gente fazer

fuxíco. que a gente oostava muíto de fazerfuxico, mas nao temo

EIa (Secretaria Municipal de Saúde] nao manda essas misas pra

aquÍ.

lsso apunta para a necessidade de urna maior

cornpreensáo dos gestores ao propósito do trabalho de

senvolvido em CAPS e urna relacáo de suporte entre ser

vir;:o e gestao.

Outras questóes se interpóem ao tratamento.

Trata-se de questóes de ordelll política que acaballl por

afetar as relar;:óes de trabalho. Nos municípios em que há

a ausencia de concurso público há um prejuízo no estabe

lecimento do vínculo entre o profissional e o usuário do

servil¡:o CAPS: OIhe, há uns cinco meses atrás tinha um rapaz

que trabalha\!a aqui, ele era artesao,fazia muita misa ele,Aísabe

essas coisas de prefeito? Aí tira, ele saiu, mudou muito ... O que



acontece acui é que chegam uns, oí depois chega outra pessoo.:

(Fernando, S'Zanos].

As consequéncias da perda do vínculo acabam por

se estender para todo o grupo de usuarios expostos a
mesma situacáo. Aí, quando a gente se apega a uma doutora,

oí traca [Lúcía, 40 anos).

Criar vínculos implica em ter relacóes tilo próximas,

tao claras, que nos sensibilizamos com todo o sofrimento

daquele outro - a maneira como é guiado o estabeleci

mento deste vínculo gera ou nao processo de responsabilí

zacáo e compromisso para com a vida deste outro(22J.

Por sua vez, a ruptura do vínculo vivenciada por

estos usuarios pode aumentar o fosso entre profíssionais

e usuário, interrornper os processos de autoconhecimen

to, reduzír a rede social de relacóes - murtas vezes onde

ela está maís arraigada e, díficultar o estabelecimento fu

turo de novas relacóes terapéuticas.

Diante disso, acredita-se que urna forma de regu

lar a forma de contratacáo através da rcalízacáo de con

cursos pode se constítuír num mecanismo eficaz contra

esta rotatívidade exccssíva de profissionais, que tem pro

vocado a descontinuidade do processo terapéutico e que,

em longo prazo, pode vil' a superficializar as relacóes, di

nunuido a rcsolutívidade destes servicos.

Em suma, a quahficacáo dos profissionais, inves

timentos na ambiéncia e na manutencáo dos vínculos

forarn os desafíos maís valorizados entre usuários entre

vistados nesta pesquisa.

CONSIDERA(:OES F1NAIS

As reflexóes, aquí tecidas, partern da consideracáo

de que os resultados, expostos e discutidos, por se rela

cionarem ao lócus sociológico estadual de saúde mental,

podern nao ser válidos para outros contextos, pois refle

tem o universo social estudado e nao o resto do país.

Neste contexto, foi possível apreender que a as

sisténcia ern saúde prestada em servícos CAPS no estado

de Alagoas, segundo a perspectiva de seus usuáríos, tem

seus pontos fortes, Ela vem garantindo o seu retorno ao

1a]~ possibilitando o acesso aresiliencia e ensaios de au

tonomia, se configurando em espa¡;o social propiclador

de rela¡;:oes, cria¡;<1o e integra¡;:ao interna e externa.

No caminho da SUpera¡;aO da assistencla, até en

1:<10, prestada em hospital psiquiát.rico, os CAPS, em gran

de número no Estado, contam agora com o desafio da

auto - supera¡;ao.
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Porém, para potencialízar a mudanca do modelo

de atencáo que, nao se traduza apenas em "superar em

parte" o modelo hospitalocéntrico, mas em inovar o cui

dado e promover a inclusáo de seus usuários, canta com

os desafíos de atender humanamente as situacóes de cri

se, potencialízar a ambiéncia, garantir direitos, ampliar

recursos [assisténcia médico - psiquiátrica em todos

os días da semana, por exemplo) e investir energía neste

tipo de servico que é, na atualidade, o único dispositivo

substitutivo ao hospital psiquiátrico em Alagoas,

No decorrer desta pesquisa, foi possível perceber

que o forte incremento dos servicos substitutivos em Ala

gcas pede investimento e qualifícacao dos trabalhadores,

no sentido de enriquecer a profíssionahdade que redun

de numa acáo mais complexa e que se explica menos em

termos de competencias técnicas e mais em termos de

competencia humana e capacidade de cscolher, utilizar e

combinar urna ampla variedade de modalidades e recur

sos de atencao psicossocíal, Da mesma forma, o preparo

e qualíficacáo de gestores e conselhos gestores se fazem

necessários.

Há de se destacar também que os CAPS, como úni

cos servícos substitutivos em Alagoas, acabarn por atuar

ainda como sorvícos complementares ao hospital, já que

o Estado carece de outros dispositivos como: leitos psi

quiátricos cm hospitais geraís e CAPS III (24 horas) para

que a rede de atencáo á saúde mental concretamente se

estabeleca,

Assím, entre esses desafios espccíaís, há urgencia

na implantacáo de CAPS lll e qualiíicacáo de leítos em

Hospítaís Geraís para reducáo das íntemacócs ern hospi

tal psiquiátrico que, no momento atual, tem tido conside

rável acréscimo.

Por fim, no processo local de transformacáo da as

sísténcía em saúde mental é imprescmdível acornpanhar

e investir na transformacáo, nao determinando inícios ou

Iins, náo cstabelecendo muros!
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