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RESUMO 

A caracterização de pessoas que frequentam um serviço de Atenção Psicossocial tem 
relevância para o planejamento de ações de saúde. Os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) constituem pontos de saúde, abertos e comunitários, que 
possuem uma equipe multiprofissional que prioriza o atendimento a pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental.  O objetivo geral é delinear o perfil dos usuários que 
frequentam o Centro de Atenção Psicossocial. O método utilizado foi descritivo e 
exploratório, desenvolvido no CAPS II do município de Caçador, estado de Santa 
Catarina. Desenvolvido a partir de informações dos prontuários manuais do serviço. 
Obteve-se a coleta dos dados entre os meses de dezembro (2019) e abril (2020), com 
uma amostra de 289 prontuários de pacientes que participaram ativamente das 
atividades desenvolvidas no local ou domiciliar. Os resultados mostram a 
predominância do sexo feminino 51% (n=147), bem como a faixa etária de 43 a 52 
anos, com 25% (n=73) da amostra total. Quando separado por sexo, a incidência entre 
as mulheres foi de 42 a 52 anos, com 48 pacientes, e nos homens, 23 a 32 anos, com 
35 pessoas. Com relação ao estado civil, a maioria, 55%, é solteiro. O grau de 
escolaridade de ensino é de primeiro grau incompleto. Quanto à convivência, a 
maioria é com familiares de primeiro grau, de 59% (n=170), e com até duas pessoas 
na mesma casa, em torno 32% (n=93). A origem dos encaminhamentos se dá tanto 
pelas unidades básicas de saúde quanto pelo psiquiatra. No entanto, o estudo retrata 
que, na maioria dos casos, não se tem descrito qual a procedência. Quanto ao tempo 
de participação no serviço, a evidência é de 1 a 4 anos (37%). Do total de pacientes, 
56% não tiveram internação psiquiátrica. O fármaco que lidera o tratamento são ao 
antipsicóticos (49%), utilizados em terapias associadas, seguido dos antidepressivos 
(17%). E o diagnóstico prevalente é a esquizofrenia (F20-F20.9). Por fim, ressalta-se 
que são imprescindíveis mais estudos no CAPS do munícipio para avaliar ainda outros 
aspectos como:  a saúde do cuidador, bem como a necessidade de implementação 
de outro serviço de apoio (CAPS i), de realizar a atualização dos dados 
socioeconômicos, de verificar quais as principais causas que os fazem procurar o 
serviço, de avaliar a importância do CAPS para os pacientes que o frequentam, de se 
sugerir a elaboração de fluxogramas de atendimento hospitalar para internações 
psiquiátricas, dentre outros.  

 
 

Palavras-chave: CAPS. Caracterização. Saúde Mental. Enfermagem Psiquiátrica. 
Transtorno Mental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

The characterization of the people who attend a Psychosocial Care service is relevant 
to the planning of health actions. Psychosocial Care Centers (CAPS) are health 
branches, open and communitarian, which have a multiprofessional team that 
prioritizes care for people with suffering or mental disorder. The present study aims to 
outline the profile of users who attend the Psychosocial Care Center. The method used 
was descriptive and exploratory, developed in CAPS II of the municipality of Caçador, 
Santa Catarina. Was developed based on information from the service's medical 
records. Data was collected and observed between the months of December (2019) 
and April (2020), with a sample of 289 medical records of patients who actively 
participated in the activities carried out on site or at home. The results show the 
predominance of females 51% (n=147), as well as the age group of 43 to 52 years, 
with 25% (n=73) of the total sample. When separated by sex, the incidence among 
women was from 42 to 52 years old, with 48 patients, and in men, 23 to 32 years old, 
with 35 people. Regarding marital status, the majority, 55%, is single. The educational 
level of education is incomplete for high school. As for coexistence, the majority is with 
first-degree relatives, 59% (n=170), and with up to two people in the same house, 
around 32% (n=93). The referrals originate from both the basic health units and the 
psychiatrist. However, the study shows that, in most cases, the source has not been 
described. As for the time of participation in the service, the evidence is from 1 to 4 
years (37%). Of the total number of patients, 56% had no psychiatric 
hospitalization. The drug that leads the treatment is antipsychotics (49%), used in 
associated therapies, followed by antidepressants (17%).  And the prevalent diagnosis 
is schizophrenia (F20-F20.9). Finally, it is emphasized that further studies are essential 
in the municipality's CAPS to assess other aspects such as: the caregiver's health, as 
well as the need to implement another support service (CAPS i), to update the 
socioeconomic data, to verify the main causes that make them look for the service, to 
evaluate the importance of CAPS for patients who attend it, to suggest the 
development of hospital care flowcharts for psychiatric hospitalizations, among others. 
 
 
Keywords: CAPS.  Description.  Mental health.  Psychiatric Nursing.  Mental Disorder. 
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INTRODUÇÃO 

O surgimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil ocorreu colateralmente aos 

movimentos sanitários, que tinham por objetivo mudanças no modo de assistência e 

das práticas de saúde, defendendo a oferta da saúde coletiva, a participação dos 

trabalhadores e usuários nas políticas públicas, além disso, o acesso conforme a 

necessidade (BRASIL, 2005). 

A Reforma Psiquiátrica ocorreu no ano de 1978, a partir de movimentos sociais 

de pacientes psiquiátricos e de trabalhadores do movimento sanitário, associações 

familiares, sindicatos, membros de associações profissionais e pacientes com longo 

histórico de internações, que caracterizavam o Movimento dos Trabalhadores de 

Saúde Mental (MTSM). Eles evidenciaram a violência dentro dos manicômios, a 

comercialização da “loucura” e a construção de uma crítica ao modelo 

hospitalocêntrico para o cuidado e tratamento do paciente psiquiátrico, conforme o 

movimento de desinstitucionalização da psiquiatria (BRASIL, 2005).  

Por isso, a partir destes, surgem novos modelos de políticas públicas 

constituindo transformações de práticas assistenciais e dos valores culturais e sociais 

ao paciente psiquiátrico (SILVA; ROSA, 2014).  

Segundo Ribeiro (2004, p. 94), o movimento: 

[...] que podemos chamar trajetória de desinstitucionalização, tem início na 
segunda metade dos anos 80, marcada por eventos importantes como a 8ª 
Conferência Nacional de Saúde (1986), a I Conferência Nacional de Saúde 
Mental (1987) e o II Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental 
(1987). 

O II Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental, do ano de 1987, 

teve como lema “Por uma Sociedade sem Manicômios”, com novas ações de cuidado 

(RIBEIRO, 2004).    

A este propósito Oliveira et al (2009 apud SILVA; ROSA, 2014, p. 254) 

ressaltam que neste período: 

[...] foi proposta a organização da Rede de Atenção à Saúde Mental, sendo 
esta conceituada como “uma teia que engloba todos os serviços de saúde, 
mecanismo que pode promover autonomia e cidadania das pessoas com 
transtornos mentais”. 

 Em função desta proposta, surge o primeiro Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) no Brasil: 

Os CAPS, nas suas diferentes modalidades são pontos de atenção 
estratégicos da Rede de Apoio Psicossocial (RAPS): serviços de saúde de 
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caráter aberto e comunitário constituídos por equipe multiprofissional que 
atua sob a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua 
área territorial, sejam em situações de crise ou nos processos de reabilitação 
psicossocial (BRASIL, 2015, p. 9).  

Estes se encontram regulamentados pela Portaria nº 336 de fevereiro de 2002. 

São organizados em CAPS I, II e III. No Município da realização da pesquisa, 

o local escolhido foi o CAPS II, que tem por objetivo o atendimento a pessoas com 

intenso sofrimento psíquico, termo que designa transtornos mentais graves e 

situações clínicas que impedem as relações interpessoais e atividades de vidas 

diárias (BRASIL, 2015). 

Ou seja, o atendimento é priorizado para pessoas com transtornos/distúrbios 

mentais, cuja definição segue:   

Distúrbios mentais compreendem uma vasta gama de problemas, com 
diferentes sintomas. No entanto, normalmente são caracterizados por uma 
combinação de pensamentos, emoções, comportamentos e relacionamentos 
anormais com outros. Exemplos são esquizofrenia, depressão, deficiência 
intelectual e distúrbios por abuso de drogas. A maior parte desses distúrbios 
pode ser tratada com sucesso (WHO, 2017 apud OURÍVIO et al., 2017, p. 
09). 

É visto que, Stefanelli, Fukuda e Arantes (2008, p. 5), relatam o panorama da 

saúde mental, apresentado pela OMS em 2001, por meio do Relatório Mundial da 

Saúde- Saúde Mental: Nova Concepção, Nova Esperança; “cerca de 450 milhões de 

pessoas no mundo sofrem de transtornos metais ou neurobiológicos ou problemas 

psicossociais do uso de álcool e drogas”.  

Já no tocante ao Brasil, 3% da população sofrem com transtornos mentais 

graves e persistentes e 6% têm transtorno psiquiátrico grave provocado por uso de 

álcool ou de outras drogas (HIANY et al., 2018). 

Conclui-se ainda que, no Brasil, há poucos estudos epidemiológicos que 

descrevam os transtornos mentais (BONADIMAN et tal., 2017). 

Desse modo, nota-se a necessidade de ampliar as políticas públicas que focam 

na promoção e prevenção da saúde mental, que objetiva evitar ou reduzir o número 

de transtornos mentais. E, em conjunto, fazem-se necessário estudos epidemiológicos 

para traçar as principais doenças psiquiátricas que acometem a população, assim 

como os problemas, visando à melhora e ampliação do serviço. 

A partir da vivência de estágio em Saúde Mental, oferecido pela graduação da 

Enfermagem, e pelo projeto de extensão, o qual foi aplicado no CAPS II do município, 
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observou-se que não há um instrumento ou documento que demonstre o perfil dos 

usuários atendidos no serviço, bem como o perfil epidemiológico da doença mental, e 

também o contexto familiar e/ou de vida dos usuários deste serviço. 

Ressalto ainda que, após conversas com os profissionais que trabalham no 

local, estes relataram o interesse e a necessidade de obter os dados para a solicitação 

de recursos necessários para o atendimento de pacientes e familiares que fazem o 

acompanhamento ou utilizam o serviço. Trazem como informação a distribuição 

exacerbada de psicotrópicos no município, mas que não são identificadas as causas 

que motivam esta ampla distribuição medicamentosa. 

 Diante disso, surgiu o interesse em delinear esse perfil com a seguinte 

pergunta: Quais transtornos mentais são mais frequentes e quais são os 

usuários que utilizam o serviço de saúde mental (CAPS II) no município de 

Caçador?  

Estima-se que os transtornos mentais atingem em torno de 12% da população 

geral, representando uma das quatro entre as dez principais causas de incapacitação 

no mundo e, mesmo assim, não é vista como prioridade nas ações de saúde, a qual 

tende a aumentar a 15% até o ano de 2020 (MEDEIROS, 2005). 

Similarmente, a pesquisa neste campo tem extrema relevância social, em que 

os dados obtidos poderão ser apresentados aos gestores municipais de saúde, 

secretário e coordenadores de saúde mental, para que se tenha o conhecimento da 

realidade epidemiológica das pessoas atendidas pelo CAPS II.  

Por isso, o estudo viabiliza descrever o comportamento dos transtornos mentais 

através da frequência com que atinge os usuários. De forma que ele abre campo para 

determinar cuidados específicos para a prevenção e a promoção de saúde nesta 

população e também a possível ampliação dos serviços em saúde mental.  

Para tanto, o trabalho tem por objetivo geral delinear o perfil dos usuários que 

frequentam o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) do município de Caçador. 

Para que este seja traçado, os objetivos específicos são:  

· Descrever a população estudada com dados sociodemográficos (idade, 

sexo, estado civil, escolaridade, renda familiar, com quem reside, origem 

do encaminhamento, internação psiquiátrica e tratamento 

medicamentoso);  

· Determinar a média do tempo de uso do serviço de cada paciente;  
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· Identificar os principais transtornos mentais, classificando-os conforme 

CID-10. 

O trabalho está estruturado em capítulos: o primeiro expõe a fundamentação 

teórica, seguida da metodologia; o terceiro, resultados e discussões; o quarto 

apresenta considerações finais; e, por fim, referências e anexos 

 



17 

 
 

1 DA “LOUCURA’ À ATUALIDADE 

“Por muito tempo os portadores de doenças mentais foram considerados 

alienados. Eram vistos como pessoas que viviam fora da realidade, sem capacidade 

para entender ou viver os seus direitos” (BRASIL, 2008, p. 8). 

“No transcorrer da história, foram denominados como loucos, doidos, 

mentecaptos, insanos, sandeus, desassisados, dementes ou alienados mentais” 

(OLDA; DALGALARRONDO, 2004, p.128).  

Todos que apresentavam um comportamento diferente, sobretudo quando 
agitados e agressivos, eram considerados loucos. A sociedade, preocupada 
apenas com a sua segurança, permanecia com a mesma conduta: jogava os 
loucos em prisões e eles lá ficavam ao lado de outros excluídos à espera da 
morte (BRASIL, 2008, p. 8).  

Focault (2012) apud Figueirêdo, Delevati e Tavares (2004) relata que a razão é 

trazida como uma norma, e, por conta disso, a loucura é exilada. Nota-se que, até o 

final do Renascimento, eram nítidas a violência e a exclusão dos loucos, descrita pela 

expressão Nau dos Insensatos/Nau dos Loucos. 

No período Renascentista, os loucos eram atirados rio abaixo, como cargas 
insanas em embarcações que recebiam o nome de Nau dos Loucos. Essas 
embarcações dispunham de um valor simbólico, como um ritual que libertava 
a sociedade dos doidos. Confiar o louco aos marinheiros era a certeza de 
evitar que ficasse vagando nas cidades e também de que ele iria para longe, 
era torná-lo prisioneiro de sua própria partida (MILLANI; VALENTE, 2008, p. 
4). 

Pessoti (1994) apud Figueirêdo, Delevati e Tavares (2004, p. 124) dividiu a 

história da loucura, para a representação, em três períodos diferentes: “antiguidade 

clássica (pensadores gregos); séculos XV e XVI (exorcistas); séculos XVII e XVIII 

(enfoque médico); e o século XIX (manicômios)”. 

Da antiguidade clássica até a era cristã, a loucura era vista da seguinte forma 

pelos pensadores gregos: Homero, com enfoque mitológico-religioso; Eurípedes, com 

a concepção passional ou psicológica; e Hipócrates e Galeno, com as disfunções 

somáticas (RAMMINGER, 2002 apud FIGUEIRÊDO; DELEVATI; TAVARES, 2004). 

Na idade média iniciou-se a predominância da loucura como possessão 
diabólica feita por iniciativa própria ou a pedido de alguma bruxa. Havia duas 
possibilidades de possessão, sendo a primeira o alojamento do diabo no 
corpo da pessoa, e a segunda a obsessão, na qual o demônio altera 
percepções e emoções da pessoa (FIGUEIRÊDO; DELEVATI; TAVARES, 
2004, p.124). 

Para Millani e Valente (2008, p. 3), durante a época da Inquisição:  
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[...] loucura foi entendida como sobrenatural, demoníaco e até satânico, e 
classificada como expressão de bruxaria, cujo tratamento caracterizou-se 
pela perseguição de seus portadores, tal como se praticava com os hereges. 
[...] os chamados hereges e os divergentes da ideologia cristã dominante 
eram considerados loucos, bruxos e feiticeiros, servidores do mal e de forças 
malignas. 

No período XVII, a loucura é constituída como modo de exclusão devido ao 

crescimento das cidades, com o poder das relações políticas e com o 

desenvolvimento da industrialização (MILLANI; VALENTE, 2008).  

Por isso, no território europeu, surgiram os primeiros estabelecimentos de 

internação para os loucos. Os cárceres aprisionavam portadores de doenças 

venéreas, mendigos, vagabundos, libertinos, bandidos, loucos, prostitutas, ou seja, 

todos aqueles que, em relação à ordem da razão, da moral e da sociedade, 

demonstravam fonte de desordem e desorganização moral (MILLANI; VALENTE, 

2008).  

Em função disto, os loucos eram acorrentados por dias e expostos ao frio e à 

fome; nos casos extremos, eram queimados na fogueira como hereges. Este tipo de 

tratamento se estendeu até o final do século XVIII (BRASIL, 2008). 

Com o passar do tempo, o enfoque religioso foi descartado para a explicação 

da loucura, retomando a teoria patológica de Hipócrates, na qual o delírio marcava a 

insanidade, sendo as disfunções intelectuais a principal circunstância para o 

diagnóstico (FIGUEIRÊDO; DELEVATI; TAVARES, 2004). 

Este pensamento resultou em reformas políticas e sociais, entre os séculos 

XVIII e XIX, o que conduziu o francês Philippe Pinel a estudar os loucos sob o ponto 

de vista médico, sendo vista como uma doença que poderia e deveria ser tratada. 

Surgem a clínica, como local de internação, e os estudos sobre psiquiatria (BRASIL, 

2008). 

“Assim, em 1801, inaugurou-se a psiquiatria como especialidade médica a 

partir do Tratado Médico-Filosófico sobre Alienação Mental elaborado por Pinel” 

(RAMMINGER, 2002 apud FIGUEIREÊDO; DELEVATI; TAVARES, 2004, p. 124). 

Pinel trouxe o diagnóstico implicado na observação prolongada, rigorosa e 
sistemática das transformações biológicas, mentais e sociais do paciente, 
que eram realizadas dentro no manicômio – que passou da condição de asilo 
onde se abriga, para a condição de cura/tratamento. Mas, apesar da rápida 
repercussão na Europa, a doutrina de Pinel foi logo ofuscada pelo emprego 
inadequado do tratamento, porém, aumentou-se o interesse pela explicação 
e tratamento da loucura a partir de modelos organicistas (RAMMINGER apud 
FIGUEIREDO; DELEVATI; TAVARES, 2004, p.125).  
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“Com a volta da visão organicista na prática psiquiátrica, o manicômio deixa de 

ser recurso terapêutico e volta a ser um instrumento de segregação social” 

(RAMMINGER, 2002 apud FIGUEIRÊDO; DELEVATI; TAVARES, 2004, p. 125). 

Nesse sentido, Ramminger (2002) apud Figueirdo, Delevati e Tavares (2004) 

relatam que, ao longo da história, os manicômios passaram a exercer diferentes 

funções; inicialmente, a função mais antiga, a de abrigar os loucos e os outros grupos 

sociais, isolando-os e excluindo-os em locais antigos, mantidos pelo poder público; 

logo após, surgem as instituições hospitalares, com o objetivo de realizar tratamentos 

médicos, porém os funcionários não tinham formação médica; e, a partir disso, os 

manicômios tornaram-se local de permanência e tratamento apenas para os doentes 

mentais com atendimento médico especializado e sistemático. 

Esquirol, Morel e Edouard Séguin, entre 1800-1890, destacam-se como 

precursores da psiquiatria. No século XIX, Emil Kraepelin descreveu sintomas clínicos, 

a evolução, e realizou uma análise anatomopatológica, aplicando conceitos sobre a 

psiquiatria. No século XX, Freud cria a psicanálise que é definida como marco na 

Saúde Mental (BRASIL, 2008). 

Foi depois da Segunda Guerra Mundial, com o retorno do crescimento 
econômico e da reconstrução social, época de movimentos civis e de 
intolerância para com as diferenças e as minorias, que a comunidade 
profissional, por diferentes vias, chega à conclusão que o hospital psiquiátrico 
deveria ser transformado. Mediante vários movimentos constituídos e 
desenvolvidos em diversos lugares do mundo foi que se atingiu o ponto 
máximo no questionamento sem precedentes da ordem social 
contemporânea, influenciando decisivamente a ruptura do paradigma 
psiquiátrico construído ao longo dos anos (MILLANI; VALENTE, 2008, p. 14). 

Em função disso, buscou-se criar uma sociedade mais livre, igualitária e mais 

solidária, junto à descoberta dos psicotrópicos e a adoção da psicanálise, incluindo 

ainda vários estudos que viabilizaram os movimentos de reforma psiquiátrica 

(MILLANI; VALENTE, 2008). 

1.1 REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL  

A vinda da Família Real ao Brasil, em 1808, e a Independência em 1822 

estimularam o aumento progressivo da importância das cidades, mesmo que, no 

decorrer do século XIX, a população que residia na área urbana era menor do que na 

rural, já que a economia era baseada na agricultura, com a exportação, e nos 

latifúndios, o centro de poder passaria a ser nos espaços urbanos (HOLANDA, 1995 
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apud ODA; DALGARRONDO, 2004). 

Por isso, nesse período, o Rio de Janeiro encontrava-se em uma reforma 

urbanística, com o objetivo de se tornar uma cidade mais moderna, e, por 

consequência, os loucos e as pessoas que perturbavam a ordem pública teriam de 

ser retirados das ruas (ROCHA, 2009).  

 Nessa época, a prisão tornava-se destino a todos aqueles que eram excluídos 

ou causavam mal olhares à população, portanto, criminosos, arruaceiros, vadios e 

loucos eram mantidos em prisões (ODA; DALGARRONDO, 2004). 

Os casos mais extremos de desorganização mental eram enviados às 

enfermarias dos hospitais da Irmandade de Misericórdia, associação filantrópica leiga 

da igreja, em que não havia tratamento médico algum (ODA; DALGARRONDO, 2004). 

O imperador Dom Pedro II determinou a construção de um hospício baseado 

nas solicitações da Santa Casa de Misericórdia, a qual passou a ser inaugurada no 

ano de 1853, denominado Hospício Dom Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro 

(ROCHA, 2009). 

A instituição passava a ser pertencente à Santa Casa, ressaltando que os seus 

princípios iam ao contrário do que era preconizado por Pinel e Esquirol, sobretudo 

sobre o comportamento moral e o isolamento do doente mental. Nesse local, os 

guardas, as irmãs e mais grupos que habitavam no hospício e auxiliavam na 

assistência, vigiavam os loucos (ROCHA, 2009). 

Segundo Rocha (2008, p. 15): 

Usavam meios de persuasão para que os doentes permanecessem calmos e 
obedientes; caso fosse necessário, meios repreensivos (privação de visitas, 
de alimentos, colete de força) também podiam ser utilizados para garantir a 
obediência e a manutenção da ordem. 

Em 1912, foi promulgada a primeira Lei Federal de Assistência aos Alienados, 

seguida do ganho de status de especialidade médica autônoma aos psiquiatras, 

aumentando o número de instituições destinadas aos doentes mentais (FIGUEIRÊDO; 

DELEVATI; TAVARES, 2014, p. 127). 

Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram movimentos que eram contra o 

método de tratamento utilizado para a loucura. São exemplos: o “Movimento 

Institucional na França e as Comunidades Terapêuticas na Inglaterra, que culminaram 

em movimento mais amplo de antipsiquiatria. Defendiam perspectivas humanistas 

sobre a saúde mental (GOULART, 2006 apud FIGUEIRÊDO; DELEVATI; TAVARES, 
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2014, p. 127)”. 

No final da década de 70, em que o Brasil vivia em época de ditadura, havia 

um grande número de leitos psiquiátricos no setor privado (a Previdência Social 

destinava muitos recursos para este setor), a doença mental havia se transformado 

em objeto de lucro (ROCHA, 2009). 

Segundo Figueirêdo, Delevati e Tavares (2014), os locais de assistência, no 

Brasil, eram sustentados pelos recursos da Previdência Social, com tratamento 

precário, isolamento e o uso abusivo de medicamentos. Ainda havia superlotação, 

exacerbados erros médicos e com índices altíssimos de mortalidade. 

Na época, o serviço privado resistia à fiscalização pública, e a assistência 

pública separava os doentes mentais em asilos e defendiam que, devido à falta de 

recursos, a assistência era prestada da pior maneira (GOULART, 2006). 

Então, surgiram discussões quanto ao método de tratamento, partindo de 

trabalhadores e estagiários grevistas (AMARANTE, 1995 apud FIGUEIRÊDO; 

DELEVATI; TAVARES, 2014), os quais levaram estes assuntos aos Congressos de 

Psiquiatria e Instituições. 

A partir disso, surgem algumas propostas de regulamentação protagonizadas 

pelo “Ministério da Saúde e Previdência Social, através do Manual de Serviço para 

Assistência Psiquiátrica da Previdência Social (ODS n° SAM 304.3, de 1973) por parte 

do Ministério da Saúde (Portaria n° 32. BSB) e o Programa Integrado de Saúde Mental 

(PISAM), de 1974 (GOULART, 2004, p. 7)”.  

Conforme Goulart (2004), apenas o Plano de Reorientação da Assistência 

Psiquiátrica, elaborado pelo Conselho Consultivo da Administração de Saúde 

Previdenciária (CONASP) teve aceitação assistencial. Este objetivava uma reforma 

institucional que envolvesse ações do poder administrativo (federal, estadual e 

municipal), transcorrendo em reformas nos hospitais psiquiátricos públicos, criação de 

centros ambulatoriais externos e investimentos em equipes de saúde mental.  

O Plano de Reorientação do CONASP significou “uma injeção de verbas e 

ânimo no então deteriorado sistema de atendimento público (GOULART, 2004, p. 8)”. 

Ocorre que tanto as reformas nos hospitais públicos quanto as propostas 

ambulatoriais e as equipes de saúde mental foram insuficientes para a resolubilidade 

do problema (GOULART, 2006). 

Melucci (1996 apud Goulart, 2006, p. 9) traz que seria necessário para a 
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Reforma: 

 [...] mudar a cultura, tanto profissional como leiga, visando à conquista de 
maior tolerância e menor autoritarismo frente ao sofrimento mental e a 
construção de respostas assistenciais mais consistentes e libertadoras. Era 
também necessária uma reforma legal, que garantisse direitos e cidadania 
aos portadores de sofrimento mental. [...] 

Rocha (2009) correlaciona o Brasil ao contexto internacional, em referência à 

ruptura da instituição manicomial e do seu sistema violento e intolerante, o qual 

também passou a ser questionado, na época, devido à assistência ao doente mental, 

o que levou, assim, aos primeiros passos para a Reforma Psiquiátrica. 

Por isso, no ano de 1978, surge o Movimento Antimanicomial, nascido do 

Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), com o objetivo de abrir um 

espaço de luta, debate e encaminhamento de propostas para a transformação da 

assistência psiquiátrica. Eles denunciavam a política privatizante e defendiam a 

humanização nos hospitais psiquiátricos (ROCHA, 2009). 

Destaca-se a I Conferência Nacional de Saúde Mental, ocorrida em 1987, a 

qual marcou o início da desinstitucionalização, ou seja, a desconstrução do modelo 

da assistência hospitalar. No mesmo ano, acontece o II Congresso Nacional de Saúde 

Mental (ROCHA, 2009). 

O movimento conquistou espaço, na qualidade de interlocutores, na gestão 
da reforma da política de assistência em saúde mental, em diversos níveis, 
como, por exemplo, na comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica do 
Ministério da Saúde e fundamentalmente através da participação nas 
Conferências Nacionais, Estaduais e Municipais de Saúde Mental, que são 
um importante instrumento de avaliação e controle social do panorama 
assistência e na construção de diretrizes para elaboração da política na área 
(GOULART, 2006, p. 12).  

Vasconcellos (2008) apud Figueirêdo, Delevatti e Tavares (2014) ressaltam que 

as propostas da Reforma chegaram aos governantes aos poucos, mas, da mesma 

forma, passaram a formular documentos e diretrizes para a melhoria da Saúde Mental, 

defendendo o tratamento extra-hospitalar, a limitação do período de internação, a 

reintegração e a participação da família no processo de saúde-doença e a promoção 

de pesquisas epidemiológicas fundamentadas nesta área. 

Em nível nacional, no ano de 1989, foi apresentado o Projeto de Lei nº 3.657 

de autoria do deputado Paulo Delgado, o qual prevê a extinção dos manicômios e as 

internações psiquiátricas compulsórias (BRASIL, 1989). 

Vale ressaltar que a década de 90 foi marcada pelo compromisso firmado pelo 
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Brasil diante da assinatura da Declaração de Caracas e a realização da II Conferência 

Nacional de Saúde Mental. Entram em vigor as primeiras normas federais que 

regulamentam os serviços de atenção assistencial, sendo as primeiras fundações os 

CAPS, os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) e os Hospitais-dia, e as primeiras 

normas para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos (BRASIL, 2005). 

 [...] Seguido de um marco histórico em 1990, a Conferência Regional para a 
Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, realizada em Caracas; nela, os 
países da América Latina, inclusive o Brasil, comprometeram-se a promover 
reestruturação da assistência psiquiátrica (HIRDES, 2009 apud 
FIGUEIREDO; DELEVATI; TAVARES, 2014, p. 131). 

A Declaração de Caracas é o documento que marca as reformas na atenção 

de saúde das Américas, a qual reconhece os direitos básicos dos pacientes 

psiquiátricos, que incluem: viver em sociedade na medida do possível; 

confidencialidade; atenção e ser tratado em um ambiente menos restritivo possível; 

acesso à informação tanto a si quanto para o seu tratamento; ter liberdade e, 

sobretudo, a disponibilidade de instituições psiquiátricas adequadas (JORGE; 

FRANÇA, 2001). 

Os CAPS tornaram-se um espaço de criatividade, de construção da vida, de 

novos saberes e práticas, com modelo diferente do hospital psiquiátrico. O primeiro 

CAPS foi criado no ano de 1987, na cidade de São Paulo, com grande influência na 

criação de outros centros (ROCHA, 2009). 

Já o NAPS surgiu com a ideia de funcionamento mais intensivo do que o CAPS: 

cobrindo 365 dias do ano, assistência mais complexa, com leitos de apoio para 

situações mais graves (ROCHA, 2009). Os NAPS foram substituídos pelo atual CAPS 

III, pela Portaria nº 336/2002.  

Apesar das mudanças que ocorriam por consequência da reforma, os 

CAPS/NAPS tiveram um surgimento tardio e sem investimento financeiro adequado 

pelo Ministério da Saúde (FIGUEIRÊDO; DELEVATTI; TAVARES, 2014). 

Contudo, apenas no ano de 2001 houve a aprovação da Lei Paulo Delgado, 

renomeada pela Lei Federal de número 10.216, a qual redireciona a assistência de 

saúde mental. Oferecendo  tratamento de base comunitária, determinando a proteção 

e o direito das pessoas com transtorno mental, extinguindo-se os manicômios 

(BRASIL, 2005).  

Rocha (2009) descreve que a Lei nº 10.216/01 dispõe sobre a proteção e os 

direitos, sem discriminação sobre raça, cor, sexo, orientação sexual, entre outros. 
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Redireciona ainda a assistência e define os tipos de internação. 

É no contexto da promulgação da lei 10.216 e da realização da III Conferência 
Nacional de Saúde Mental, que a política de saúde mental do governo federal, 
alinhada com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, passa a consolidar-se, 
ganhando maior sustentação e visibilidade (BRASIL, 2005, p. 8). 

1.2 CAPS 

Amarante e Torre (2001) apud Figueirêdo, Delevati e Tavares (2014, p. 130) 

definem que “o CAPS enquadra-se em uma rede assistencial externa intermediária 

entre o hospital e a comunidade [...] a partir da prestação de serviços 

preferencialmente comunitária; buscando entender a comunidade e instrumentalizá-

las para o exercício da vida civil”. 

A assistência é definida como de atenção integral, e o serviço propõe 
atividades psicoterápicas, socioterápicas de arte e de terapia ocupacional – 
enfoque multidisciplinar. O sofrimento psíquico deve ser pensado no campo 
da saúde coletiva, tendo em consideração os diversos contextos em que o 
indivíduo está inserido como a família, o trabalho, cultura, contexto histórico, 
entre outros. O serviço busca um cuidado/atendimento personalizado e um 
tratamento de intensidade máxima, gerando reflexões dos serviços e 
sistematização de informações e experiências (AMARANTE; TORRE, 2001 
apud FIGUEIRÊDO; DELEVATI; TAVARES, 2014, p.130). 

 Igualmente, o Ministério da Saúde traz como função desse serviço: fornecer o 

atendimento clínico em regime de atenção diária, promover a reinserção social através 

de ações intersetoriais, acrescido que devem agir em conjunto com a rede de atenção 

de saúde mental nos municípios (BRASIL, 2005). 

Uma rede se conforma na medida em que são permanentemente articuladas 
outras instituições, associações, cooperativas e variados espaços das 
cidades. A rede de atenção à saúde mental do SUS define-se assim como de 
base comunitária. É, portanto, fundamento para a construção desta rede a 
presença de um movimento permanente, direcionado para os outros espaços 
da cidade, em busca da emancipação das pessoas com transtornos mentais 
(BRASIL, 2005, p. 25). 

Devem agir como substitutos e não complementares aos hospitais 

psiquiátricos, cabendo a eles o acolhimento e atenção às pessoas com doenças 

mentais graves e persistentes, preservando sua vivência em sociedade (BRASIL, 

2005). 

1.2.1 Tipos de CAPS 

A Portaria nº 336 de 2002, do Ministério da Saúde, define as seguintes 

modalidades de CAPS: CAPS I, CAPS II e CAPS III, por ordem crescente de porte/ 
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complexidade e abrangência populacional (ROCHA, 2009, p. 41). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005), estes se diferenciam pelo 

porte, capacidade de atendimento, clientes atendidos e se organizam conforme o 

número populacional dos municípios; deste modo, são incluídos os serviços de CAPSi 

e CAPS ad.  

Os CAPS I são com menor porte, oferecidos às populações entre 20.000 e 

50.000 habitantes, ou 70.000 habitantes (BRASIL, 2002). Com equipe mínima de nove 

profissionais, de nível médio e superior, tem como usuários adultos com transtornos 

mentais severos e persistentes e podendo ser, também, de transtornos decorrentes 

do uso de álcool e drogas. O funcionamento é de cinco dias úteis na semana, com 

acompanhamento de até 240 pessoas por mês (BRASIL, 2005). 

Ainda, a Portaria nº 336/02 (BRASIL, 2002) acrescenta quanto ao 

funcionamento: “08 às 18 horas, em dois turnos”. 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o atendimento de 20 

(vinte) pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta) pacientes/dia, em 

regime de atendimento intensivo, será composta por: 

a) 01 (um) médico com formação em saúde mental; b) 01 (um) enfermeiro; c) 
03 (três) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias 
profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo 
ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; d) 04 (quatro) 
profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 
administrativo, técnico educacional e artesão (BRASIL, 2002). 

Considera-se CAPS de nível II o serviço de médio porte que dá cobertura para 

municípios com a população de “70.000 a 200.000 habitantes” (BRASIL, 2002). Os 

clientes desse serviço são adultos com transtornos mentais severos ou persistentes. 

Possui equipe mínima de 12 profissionais e capacidade de acompanhamento de cerca 

de 360 pessoas ao mês, com funcionamento de cinco dias úteis (BRASIL, 2005). 

Em vista disso, a Portaria nº 336/02 (BRASIL, 2002) estabelece que o 

funcionamento é “de 8:00 às 18:00 horas, em dois turnos, durante os cinco dias úteis 

da semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até às 21:00 horas.  

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS II, para o atendimento de 30 

(trinta) pacientes por turno, tendo como limite máximo 45 (quarenta e cinco) 

pacientes/dia, em regime intensivo, será composta por: 

a) 01 (um) médico psiquiatra; b) 01 (um) enfermeiro com formação em saúde 
mental; c) 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes 
categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta 
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ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto 
terapêutico; d) 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 
enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão (BRASIL, 
2002). 

O serviço do CAPS III é o de maior porte cobre os municípios com mais de 

200.000 habitantes, portanto, presentes na maioria das metrópoles brasileiras 

(BRASIL, 2005). 

O funcionamento é de 24 horas, todos os dias da semana e feriados. É 

considerado atendimento de serviços de grande complexidade. Possui, no máximo, 

cinco leitos, realizando, quando necessário, acolhimento noturno, com internações de, 

no máximo, sete dias ou dez dias intercalados em um período de 30 dias (BRASIL, 

2002). Tem a capacidade de fazer acompanhamento de cerca de 450 ao mês 

(BRASIL, 2005). 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS III, para o atendimento de 40 

(quarenta) pacientes por turno, tendo como limite máximo 60 (sessenta) pacientes/dia, 

em regime intensivo, será composta por:  

a) 02 (dois) médicos psiquiatras; b) 01 (um) enfermeiro com formação em 
saúde mental; c) 05 (cinco) profissionais de nível superior entre as seguintes 
categorias: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, 
pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; d) 08 (oito) 
profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 
administrativo, técnico educacional e artesão (BRASIL, 2002). 

É necessário que, para o acolhimento noturno, com plantões de 12 horas, que 

a equipe seja composta por:  

a) 03 (três) técnicos/auxiliares de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro 
do serviço; b) 01 (um) profissional de nível médio da área de apoio (BRASIL, 
2002). 

Já para as 12 horas diurnas, nos sábados, domingos e feriados, a equipe deve 

ser composta por:  

a) 01 (um) profissional de nível superior dentre as seguintes categorias: 
médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, ou 
outro profissional de nível superior justificado pelo projeto terapêutico; b) 03 
(três) técnicos/auxiliares de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro do 
serviço; c) 01 (um) profissional de nível médio da área de apoio (BRASIL, 
2002). 

A Portaria prevê os CAPS i II, para atender crianças e adolescentes gravemente 

comprometidos psiquicamente, que são necessários em municípios com cerca de 

200.000 habitantes. A equipe mínima para o atendimento para 15 crianças e 

adolescentes por turno é: um médico psiquiatra, neurologista ou pediatra, com 
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formação em saúde mental; um enfermeiro; quatro profissionais de nível superior; e 

cinco de nível médio (ROCHA, 2009). 

Funcionam durante os cinco dias úteis da semana, e têm capacidade para 

realizar o acompanhamento de cerca de 180 crianças e adolescentes por mês 

(BRASIL, 2005). 

Nos CAPS ad II (álcool e drogas), a assistência é especializada para o 

atendimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso e dependência de 

substâncias psicoativas. Estão previstos para cidades com população superior a 

70.000 habitantes (ROCHA, 2009). 

O funcionamento é das 08:00 às 18:00 horas, em dois turnos, em cinco dias 

úteis da semana, podendo ter a possibilidade de horário estendido até as 21:00 horas. 

O CAPS ad II deve conter de dois a quatro leitos para desintoxicação e repouso 

(ROCHA, 2009).  

A equipe mínima é formada por um médico psiquiatra; um enfermeiro de saúde 

mental; um médio clínico; quatro profissionais de nível superior e seis de nível médio 

(ROCHA, 2009). 

Rocha (2009, p. 42) descreve as atividades realizadas nos três tipos de serviço: 

[...] atendimento individual (medicamentoso, psicoterapia, orientação); 
atendimento em grupo (psicoterapias, grupo operativo, atividades de suporte 
social); atendimento em oficinas terapêuticas; visitas e atendimentos 
domiciliares; atendimento à família; atividades comunitárias.  

1.2.2 CAPS Caçador 

O Centro de Atenção Psicossocial do município de Caçador foi criado em 2003, 

o qual iniciou como CAPS I, sendo que, após 12 meses, dividiu-se em dois serviços, 

tornando-se CAPS ad (álcool e drogas) e CAPS II.  

O CAPS II, possui ativo em média 300 pacientes, tendo o regime de 

funcionamento de dois turnos (manhã e tarde), das 08:00 às 18:00 horas, de segunda 

a sexta-feira. 

 No local, são realizados atendimentos em grupos, individual, familiar e 

domiciliar, distribuição de psicofármacos através da farmácia, consultas de 

enfermagem e médica, assistência com equipe multiprofissional (psicologia, terapeuta 

ocupacional, assistente social), acrescentando, ainda, outros profissionais que 

contribuem para o funcionamento do local (alimentação e limpeza). Além disso, inclui 

oficinas de musicoterapia e arteterapia, com finalidade terapêutica. 
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1.3 ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA ,  

1.3.1 Surgimento da Enfermagem Psiquiátrica 

Em 1873, Linda Richards formou-se pelo New England Hospital for Women and 

Children, em Boston. Ela aprimorou a assistência de enfermagem nos hospitais 

psiquiátricos, organizando-as, e promoveu programas educacionais em manicômios 

públicos. Tornou-se conhecida como a primeira enfermeira psiquiátrica nos Estados 

Unidos (STUART; LARAIA, 1998).  

Linda afirmava que “o indivíduo mentalmente doente tinha de ser tratado, pelo 

menos, tão bem quanto o fisicamente doente” (VIDEBECK, 2012, p. 22).  

A primeira escola preparatória de enfermeiros para cuidar dos doentes mentais 

aconteceu em 1882, no McLean Hospital, em Massachusetts. Oferecia-se um 

programa de dois anos, com o foco da assistência nas necessidades físicas do 

paciente; as medicações, nutrição, higiene e atividades (STUART; LARAIA, 1998). O 

cuidado psicológico, na época, baseava-se em gentileza e tolerância para com os 

pacientes. 

Simultaneamente, Linda também contribuiu para a avaliação das necessidades 

físicas e emocionais do paciente, para que pudesse observar fatores que contribuíam 

para a melhora ou gravidade do transtorno (STUART; LARAIA, 1998). 

O papel dos enfermeiros psiquiátricos expandiu-se à medida que se 

desenvolveram terapias somáticas para tratamento, a partir das terapias de choque 

de insulina, psicocirurgia e a eletroconvulsoterapia (STUART; LARAIA, 1998). Estes 

assuntos passaram a ser incluídos na grade do curso da escola de enfermagem 

psiquiátrica. 

O primeiro manual de enfermagem psiquiátrica, Nursing Mental Diseases, de 
Harriet Bailey, foi publicado em 1920. Em 1913, a escola de enfermagem 
Johns Hopkins foi a primeira a incluir uma disciplina de psiquiatria no 
currículo. Mas foi apenas em 1950 que a National League for Nursing, que 
credencia programas de enfermagem, passou a exigir que as escolas 
incluíssem experiência em enfermagem psiquiátrica (VIDEBECK, 2012, p. 
22). 

A enfermagem psiquiátrica começou a surgir no início da década de 50. Na 

época, o American Journal of Nursing salientava as diferenças da enfermagem 

psiquiátrica, bem como descrevia a prática do profissional que exercia essa função, 

explicando que o enfermeiro observa o indivíduo em busca de alterações, demonstra 
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aceitação e respeito, promovendo seu interesse e participação na melhora (STUART; 

LARAIA, 1998).  

Duas teóricas deram forma à prática da enfermagem em psiquiatria: Hildegard 

Peplau e June Mellow.  

Peplau publicou Interpersonal Relations in Nursing, em 1952, e Interpersonal 
Techniques: The Crux of Psychiatric Nursing, em 1962. Ela descreveu a 
relação terapêutica enfermeiro-cliente, com suas fases e tarefas, e escreveu 
exaustivamente sobre a ansiedade. A dimensão interpessoal, crucial para as 
concepções de Peplau, é o fundamento da prática atual (VIDEBECK, 2012, 
p. 22). 

Segundo Stuart e Laiara (1998, p. 34), em 1958, foram descritas algumas 

funções do enfermeiro psiquiátrico: 

Lidar com os problemas de atitude, de humor e de interpretação da realidade 
dos pacientes; Explorar pensamentos e sentimentos perturbadores e 
geradores de conflitos; Usar os sentimentos positivos do paciente para com 
o terapeuta para propiciar o equilíbrio psicofisiológico; Aconselhar os 
pacientes em emergências [...]; Reforçar a parte saudável dos pacientes. 

No livro Interpersonal Techniques: The Crux of Psychiatric Nursing, Peplau 

define que a enfermagem evolui para um papel de competência clínica, o qual utiliza 

técnicas interpessoais e o uso do processo de enfermagem (STUART; LARAIA, 1998). 

Conforme Stuart e Laraia (1998), nos anos 60, a enfermagem psiquiátrica 

torna-se da hospitalização para a prevenção primária e implementação de cuidados, 

sobretudo com foco na saúde mental. Igualmente, sugere a formação de equipes 

multidisciplinares para o alívio do transtorno e a promoção da saúde. 

Durante os anos 80, houve o crescimento científico sobre a área da 
psicobiologia sendo; técnicas de imagens cerebrais, neurotransmissores e 
receptores neurais, psicobiologia das emoções, entendimento do cérebro, 
genética molecular relacionada à psicobiologia (STUART; LARAIA, 1998, p. 
35). 

Com os avanços da neurociência as enfermeiras psiquiátricas passaram a 

compreender o funcionamento do cérebro como as funções de comportamento, 

emoção e cognição. A partir daí, implementou-se a assistência biopsicossocial 

holística, que incluía além dos cuidados biológicos e psicológicos, os fatores 

socioculturais como predisponentes de doenças (STUART; LARAIA, 1998). 

1.3.2 Definição  

De acordo com Stefanelli, Fukuda e Arantes (2008, p. 31), a enfermagem em 

saúde mental e psiquiátrica pode ser definida como: 
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Especialidade centrada no cuidado à saúde mental da pessoa e de sua 
família, em todos os níveis de assistência, promoção, manutenção e 
recuperação, bem como na prevenção secundária e no preparo para a 
reintegração ou reabilitação social da pessoa, com respeito aos seus direitos 
e deveres de cidadão.  

Já Stuart e Laraia (1998, p. 36) definem que: 

É um processo interpessoal que promove e mantém um comportamento no 
paciente, contribuído para o seu funcionamento integrado [...] “área 
especializada de prática de enfermagem que emprega as teorias do 
comportamento humano” [...] 

A meta do cuidado de enfermagem é maximizar as interações positivas da 

pessoa com o ambiente, promover o bem-estar e melhorar a percepção de si próprio, 

valorizando-se o contexto da pessoa, com vistas à sua inclusão social (ESPERIDIÃO; 

et al., 2013, p. 173).  

Igualmente, devem-se incluir os familiares e cuidadores no planejamento 

terapêutico, pois estes também adoecem em sua função ao tratar o doente mental.  A 

estimulação pode ser realizada com a construção do projeto terapêutico, através de 

entrevistas individuais e em grupos, que visam à orientação, apoio e acolhimentos 

envolvidos nesse processo (ESPERIDIÃO; et al., 2013).  

Neste contexto, o relacionamento terapêutico é uma importante tecnologia de 
cuidado que possui um rol de saberes e práticas destinadas ao entendimento 
do ser humano em sua totalidade, de suas limitações, possibilidades, 
necessidades imediatas e potencialidades sendo, portanto, um instrumento 
de cuidado que permite a reintegração e reorganização da pessoa com 
transtorno mental.  Há ainda outras importantes estratégias de cuidado, como 
o acolhimento e o vínculo, que fortalecem a concepção ampliada do processo 
saúde-doença (ESPERIDIÃO; et al., 2013, p. 173).  

Em concordância com o que é explanado, inclui-se ainda ações de visitas 

domiciliares, atendimento em grupo, palestras, participação de eventos que centram 

na valorização e complexidade do sujeito (ESPERIDIÃO; et al., 2013). 

Esperidião et al. (2013) ressaltam que podem ser destacadas, para a prática, 

as ações privativas do enfermeiro, bem como a Sistematização de Assistência de 

Enfermagem (SAE), através da consulta de enfermagem como instrumento importante 

para a pessoa e a família. 

1.4 SAÚDE MENTAL 

É o estado de funcionamento harmônico que as pessoas desenvolvem e 
mantêm, para viver em sociedade, em constante interação com seus 
semelhantes e meio ambiente, valendo-se de sua capacidade para descobrir 
e potencializar suas aspirações e possibilidades e, inclusive, de provocar 
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mudanças, quando essas são necessárias em face da diversidade do mundo 
em que vivem, sendo, porém capazes de reconhecerem suas limitações 
(STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008, p. 10). 

A saúde mental é caracterizada por Videbeck (2012) como um estado dinâmico 

e mutável, sendo influenciada por fatores individuais, interpessoais e socioculturais. 

Os individuais, ou pessoais, incluem constituição biológica, autonomia e 
independência, autoestima, capacidade de crescimento, vitalidade, 
habilidade de ver sentido na vida, resiliência ou firmeza emocional, senso de 
pertencimento, orientação para a realidade e habilidades de controle do 
estresse e de enfrentamento. Os fatores interpessoais, ou relacionais, 
incluem comunicação eficaz, capacidade de ajudar os outros, intimidade e 
equilíbrio entre separação e união. Os socioculturais, ou ambientais, incluem 
senso de comunidade, acesso a recursos adequados, intolerância à violência, 
apoio à diversidade entre as pessoas, domínio do ambiente e uma visão 
positiva, porém realista, do próprio mundo (VIDEBECK, 2012, p. 17). 

Fatores interpessoais abrangem comunicação ineficaz, excessiva dependência 

ou afastamento dos relacionamentos, falta de senso de pertencimento, apoio social 

inadequado e perda do controle emocional. Os fatores socioculturais incluem falta de 

recursos, violência, falta de moradia, pobreza, visão negativa injustificada do mundo 

e discriminação em caso de estigmas, raça, classe, idade ou sexo (VIDEBECK, 2012). 

1.5 TRANSTORNO MENTAL 

1.5.1 Definição 

O transtorno mental é o estado que surge quando as pessoas não 
conseguem desenvolver ou manter-se em funcionamento harmônico para 
viver com seu grupo cultural ou em sociedade, não conseguindo transformar 
suas possibilidades em realidade (STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008, 
p. 10). 

Semelhantemente, Barlow e Durand (2015, p. 3) relatam que o transtorno 

psicológico ou comportamento anormal significa “[...] uma disfunção psicológica em 

um indivíduo, que está associada a sofrimento ou prejuízo no funcionamento, bem 

como a uma resposta que não é típica ou culturalmente esperada”. 

Já a American Psychiatric Association (VIDEBECK, 2012, p. 17), define o 

distúrbio mental como:  

[...] síndrome ou um padrão psicológico ou comportamental clinicamente 
significativo que ocorre em um indivíduo e que está associado à angústia (por 
exemplo, um sintoma doloroso) ou incapacidade (ou seja, problemas em uma 
ou mais áreas importantes do funcionamento), ou ao aumento significativo do 
risco de morte, de dor, de incapacidade, ou ainda a uma importante perda de 
liberdade. Os critérios gerais de diagnóstico de transtornos mentais incluem 
insatisfação com as próprias características, habilidades e realizações; 
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relações ineficazes ou insatisfatórias; descontentamento com o próprio lugar 
no mundo; ineficácia ao enfrentar eventos da vida e ausência de crescimento 
pessoal.  

Rocha (2009) relata que existem fatores que predispõem aos distúrbios e que 

os desencadeiam. O fator desencadeante pode desequilibrar uma pessoa com a 

personalidade bem-estruturada, e as predisposições podem tornar-se situações de 

tensão que decorrem do contexto social e relações afetivas. Consequentemente, com 

a incapacidade de enfrentar as situações, há grande possibilidade de desencadear o 

transtorno mental. 

Esses fatores podem ser ou não hereditários. Devem ser observadas as 

experiências emocionais vividas no período da formação da personalidade, 

principalmente durante a infância, incluindo, posteriormente, a adolescência e adulto-

jovem (20 a 45 anos); observando as experiências negativas, dificuldades, perdas 

(separação, morte, perda da juventude e condições financeiras), além disso, inclui-se 

como fator a não resolução de conflitos (ROCHA, 2009). 

1.5.2 Sistema Nervoso Central 

Este é composto pelo cérebro (encéfalo, cerebelo, mesencéfalo, ponte e bulbo), 

pela medula espinhal e nervos associados que controlam ações voluntárias e 

involuntárias dos órgãos e tecidos (VIDEBECK, 2012). 

1.5.2.1 Cérebro  

É dividido em dois hemisférios; ambos os lóbulos são semelhantes, exceto, 

pela glândula/corpo pineal que se encontra entre os hemisférios. Esta é uma glândula 

endócrina que influencia na hipófise, ilhotas de Langerhans/pancreáticas (que 

produzem insulina e glucagon), da paratireoide, adrenais e gônadas (VIDEBECK, 

2012). 

Os dois hemisférios são conectados pelo corpo caloso. O hemisfério direito 

coordena o lado esquerdo do corpo, delegando as funções de pensamento criativo, 

artístico e intuição; o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo, sendo o 

centro do raciocínio, lógica, leitura, escrita (VIDEBECK, 2012). 

Segundo Videbeck (2012, p. 32), os hemisférios dividem-se em quatro lóbulos: 

o frontal, o parietal, temporal e occipital, os quais têm como definição das suas 

funções: 
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Os lóbulos frontais controlam a organização do pensamento, o movimento do 
corpo, a memória, as emoções e o comportamento moral. A integração de 
todas essas informações regula a excitação, foca a atenção e permite a 
solução de problemas e a tomada de decisão. Anormalidades nos lóbulos 
frontais estão associadas à esquizofrenia, ao transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade (TDAH) e à demência. [...] os parietais interpretam as 
sensações de sabor e toque e ajudam na orientação espacial. Os temporais 
são centros dos sentidos do olfato, da audição, da memória e da expressão 
emocional. Os occipitais ajudam na coordenação da geração da linguagem e 
da interpretação visual, como a percepção profunda. 

1.5.2.2 Cerebelo  

Está localizado abaixo do cérebro e tem como função principal a coordenação 

dos movimentos e ajustes corporais. Recebe e integra todas as informações recebidas 

pelo corpo; articulações, músculos, órgãos e outros componentes do SNC 

(VIDEBECK, 2012). 

1.5.2.3 Tronco Cerebral 

De acordo com Videbeck (2012), divide-se em mesencéfalo, ponte e medula 

ablongata/bulbo e os núcleos dos pares de nervos de III a XII.  

Na medula, localizada no início da medula espinal, há os centros vitais da 

respiração e das funções cardiovasculares. Acima da medula e na parte anterior do 

cérebro, a ponte se conecta como passagem motora primária (VIDEBECK, 2012, p. 

33).  

O mesencéfalo conecta a ponte e o cerebelo com o cérebro. [...] inclui a maior 
parte do sistema de ativação reticular e do sistema extrapiramidal. O sistema 
de ativação reticular influencia a atividade motora, o sono, o estado de 
consciência e a percepção. O extrapiramidal transmite informações do 
cérebro aos nervos espinais sobre o movimento e a coordenação. O locus 
ceruleus, pequeno grupo de neurônios produtores de noradrenalina no tronco 
cerebral, está associado a estresse, ansiedade e comportamento impulsivo 
(VIDEBECK, 2012, p. 33). 

1.5.2.4 Sistema Límbico 

Área localizada acima do troco cerebral. Videbeck (2012) inclui a esse sistema: 

o tálamo (regulador da atividade, da sensação e da emoção); o hipotálamo (envolve-

se na regulação da temperatura, controle do apetite, na função endócrina, energia 

sexual e comportamento impulsivo, excitação e raiva); o hipocampo e a amígdala, que 

são responsáveis pela excitação emocional e na memória. 

Os distúrbios mentais relacionam-se com esse sistema, principalmente o 

comportamento psicótico e maníaco, caracterizados pela perda de controle de 



34 

 
 

emoções e impulsos. Podem-se acrescentar, ainda, as perdas de memória 

ocasionadas pela demência (VIDEBECK, 2012). 

1.5.2.5 Neurotransmissores 

De acordo com Videbeck (2012, p. 33), define-se como “substâncias químicas 

produzidas no neurônio e que ajudam na transmissão de informações ao longo de 

todo o corpo. Podem despertar ou estimular uma ação nas células (excitantes) ou 

inibir ou interromper uma ação (inibidores)”. 

Observa-se que, para a funcionalidade do sistema nervoso, tanto central 

quanto periférico, é necessária a comunicação dos neurônios através da atuação dos 

neurotransmissores (COSTA, 2015). 

Os neurotransmissores têm um papel fundamental na eficácia desta 
comunicação, qualquer alteração na sua libertação, ligação aos receptores 
ou recaptação compromete, de forma mais ou menos grave, o estado físico 
e mental do indivíduo (BORODINSKY et al., 2012 apud COSTA, 2015, p.13). 

A transmissão sináptica química acontece através da comunicação entre os 

neurônios pré-sináptico e pós-sináptico, junção esta que se denomina sinapse 

química (COSTA, 2015).  

 Quando ocorre o estímulo elétrico nervoso, o neurônio pré-sináptico libera 

neurotransmissores na fenda sináptica, os quais se ligam às proteínas específicas 

(receptores) nos neurônios pós-sinápticos, e, como consequência, modificam a função 

neuronal (COSTA, 2015).  

Esses neurotransmissores encaixam-se em células receptoras específicas, 
que são parte da membrana dos dendritos. Após serem liberados na sinapse 
e retransmitirem a mensagem às células receptoras, são transportados de 
volta, da sinapse para o axônio, sendo armazenados para uso futuro 
(reabsorção) ou metabolizados e inativados por enzimas, principalmente pela 
monoaminoxidase (MAO). 

Os receptores oferecem o papel de seletividade e sensibilidade ao sistema 

(WEBSTER, 2001 apud COSTA, 2015). 

Atualmente, os receptores estão divididos em dois grupos: receptores 
ionotrópicos ou ligados a canais iónicos e receptores metabotrópicos ou 
ligados à proteína G. Os primeiros estão ligados diretamente ao canal iónico, 
enquanto os recetores metabotrópicos atuam indiretamente nos canais 
iónicos através da ativação de uma cascata de reações na célula pós-
sináptica (PURVES, 2001 apud COSTA, 2015, p. 16). 

Videbeck (2012) relata que os principais neurotransmissores são: a dopamina, 

a serotonina, a noradrenalina, a adrenalina, a histamina, a acetilcolina, o glutamato, 
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os neuropeptídios e o ácido gama-aminobutírico (GABA).  

1.5.3 Psicofarmacologia 

1.5.3.1 Fármacos Antipsicóticos 

São utilizados para tratar os sintomas de psicose, como, por exemplo: delírios 

e alucinações na esquizofrenia, o transtorno esquizoafetivo e o episódio maníaco no 

transtorno bipolar. Este fármaco bloqueia os receptores de dopamina (VIDEBECK, 

2012). 

É o principal tratamento médico para os sintomas da esquizofrenia, podendo 

ser utilizado ainda para os episódios psicóticos de mania aguda, depressão psicótica 

e psicose induzida por fármacos (VIDEBECK, 2012). 

Observa-se que o seu uso também está associado ao tratamento de sintomas 

que acompanham a doença de Alzheimer, como a ansiedade, a insônia, o 

comportamento agressivo, delírios e alucinações (VIDEBECK, 2012). 

Segundo Stefanelli, Fukuda e Arantes (2008), tornam-se eficazes no controle 

da agitação e podem ser conhecidos como tranquilizantes maiores. 

Os neurolépticos típicos (ou tradicionais), tais como o haloperidol, a 
trifluoperazina, a clorpromazina, a tioridazina e pimozide, são eficazes para 
os sintomas positivos (delírios e alucinações), mas apresentam efeitos 
colaterais que potencialmente comprometem a adesão dos clientes ao 
tratamento (STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008, p. 181). 

Os principais efeitos colaterais provocados pelos antipsicóticos típicos são os 

extrapiramidais, tremores, rigidez muscular, inquietação psicomotora e 

parkinsonismo. Por isso, é comum utilizar junto à terapêutica anticolinérgicos como, 

por exemplo, o biperideno (STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008). 

Os neurolépticos atípicos (mais modernos) são eficazes também nos 
sintomas negativos (apatia e falta de motivação) e causam menos efeitos 
colaterais, sendo a medicação de escolha para a maioria dos clientes. [...] 
destacam-se a clozapina, a risperidona, a olanzapina, o aripiprazol, a 
ziprazidona e a quetiapina (STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008, p. 
181). 

1.5.3.2 Fármacos Antidepressivos 

“Utilizados principalmente no tratamento de doenças depressivas maiores, em 

transtornos de ansiedade, na fase depressiva do transtorno bipolar e na depressão 

psicótica” (VIDEBECK, 2015, p. 43). 
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“Acrescenta-se ainda sua utilização para quadros depressivos (unipolares, 

bipolares e os que se associam à esquizofrenia), transtornos ansiosos, nevralgias, 

enxaqueca e bulimia nervosa” (STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008, p. 171). 

Os antidepressivos tricíclicos, como a clomipramina, imipramina, amitriptilina e 

nortriptilina, são os que são utilizados há mais tempo. São eficazes, porém, estão 

associados a mais efeitos colaterais e a risco elevado de toxicidade cardíaca quando 

em superdosagem (STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008). 

Os inibidores seletivos da receptação da serotonina, têm sido os mais 
utilizados, incluem a fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, 
escitalopram e fluvoxamina. Esses apresentam um melhor perfil de 
tolerabilidade, com menos efeitos colaterais e menor risco de toxicidade em 
casos de superdosagem (STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008, p 172). 

Os inibidores da receptação da serotonina e noradrenalina como a venlafaxina, 

duloxetina e milnaciprano, trazodona e bupropriona, podem auxiliar no tratamento 

(STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008).  

Sua ação é sobre dois neurotransmissores: a adrenalina e a serotonina. Estes 

atuam como reguladores do humor, excitação, atenção, pensamento sensorial e 

apetite. 

1.5.3.3 Hipnóticos e Ansiolíticos 

“Os fármacos ansiolíticos são usados para tratar ansiedade e transtornos de 

ansiedade, insônia, TOC, depressão transtorno de estresse pós-traumático e 

síndrome de abstinência alcoólica” (VIDEBECK, 2015, p. 48).  

“Os benzodiazepínicos (BDZ) de longa duração são utilizados com maior 

frequência. Estes incluem o clordiazepóxido, diazepam, clobazam, clorazepato e o 

clonazepam, utilizado também como anticonvulsivante” (STEFANELLI; FUKUDA; 

ARANTES, 2008, p. 169). 

“Já dentre os BDZ de curta duração (utilizados como hipnóticos), há o 

alprazolam, midazolam, lorazepam, flurazepam e flunitrazepam” (STEFANELLI; 

FUKUDA; ARANTES, 2008, p. 169). 

Os hipnóticos não benzodiazepínicos, como o zolpidem e zopiclone, possuem 

ação rápida e baixo efeito residual, tendo efeito e maior uso para o tratamento da 

insônia (STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008). 
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1.5.3.4 Estabilizadores de Humor 

De acordo com Stefanelli, Fukuda e Arantes (2008, p. 177), “os estabilizadores 

de humor são utilizados primariamente na emergência ou na recorrência do transtorno 

afetivo bipolar”.  

Videbeck relata que (2015, p. 46) “o lítio é o estabilizador do humor com maior 

credibilidade”. Este é eficaz em 80% em casos de mania aguda, porém são 

observados alguns efeitos colaterais que causam incômodo, dentre estes, encontram-

se os tremores, aumento de peso e alterações tireóideas (STEFANELLI; FUKUDA; 

ARANTES, 2008). 

 [...] alguns fármacos anticonvulsivantes, em particular a carbamazepina e o 
ácido valpróico, são estabilizadores do humor eficazes. Outros 
anticonvulsivantes, como gabapentina, topiramato, oxcarbazepina e 
lamotrigina, também são usados na estabilização do humor (VIDEBECK, 
2015, p. 46). 

1.5.4 Sistemas de classificação: Classificação Internacional de Doenças (CID) e 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM)  

Utiliza-se o DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) 

para auxiliar a classificação dos transtornos mentais e enfatizar, com melhor 

descrição, como as doenças mentais se manifestam e se expressam, para que se 

possa obter o diagnóstico clínico de forma mais precisa. 

Os critérios são concisos e claros, e sua intenção é facilitar uma avaliação 

objetiva das apresentações de sintomas em diversos contextos clínicos, bem como 

estudos epidemiológicos de base comunitária sobre transtornos mentais (APA, 2014). 

Estes critérios diagnósticos identificam sintomas, comportamentos, funções 

cognitivas, personalidade, sinais físicos, síndromes e período de duração (APA, 2014, 

p. 5). 

A classificação dos transtornos está articulada com a CID (Classificação 

Internacional de Doenças), da Organização Mundial da Saúde, que é o sistema de 

codificação utilizado nos Estados Unidos. Os critérios do DSM definem transtornos 

identificados pela denominação diagnóstica e pela codificação alfanumérica da CID 

(APA, 2014). 

A CID-10 consiste em um sistema oficial de codificação, instrumentos clínicos 
e de pesquisa, composto de 21 capítulos, identificados por um código 
alfanumérico. Este código alfanumérico é constituído de cinco caracteres, 
sendo o primeiro uma letra, que designa a especialidade médica da doença, 
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e os demais numéricos. O segundo caractere designa uma classe diagnóstica 
e o terceiro uma categoria. Os dois últimos caracteres designam uma 
subdivisão categorial e um detalhamento diagnóstico (RAJABALLY, 2002, p. 
23).  

Rajabally (2002) relata que a CID é composta por descrições clínicas que listam 

sintomas e descrições consensuais, incluindo os aspectos clínicos principais. Propõe 

três níveis de diagnóstico: confiável, provisório e provável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 
 

2 METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa de campo e documental, quantitativa com 

abordagem descritiva-exploratória e análise estatística.   

Marconi e Lakatos (2011, p. 269) relatam que a pesquisa quantitativa: 

Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas 
estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, 
às mais complexas como coeficiente de correlação, análise de regressão etc. 

Assim, ressalta-se que a análise quantitativa se dá a partir de uma descrição 

objetiva, sistemática, e é descrita a partir de dados de investigação que resultam em 

informações numéricas. É apresentada através de quadros, tabelas e medidas 

(SABINO apud MARCONI; LAKATOS, 2011). 

A pesquisa descritiva é de grande importância nos estudos qualitativos e 

quantitativos já que, na primeira, o pesquisador utiliza desse método para descrever 

dimensões, variações, importância e significado. Semelhantemente, o segundo tipo 

de pesquisa envolve a predominância, a incidência, o tamanho e os atributos 

mensuráveis do fenômeno (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

A pesquisa exploratória acontece a partir do surgimento do interesse de 

investigar algum fenômeno, por intermédio de sua natureza e fatores com os quais 

relaciona-se (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Conforme Polit, Beck e Hungler (2004, p. 34): 

 [...] são realizados quando uma nova área ou tópico está sendo investigado 
e os métodos qualitativos são especialmente úteis para a exploração dos 
fenômenos entendidos.  [...] Destina-se desvendar as várias maneiras pelas 
quais um fenômeno se manifesta. 

A amostra é composta por 289 prontuários de pacientes que frequentam o 

serviço e usuários atendidos a domicilio pelos profissionais. Pretendeu-se abordar os 

prontuários ativos que foram vinculados até o ano de 2019.   

O critério de exclusão aplicado foi o de prontuários que estão inativos e do 

arquivo-morto, e pessoas vinculadas ao CAPS II desde janeiro de 2020. 

A pesquisa foi iniciada após autorização da Secretaria Municipal, através da 

assinatura do Secretário de Saúde do município de Caçador, conforme o termo de 

consentimento de pesquisa (APÊNDICE A). E, ainda, da aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIARP, que objetiva defender os interesses 

dos sujeitos em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 
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pesquisa dentro de padrões éticos e científicos (UNIARP, 2019).   

A coleta de dados aconteceu entre dezembro de 2019 e abril de 2020, no 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II do município de Caçador.  A pesquisadora 

foi até ao local e estudou os prontuários até a obtenção dos dados. Para melhor 

concluí-los e obter algumas informações ausentes, conversou-se com os profissionais 

do serviço, assistente social, enfermeira, psicóloga e terapeuta ocupacional.  

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, obtiveram-se os dados, que foram 

lançados em um formulário (APÊNDICE B), o qual foi anexado ao Excel e ao Word, 

em formato de planilha e tabela, para facilitar o acréscimo das informações e gerar os 

dados para a análise. 

Os dados são: sexo, idade, escolaridade, estado civil, renda familiar, 

convivência, origem do encaminhamento, internação psiquiátrica, uso de medicações 

e o CID. Todos foram analisados conforme a estatística descritiva e apresentados de 

acordo com tabelas e gráficos. 

Segundo Polit, Beck e Hungler (2004, p. 312): 

A estatística descritiva é usada para descrever e sintetizar os dados. As 
médias e porcentagens são exemplos de estatística descritiva. Quando esses 
índices são calculados com os dados de uma população são denominados 
parâmetros. Um índice descritivo de uma amostra é uma estatística. A maior 
parte das questões científicas é sob parâmetros; os pesquisadores fazem 
cálculos estatísticos para estimá-los. 

Em função disso, os resultados predominantes foram comparados com estudos 

já existentes e assim foi possível uma análise mais fidedigna/completa. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise dos dados deu-se a partir da coleta de 289 prontuários.  Inicialmente, 

estava previsto reunir a amostra de 300 pacientes. Contudo, devido a intercorrências, 

a pesquisa tornou-se incompleta; uma delas foi a suspensão das atividades no CAPS 

II e na universidade pela pandemia do COVID-19, que, por consequência, atraso na 

conclusão da pesquisa. 

Observa-se, no Gráfico 1, que a amostra deste estudo é composta por 51% 

(n=147) do sexo feminino e 49% (n=142) do sexo masculino.  

Gráfico 1- Predominância e percentual do sexo masculino e feminino entre os usuários do CAPS II de 

Caçador/SC, Brasil, até o ano de 2019 

 
Fonte: A autora (2020). 

Comparando a outros perfis traçados até o momento, Franskoviak et al. (2018) 

também obteve como predominância o sexo feminino, quando analisado o número de 

consultas feitas durante 12 meses por um CAPS I de Rondônia. Nos estudos de 

Peixoto et al. (2017), a frequência em relação ao sexo feminino também é maior. 

Similarmente, pelo perfil desenhado por Barbosa et al. (2020) a partir da análise 

de 293 prontuários, concluiu-se que 55,63% (n=163) dos usuários do serviço eram 

mulheres e 44,37% (130), do sexo masculino. 

Andrade, Viana e Silveira (2006) relatam que as mulheres apresentam a 

prevalência de transtornos de humor, transtornos ansiosos, afetivos, dissociativos e 

alimentares. No entanto, os homens apresentam grandes taxas de transtornos pelo 

uso de substâncias psicoativas, como o álcool e drogas, transtornos de personalidade 

e de déficit de atenção e hiperatividade.  

Campos, Ramalho e Zanello (2017) trazem como ressalva, em seus estudos, 

que as mulheres procuram mais atendimento de saúde do que os homens, e isso se 

Feminino
51%

Masculino
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correlaciona, muitas vezes, à masculinidade, ao ego e à vergonha. Torna-se também 

importante ressaltar que os homens se permitem mostrar-se vulneráveis quando 

relacionado à saúde, principalmente em um local onde a maioria dos profissionais da 

saúde são mulheres, como acontece nas unidades básicas de saúde. 

A partir da idade da menarca até bem após a menopausa, as mulheres 
também sofrem de transtornos de humor específicos, incluindo disforia pré-
menstrual, depressão perinatal e perimenopáusica, assim como transtornos 
de humor e de ansiedade associados à infertilidade e a gestações abortadas. 
As mulheres sofrem mais de transtornos alimentares, transtorno de 
ansiedade generalizada (TAG), transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) 
e doenças auto-imunes (STEINER, 2005, p. 41). 

Azevedo, Senicato e Barros (2018) destacam ainda que a manifestação dos 

transtornos em mulheres pode ser em decorrência das alterações no sistema 

endócrino em períodos que ocorrem fisiologicamente. Incluem ainda as desigualdades 

de gênero, tais como a sobrecarga de trabalho doméstico e elevadas taxas de 

violência. Da mesma forma, há fatores que podem contribuir para o desenvolvimento 

dos transtornos e que são comuns para ambos os sexos, como situação e suporte 

socioeconômico, estilo de vida e situação de saúde. 

Campos, Ramalho e Zanello (2017, p. 73), a partir do estudo que fizeram no 

CAPS II de uma capital brasileira, apontam aspectos relevantes como causa do 

aumento de mulheres no serviço do CAPS: 

 [...] o alto percentual de mulheres adoecidas e frequentadoras desse CAPS 
pode apontar para uma questão importante de saúde pública, a 
psiquiatrização das mulheres. Muitas das condições citadas por elas foram 
expressas nos prontuários, em sua maioria conflitos com a mãe 
(desentendimentos, perdas e maus tratos) e parcela menor com o pai, além 
de conflitos relacionados à maternidade (crises após nascimento ou morte de 
um filho), relações conjugais (divórcio, separação, brigas, tentativas de 
suicídio, entre outros), diversos tipos de violências sofridas, vida laboral 
prejudicada e o papel de cuidadoras de outros e da casa. 

Barbosa et al (2020) faz um comparativo entre a prevalência dos sexos entre o 

CAPS II e o CAPS ad, uma vez em que o primeiro apresenta as mulheres, e o 

segundo, altos índices de homens, isso porque, como discutido anteriormente, estes 

fazem maior uso de substâncias químicas. 

A Tabela 1 caracteriza os pacientes conforme a idade. 
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Tabela 1- Caracterização conforme a idade dos pacientes do CAPS II do município de Caçador/SC, 

Brasil, ativos e incluídos até o ano de 2019 

Idade        Nº de Sujeitos                                % 

13!23 20 7% 

23!33 54 19% 

33!43 68 23% 

43!53 73 25% 

53!63 55 19% 

63!73 14 5% 

73!83 5 2% 

Total 289 100% 

Fonte: A autora (2020). 

Ao analisarmos a tabela 1, vê-se que, dentre 289 pessoas, a idade 

predominante é de 43 a 52 anos em 73 sujeitos (25%), seguida por: 68 indivíduos 

(23%) de 33 a 42 anos, 55 (19%) entre 53 e 62 anos, 54 (19%) de 23 a 32 anos, 20 

entre 13 e 22 anos (7%), 14 com 63 a 72 (5%) e apenas 2% (5 sujeitos) têm idade 

superior a 73 anos.  

Evidencia-se então que o somatório das idades predominantes é de 33 a 52 

anos, ou seja, de cerca de 48%.  

Para as mulheres, a maior faixa etária foi entre 42 e 52 anos, tendo cerca de 

48 pessoas. Já no que tange aos homens, teve-se a idade entre 23 e 32 anos, com 

35 pacientes.  

No perfil traçado por Campos, Ramalho e Zanello (2017), a faixa etária 

predominante, no total de 234 prontuários, foi de 35 a 44 anos, havendo maior 

proporção das idades entre 45 e 54 para as mulheres e de 24 a 34 anos para os 

homens. Nota-se semelhança na pesquisa realizada, concluindo que a tendência é de 

maior idade para as mulheres quando comparada aos homens.  

Já no estudo com 223 prontuários de pacientes diagnosticados com depressão 

e que frequentavam o CAPS, Matos et al. (2019) descreve que a idade predominante 

é dos 41 até 59 anos, em que se têm 69 pessoas (30,9%).  

Barbosa et al. (2020) descrevem que, a partir da amostra de 293 pacientes, 

obtiveram como maior proporção de indivíduos com faixa etária entre 40 e 49 anos 

(37,88%).  Paralelamente, a pesquisa realizada por Cruz et al. (2016) em Candeias- 

BA, dos 71 prontuários, a predominância de idade é entre 30 e 39 anos (36,6%) e de 

40 a 49 anos (28,2%). 

Portanto, este estudo corrobora com os demais. Isto se dá devido aos principais 
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transtornos mentais que foram coletados e analisados na tabela 5.  

O Gráfico 2 descreve a distribuição do estado civil nos usuários do CAPS II. 

Gráfico 2- Distribuição e percentual do estado civil dos usuários do CAPS II do município de 

Caçador/SC, Brasil, incluídos até o ano de 2019 

 
Fonte: A autora (2020). 

Quanto ao estado civil dos 289 sujeitos, 158 (55%) são solteiros, 78 (27%) 

estão casados, 14 (5%) vivem em união estável, 17 (6%) estão divorciados, 9 (3%) 

separados e 13 (4%) viúvos. 

 Similarmente, Soares et al. (2015), em seu estudo transversal, relatam que, dos 

621 pacientes, 330 estão solteiros e na sequência vêm os casados, sendo que os 

viúvos estão em menor número. Ribeiro, Santos e Barbosa (2017) obtiveram, em 170 

prontuários, como principal estado civil os solteiros com 77,1% (n=131), seguido de 

30 pessoas (17,6%) que são casados e os demais em menor número, não tendo tanta 

relevância, atingindo, no máximo, 5 pacientes. Já na pesquisa de Franskoviak et al 

(2018), a predominância foi de 47,3% de casados e menor o índice de solteiros. 

Campos, Ramalho e Zanello (2017) demonstram que, em um comparativo entre 

homens e mulheres, os primeiros, em geral, tendem a ser solteiros (58,5%), enquanto 

as mulheres têm um maior índice de serem casadas (37,3%).  

 A partir da leitura dos artigos para realizar o comparativo com a pesquisa, nota-

se que a média da prevalência do estado civil diverge, pois alguns destes estudos 

demonstram como resultado final a maior tendência de solteiros, enquanto outros, a 

de casados.  
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Contudo, é necessário ressaltar que as relações interpessoais do paciente são 

afetadas pelos transtornos mentais. O transtorno ocasiona algumas incapacidades e 

déficits, resultando em medos e fobias, desconfiança, isolamento social, quebra de 

vínculos, tanto familiares quanto conjugais, perda de afeto, diminuição ou ausência de 

memória, pensamentos, orientação, presença de alucinações e delírios, dentre outros. 

Geralmente, estes afetam a comunicação e a convivência com o paciente. 

Observa-se ainda que aqueles que vivem sozinhos têm maior dificuldade de 

fazer o autocuidado, ou seja, administrar a própria medicação, apresentando redução 

das atividades de vida diária (AVDs), com ausência ou diminuição do asseio pessoal, 

além de ser fator agravante em alguns transtornos. 

Ainda, uma característica encontrada e discutida com os profissionais do 

serviço é que o estado civil é uma condição variável, não é um fator fixo, pode mudar 

constantemente, pois muitos dos pacientes convivem e deixam de conviver com os 

parceiros. 

   O Gráfico 3 traz o nível de escolaridade nos pacientes do CAPS II. 

Gráfico 3- Nível de escolaridade dos usuários inclusos no CAPS II de Caçador/SC, Brasil, até o ano 

de 2019 

 
Fonte: A autora (2020). 

Em relação à escolaridade, do total, 28 pessoas não são alfabetizadas (10%), 

34 (12%) possuem o primeiro grau completo (ensino fundamental completo), 143 

(49%) têm o primeiro grau incompleto (ensino fundamental incompleto), 28 (10%) 
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completaram o segundo grau (ensino médio completo), 25 (9%) com o segundo grau 

incompleto (ensino médio incompleto), 2 delas (1%) com o terceiro grau completo 

(ensino superior completo), 4 (1%) delas não chegaram a completar o terceiro grau  

(ensino superior incompleto). Daquelas pessoas alfabetizadas, não se sabe o grau de 

escolaridade de 25 (8%); e 28 pessoas são analfabetas (10%). 

Igualmente, foi destaque, no estudo de Barbosa et al. (2020), o número de 

pessoas não alfabetizadas e com primeiro grau incompleto. Inclui-se ainda a este 

dado o perfil de Peixoto et al. (2017).  

Em contraposição, Matos et al. (2019) demonstram dados divergentes ao desta 

pesquisa, pois a maioria dos pacientes possuía o ensino médio completo como grau 

de escolaridade. Nesse caso, os indivíduos estudados tinham como foco diagnóstico 

o CID F32.0 até o F32.3, ou seja, excluindo doenças mais incapacitantes.   

A amostra estudada é semelhante aos demais perfis médios de outros 

trabalhos. A frequência do primeiro grau incompleto salienta a baixa escolaridade nos 

participantes do CAPS.  

Segundo Fonseca et al (2016, p. 8): 

A baixa escolaridade entre os pacientes psiquiátricos com transtornos 
psicóticos tanto pode ser fator de risco como efeito do curso da patologia. 
Destaca-se, porém, que a maioria dos estudos publicados apontam a baixa 
escolaridade como efeito do curso; na maioria das vezes, o paciente 
abandona a escola e outros laços laborais devido à sintomatologia da doença. 
Outra relação para a baixa escolaridade entre os pacientes com crise 
psicótica pode decorrer do perfil da população atendida no Centro de Atenção 
Psicossocial.  

Pode ser explicado também pelo fato do adoecimento ser precoce, não foram 

inclusos no ensino ou saíram da escola muito jovens (SIGNOR; PIOVESAN, 2017). 

Paralelamente, inclui-se que a diminuição da escolaridade tanto nos pacientes 

quanto nos familiares pode causar dificuldades no entendimento de orientações e 

aderência ao tratamento, principalmente quanto ao uso de medicações ou 

desconhecimento do diagnóstico (DEMARCO; JARDIM; KANTORSKI, 2017). 

[...] outras explicações seriam que pessoas com a saúde mental 
comprometida apresentam dificuldades de exercer trabalhos produtivos e de 
explorar seu potencial. Além disso, esses indivíduos encontram barreiras em 
instituições de ensino, sendo, muitas vezes, excluídos do processo de 
educação e, consequentemente, do mercado de trabalho (WHO, 2001 apud 
BARBOSA et al., 2020, p. 5) 

O Gráfico 4 demonstrará a convivência e círculo familiar dos usuários incluídos 

no serviço até o ano de 2019. 
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Gráfico 4- Descrição da convivência e círculo familiar do usuário atendido pelo CAPS II do município 

de Caçador/SC, Brasil, incluído no serviço até o ano de 2019 

 
Fonte: A autora (2020). 

Avaliando o gráfico 4, ou seja, se o paciente reside ou vive na mesma casa e/ou 

são responsáveis por prestar os cuidados, obteve-se o número de 170 (59%) pessoas 

que são familiares de primeiro grau (pais, filhos, esposo, esposa). Já 47 (16%) deles 

convivem com familiares de primeiro e segundo grau (avô, avó, neto (a), irmão (a), 

cunhado (a)), e 2 (1%) indivíduos têm cuidados de pessoas com parentesco de 

primeiro, segundo e terceiro grau (bisneto (a), sobrinho (a), tio (a)), ou seja, mais de 

uma pessoa reside na casa. Entretanto, 22 (8%) pacientes têm familiares de segundo 

grau e 9 (3%), de terceiro ou/e quarto grau, primo (a), tio-avô (ó).  Já 26 (9%) pacientes 

moram sozinhos. E a outros 13 (4%) não se aplica, pois são moradores de rua, vivem 

no lar de idosos, estão no presídio ou convivem com cuidadores.  

Matos et al. (2019) abordam a situação familiar em que 104 (46,6%) apontaram 

a convivência com companheiro, e 3 (1,3%) viviam com outras pessoas sem laços 

familiares.  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2013, p. 63) refere-se ao termo família como 

sendo: 

 [...] um sistema aberto e interconectado com outras estruturas sociais e 
outros sistemas que compõem a sociedade, constituído por um grupo de 
pessoas que compartilham uma relação de cuidado (proteção, alimentação, 
socialização), estabelecem vínculos afetivos, de convivência, de parentesco 
consanguíneo ou não, condicionados pelos valores socioeconômicos e 
culturais predominantes em um dado contexto geográfico, histórico e cultural. 

Demarco, Jardim e Kantorski (2017) relatam que se o cuidado à pessoa com 
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transtorno mental é compartilhado entre a família e o CAPS, e a família participa de 

ações de cuidado ao familiar em sofrimento, isto demonstra relevância no 

conhecimento destas pessoas para identificar aspectos importantes e possibilitar 

suportes ao cuidador quando tiver necessidade.  

Randemark e Barros (2009, p. 518) compartilham aspectos com relação às 

experiências dos familiares ao cuidar de um paciente com distúrbio mental: 

Os discursos das famílias evidenciaram que o cuidar da pessoa com 
transtorno mental requer infraestrutura complexa que abrange a assistência 
médica especializada, provisão de medicamentos e de atividades 
praxiterápicas e socioreabilitadoras.  

Estes destacam, ainda, a importância do CAPS como o melhor serviço de 

referência para o tratamento psiquiátrico ocorrer de forma efetiva, sobretudo para o 

acompanhamento pós-crise (RANDEMARK; BARROS, 2009).  

Contudo, quando avaliado o cuidador, veem-se algumas falhas, isto porque 

este também necessita de suporte. Observam-se a exaustão, insegurança, 

desamparo, fragilidade familiar, além de sentimento de tristeza e incapacidade para 

lidar com o comportamento agressivo, depressivo ou eufórico que caracterizam alguns 

transtornos (KEBBE et al., 2014).  

Portanto, além do apoio do CAPS, vê-se a necessidade da articulação e 

participação de outros órgãos para se obter melhora na atenção ao cuidado, como a 

atenção básica (nível primário) para o acompanhamento da família com foco no 

cuidador, proporcionando enfrentamento e amparo emocional.  

A Tabela 2 demonstra a distribuição e percentual da renda dos pacientes.  

Tabela 2- Distribuição e percentual de renda em pacientes do CAPS II do município de Caçador/SC, 

Brasil, até o ano de 2019 

Renda Nº de pessoas % 

<1 salário  20 7% 

1 a 2 salários 200 69% 

2,5 a 3 salários 16 5% 

3< salários 5 2% 

Não informado 48 17% 

Total 289 100% 

Fonte: A autora (2020). 

A tabela acima explica a renda dos pacientes que frequentam o CAPS, a qual 

se obteve maior frequência é de 1 a 2 salários mínimos (n=200) com 69% de pessoas. 
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Fonseca et al. (2016) demonstram que um estudo nacional determinou que a 

renda dos pacientes psiquiátricos provém em sua grande maioria da Previdência 

Social, sendo aproximadamente um salário mínimo, justificando muitas vezes a maior 

procura pelo serviço pela a classe média baixa; levando a procura do BPC ou o 

afastamento do local em que trabalham. 

Os usuários de serviço de saúde mental, por apresentarem baixo grau de 
escolaridade, formação profissional precária, condição socioeconômica que 
os coloca em situação de dependência, muitas vezes experimentam 
condições desfavoráveis na competição por um lugar no mercado de 
trabalho. Essa condição de não vinculação ao trabalho exerce considerável 
impacto sobre os indivíduos, suas famílias e a comunidade. Muitas vezes, a 
relação familiar passa a ser estabelecida a partir de uma atitude crítica e de 
desvalorização do paciente em relação à sua capacidade produtiva e laboral, 
além de lhe causar sofrimento por estar incapacitado de participar de 
atividades de trabalho e lazer (BALLERIN; MIRANDA; CARVALHO, 2011, p. 
64). 

No estudo epidemiológico de Carvalho, Silva e Rodrigues (2010) o resultado 

converge com o que foi obtido, trazendo 24 pessoas com renda de 1 a 2 salários 

mínimos. Costa et al. (2015) complementa que 22 pessoas possuem renda de 1 

salário e o menor número é de mais que 3 salários.  

Similarmente, dos 300 pacientes do estudo de Borba et al. (2017), 50,4% 

tinham renda inferior ou igual a um salário mínimo. Esta também justifica que a 

formalização de mercado da pessoa com transtorno mental tem um estigma histórico, 

o qual retrata que devido a doença há improdutividade e incapacidade de executar 

determinada função. Contudo, a profissionalização pode ser avaliada como forma de 

inclusão, reinserção social e reabilitação psicossocial, bem como, produção da 

autonomia e socialização. 

 Alguns autores citam o formato de economia solidária como forma de solução 

para as pessoas com transtornos mentais, a qual têm sido discutida desde a Reforma 

Psiquiátrica, com extrema relevância para a inclusão social e como meio de gerar 

renda:  

A Secretaria Nacional de Economia Solidária define a economia solidária 
como uma forma diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é 
preciso para viver. [...] Pode-se ainda mencionar que, nos últimos anos, a 
economia solidária vem se apresentando como alternativa de geração de 
trabalho e renda e instrumento a favor da inclusão social. Compreende uma 
variedade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de 
cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, 
redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de 
bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e 
consumo solidário (BRASIL, 2012 apud CAMPOS et al., 2015, p. 412). 



50 

 
 

Campos et al. (2015) compartilham a experiência da formação de um grupo de 

tarefas que geriam para economia solidária, onde estes exploraram o conceito, a 

necessidade do trabalho coletivo, comércio justo e divisão de tarefas. A experiência 

com o artesanato ao longo do tempo, proporcionou a autonomia, valorização pessoal, 

vínculo e tornou-se renda com a venda dos objetos.  

O Gráfico 5 demonstra a origem do encaminhamento ao CAPS II conforme a 

demanda dos serviços e profissionais. 

Gráfico 5- Distribuição da origem do encaminhamento dos usuários do CAPS II de Caçador/SC por 

demanda de serviços e profissionais, estes inseridos no serviço até o ano de 2019 

 
Fonte: A autora (2020). 

No presente gráfico, constata-se que a origem da maioria dos 

encaminhamentos se dá tanto pela Unidade Básica de Saúde quanto pelo psiquiatra 

(14 e 13%). Contudo, 31 pacientes vieram por hospitais, sendo que os principais 

obtidos na pesquisa foram: Maicé, Santa Cecília, de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico, São Braz, Irani, Universitário de Florianópolis e outros que não foram 

mencionados.   

Já 18 pacientes foram encaminhados do Serviço de Saúde Mental, e 18 (6%) 

provieram de outro CAPS, tanto do próprio município quanto de diferentes, dentre 

estes: CAPS AD, Araucária, Balneário Camboriú, Capinzal, Concórdia, União da 

Vitória, Guaíba, Herval d’ Oeste, Santa Rita, Tramandaí, Tocantins. 

Igualmente, 18 pacientes originaram o encaminhamento a partir de outros 

serviços e profissionais, tais como: ministério público, psicólogos, conselho tutelar, lar 
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de idosos, enfermeiros, neurologistas. Entretanto, cerca de 6% procederam do CRAS 

e CREAS. E, ainda, 1% dos pacientes frequentam por orientações da APAE e 3% da 

escola. 

No entanto, no caso de 90 sujeitos, ou seja, 31%, não se obteve a origem, isto 

porque este dado não estava informado em prontuário físico e eletrônico. Supõe-se 

que os pacientes mais antigos do serviço, com prontuários de mais de 10 anos, 

buscavam atendimento espontâneo, não se tinha relevância de registrar o 

encaminhamento ou, ainda, só era sugerido por outro serviço a buscar o CAPS, sem 

ter documento formal. Já nos prontuários mais novos, suspeita-se que, no 

acolhimento, muitas vezes não é coletado este dado.  

Pinheiro, Sehnem e Rosa (2017) concluíram, em sua pesquisa, que em torno 

de 94% dos pacientes foram encaminhados via ESF.  

Trevisan e Castro (2017) acrescem que quatro estudos investigaram a origem 

dos usuários e concluíram que estes eram da Rede SUS, busca espontânea ou da 

própria família.  Os resultados obtidos e comparados ao estudo de Ballarin, Miranda 

e Carvalho (2011) assemelham-se quanto à origem do encaminhamento pelos centros 

de saúde (UBS). 

De acordo com Navega (2012) apud Signor e Piovesan (2017), pelo estigma 

existente quando se fala em CAPS, ou seja, “lugar de loucos”, muitos preferem buscar 

atendimento em seu ESF, por isto se dá como uma das principais origens.  

Outro aspecto importante é que os encaminhamentos pelos serviços de saúde 

são práticas comuns no SUS, uma vez que o princípio organizacional de 

hierarquização é utilizado como conduta (BARBOSA et al., 2020).  

Ponto relevante para se pensar é que os transtornos têm sido identificados 

tardiamente. Parte dos encaminhamentos coletados na pesquisa são de hospitais, em 

sua grande maioria do setor da emergência, onde o paciente é recebido no setor em 

crise ou desestabilizado. Isto mostra um possível déficit da atenção básica ou 

primária, sobretudo no acompanhamento ou monitoramento dos casos.   

Ainda, se faz necessário o fortalecimento da atenção básica para o controle 

através do matriciamento, ou seja, equipes de referência responsáveis pelo cuidado 

interdisciplinar as quais promovem a articulação entre os serviços, principalmente com 

a criação de projetos terapêuticos singulares. 

O Gráfico 6 abrange os resultados das internações psiquiátricas nos indivíduos 
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estudados. 

Gráfico 6- Percentual de internações psiquiátricas nos usuários do CAPS II de Caçador/SC, Brasil, 

incluídos até o ano de 2019 

 
Fonte: A autora (2020). 

Ao observarmos o gráfico 6, que retrata a internação psiquiátrica na amostra 

da pesquisa, nota-se que 56% dos 289 pacientes não tiveram internações 

psiquiátricas e nos outros 44% já houve uma ou mais internações.  

Belletini e Gomes (2013) apontam em seu perfil que 50% dos usuários do CAPS 

I de Orleans-SC não tiveram nenhuma internação em hospital psiquiátrico, e outros 

37% já necessitaram. Ressaltam que, desde a desinstitucionalização do doente 

mental e o surgimento e fortificação dos serviços de apoio, que objetivam a reinserção 

social da pessoa, contribuíram de forma importante na diminuição do número de 

internações. 

Por mais que o CAPS tenha bons recursos para a reabilitação da pessoa, com 

orientações multiprofissionais, grupos, medicações e encaminhamentos e funcionar 

por longa permanência, e as terapêuticas oferecidas serem efetivas para manter o 

paciente estável, quando a pessoa desestabiliza, entrando em crise ou surto, outros 

recursos são necessários como a internação psiquiátrica, servindo como instrumento 

de assistência. 

 No município do estudo, a internação psiquiátrica voluntária e involuntária se 

dá a partir do Sistema Nacional de Regulação (SISREG), que objetiva gerenciar os 

serviços da rede básica até a internação hospitalar, controlando o fluxo e os recursos 

utilizados (SISREG, 2020). O procedimento de internação é regulado por um médico 
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estadual, o qual avalia o caso, e são feitas a classificação e a priorização dos 

pacientes, conforme a necessidade do atendimento. Dependendo do caso, têm-se 

uma longa fila de espera; já nos mais graves, há a possibilidade de internação 

psiquiátrica via hospital, ou seja, pacientes urgentes são enviados através do pronto-

socorro do Hospital Maicé.  

 Com isso, vê-se grande dificuldade para as internações, já que esta depende 

do quadro clínico do paciente e da regulação estadual. Contudo, mesmo em casos 

clínicos mais graves, por exemplo, as internações compulsórias, há demora para esta 

acontecer.  

 Outro ponto relevante é a dificuldade de encaminhamentos para internações 

via hospital. Algumas hipóteses que respondem esta questão são: possível 

despreparo do profissional médico que recebe o paciente, falta de entendimento da 

situação, transtorno e o risco que a pessoa pode trazer para si e os demais, e, 

evidentemente, ausência de protocolos ou fluxogramas para o atendimento da pessoa 

com doença mental, sobretudo, o encaminhamento para internação psiquiátrica.  

A Tabela 3 discorre o tempo de participação dos pacientes no serviço. 

Tabela 3- Distribuição do tempo de participação em anos dos usuários do CAPS II de Caçador/SC até 

o ano de 2019 

Tempo em anos de participação Nº de Sujeitos                  % 

Menos de um ano 24 8% 

1 a 4 108 37% 

5 a 8 53 18% 

9 a 12 48 17% 

13 a 16 52 18% 

Mais que 17 anos  4 2% 

Total 289 100% 

Fonte: A autora (2020).  

Analisando a tabela acima, nota-se que o tempo de participação dos pacientes 

que predomina é de 1 a 4 anos, cerca de 37% destes, seguido de 5 a 8 anos e de 13 

a 16 anos, ambos com 18%, e de 9 a 12 anos com 17%. Apenas 24 pessoas 

frequentam há menos de um ano e 4 (2%) pacientes há 17 anos ou mais.  

Existem poucos estudos que retratam o tempo de participação no serviço. 

Tivemos dificuldade para justificarmos com dados específicos, uma vez que a maioria 

dos perfis e caracterizações não contêm esta informação. Entretanto, conclui-se que 

a grande maioria dos pacientes é recente no serviço, levantando a possível hipótese 
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de que o apoio e a ajuda para o enfrentamento da doença estão sendo mais 

procurados. Além disso, observam-se um aumento no número de novos casos clínicos 

(rastreio) e a ampliação dos encaminhamentos para a rede de atenção psicossocial.  

Outra característica observada: em torno de 100 pacientes participam entre 9 

e 16 anos, demonstrando possível dificuldade de desvincular-se do serviço. Nasi e 

Schneider (2010) relatam, em seu estudo qualitativo, que o CAPS refere-se a um 

modelo de reorientação de cuidados, ou seja, reabilitação da pessoa para as suas 

atividades cotidianas. Demonstram, sob o ponto de vista dos pacientes, que o local 

proporciona acolhimento, motivação, escuta, valorização social, interação e, o 

principal, evita a hospitalização.  

Além disso, Melman (2001) apud Pacheco, Rodrigues e Benatto (2018) indicam 

que, desde a Reforma Psiquiátrica, os novos serviços substitutivos refizeram as 

relações entre usuários e famílias, promovendo voz e diminuindo a exclusão, tornando 

o tratamento mais eficaz, participativo e qualificado.  

Sugere-se também que o desligamento do paciente demonstra a dificuldade da 

manutenção do tratamento pela atenção básica, como citado anteriormente no gráfico 

de encaminhamentos. Caracteriza-se, ainda, “dependência” do paciente de 

atendimento local, para viabilizar e efetivar o tratamento. 

A Tabela 4 traz o comparativo entre as principais medicações utilizadas pelos 

usuários. 

Tabela 4- Comparativo entre as classes medicamentosas mais utilizadas pelos usuários do CAPS II de 

Caçador/SC até o ano de 2019  

Medicações                 % 

Anticolinérgico 8% 

Anticonvulsivante 7% 

Antidepressivos 16% 

Antiepilépticos 2% 

Anti-histamínico 1% 

Antipsicóticos  49% 

Benzodiazepínicos 12% 

Estabilizantes de humor 5% 

Total 100% 

Fonte: A autora (2020). 

Em relação ao uso de medicações, é evidente que a classe mais utilizada pelos 

pacientes são os antipsicóticos, com resultado de 49%. As principais terapêuticas 
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vistas na pesquisa são: a clomipramina, o cloridrato de clorpromazina, a clozapina, o 

haloperidol, decanoato de haloperidol, levomepromazina, olanzapina, hemifumarato 

de quetiapina, risperidona, cloridrato de tioridazina e zuclopentixol. 

Quanto ao uso dos antidepressivos, se tem 16%, sendo em maior destaque: a 

amitriptilina, a bupropiona, o bromidrato de citalopram, a cloridrato de clomipramina, 

oxalato de escitalopram, succinato de desvenlafaxina monoidratado, cloridrato de 

fluoxetina, cloridrato de imipramina e cloridrato de sertralina. Da mesma forma, 12% 

de benzodiazepínicos são utilizados, evidenciando o alprazolam, clonazepam e 

diazepam.  

Analisando os anticolinérgicos se tem cerca de 8% uso, sendo o principal o 

cloridrato de biperideno. Similarmente, fazem o uso 7% da classe medicamentosa de 

anticonvulsivante, dentre estes: o valproato de sódio e o topiramato. Já em relação 

aos antiepilépticos, se tem 2%, e com os predominantes: a carbamazepina, o 

fenobarbital e a lamotrigina.  

Os estabilizantes de humor são utilizados por cerca de 5% dos pacientes; onde 

o carbonato de lítio predomina. E por último, apenas 1% consome anti-histamínicos, 

com o principal o cloridrato de prometazina.  

Ainda, é importante ressaltar que os pacientes podem utilizar mais de um 

medicamento da mesma classe ou terapêuticos de classes diferentes, por isso se dá 

o elevado número. 

Pereira et al. (2012) demonstram que em um CAPS de São Paulo os 

psicotrópicos e anticolinérgicos são frequentemente prescritos. De acordo com o perfil 

que Franskoviak et al. (2018) delimitam, a dispensação farmacológica prevalente foi 

de antidepressivo, seguido por ansiolíticos, neurolépticos, anticonvulsivantes e por 

último os anticolinérgicos. E, Leite et al. (2016) contribui que os antipsicóticos e 

antidepressivos se sobressaem quanto as outras medicações.  

No estudo Matos et al. (2019), exclusivo de pacientes diagnosticados com 

transtornos depressivos, a terapêutica principal é do uso de antidepressivos. Porém, 

ao analisar as associações medicamentosas para o tratamento, evidencia-se o uso 

dos BZP em conjunto.  

A partir do resultado da hipótese diagnóstica representado na Tabela 5, pode-

se explicar a frequência dos antipsicóticos. Isso porque, para o tratamento de pessoas 

com Esquizofrenia e psicoses, é indicado o uso dessa classe terapêutica, 
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representada pelo uso de: clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, haloperidol, 

entre outros (BARBOZA; SILVA, 2012).  

Os quadros de psicose são sustentados pela hipótese dopaminérgica 
segundo a qual há uma produção aumentada desse neurotransmissor ou 
uma hipersensibilidade dos receptores de dopamina em uma determinada 
região cerebral, resultando em hiperexcitabilidade e aparecimento de 
sintomas positivos, bem como em um estado hipodopaminérgico em regiões 
cerebrais frontais, associado aos sintomas negativos (BARBOZA; SILVA, 
2012, p. 87). 

 Quanto a pesquisa realizada, a partir dos antipsicóticos coletados, se obteve 

as seguintes medicações com maior frequência de uso: 87 usam risperidona, 71 

utilizam cloridrato de clorpromazina, 61 de haloperidol via oral, 60 fazem uso de 

decanoato de haloperidol, 59 tomam levomepromazina, 47 usam hemifumarato de 

quetiapina e 27 utilizam olanzapina. Já o uso de antidepressivos se tem: 37 utilizam 

cloridrato de sertralina, 34 usam o bromidrato de citalopram, 25 fazem uso de 

amitriptilina, 23 de cloridrato de fluoxetina e apenas 13 bupropiona. E, em relação aos 

ansiolíticos são de: 55 utilizam clonazepam, 44 usam diazepam e 10 alprazolam.  

 Evidencia-se então que o antipsicótico de maior uso é a risperidona. Quanto ao 

antidepressivo o mais consumido é a sertralina, e por último, em relação aos 

ansiolíticos, o uso mais frequente é o clonazepam.  

 Comparado a BÖGER et al. (2017) o antipsicótico de maior consumo é o 

cloridrato de Clorpromazina em comprimido de 100 mg, e de ansiolítico é o Diazepam 

em comprimido de 5 mg. 

Para Barboza e Silva (2012) a fluoxetina é o principal antidepressivo prescrito, 

e para os antipsicóticos, evidencia-se o haloperidol (via oral). Já em relação as 

associações medicamentosas, se tem: antidepressivo e ansiolítico; fluoxetina e 

clonazepam, amitriptilina e diazepam, antipsicóticos e ansiolíticos; haloperidol e 

diazepam, antipsícoticos e anticolinérgicos; haloperidol e biperideno. 

A tabela 5 descreve os principais transtornos mentais encontrados nos 

pacientes do serviço conforme o diagnóstico clínico pelo CID-10. 
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Tabela 5- Distribuição dos transtornos mentais segundo o diagnóstico clínico conforme o CID-10 nos 

usuários do CAPS II de Caçador, SC, Brasil, até o ano de 2019 

Diagnóstico CID Nº de 
Pacientes 

      % 

Esquizofrenia (F20) 100 36% 

Psicose Não-Especificada (F29) 15 5% 

Retardo Mental (F70, F71, F79) 29 10% 

Transtorno Afetivo Bipolar (F31) 38 14% 

Transtorno de Personalidade 
Esquiziotípica (F21) 

54 20% 

Transtornos Depressivos (F32-F33) 42 15% 

Fonte: A autora (2020). 

O intuito de fazer esta classificação não é adentrar nas particularidades de cada 

CID, ou seja, é demonstrá-lo de uma forma simples e clara, utilizando título do 

diagnóstico geral. Além disso, a tabela demonstra as principais patologias coletadas 

na pesquisa, uma vez que, as outras não tiveram resultados elevados, atingindo em 

torno de um a dez pacientes. 

Ressalto ainda que muitos têm mais do que um único diagnóstico. Por isso, se 

dá mais diagnósticos do que o número de pacientes.  

Observando a tabela acima, conclui-se então que a maioria das pessoas que 

utilizam o serviço tem como diagnóstico principal a Esquizofrenia, destes, 36%. Por 

sequência se tem: o Transtorno de Personalidade Esquiziotípica com 20% dos 

pacientes, Transtornos Depressivos com 15% (inclui-se os episódios depressivos e 

recorrentes), Transtorno Afetivo Bipolar com 14%, o Retardo Mental (leve, moderado 

e não-específicado) resultando 10% e a Psicose Não-Especificada atingindo 5% dos 

indivíduos. 

Notou-se durante a coleta dos dados, que muitos diagnósticos ainda 

encontram-se inconclusivos e em acompanhamento para estabelecer o quadro clínico 

final. Visto que, o curso da doença é variável de pessoa para pessoa, com sintomas 

que podem ser imediatos ou que manifestam-se ao longo de anos. 

Em relação aos diagnósticos Trevisan e Castro (2017, p. 1003) realizaram uma 

revisão integrativa de estudos que caracterizaram ou delimitaram o perfil de Centros 

de Atenção Psicossocial e obtiveram que: 

[...] os estudos apresentaram muita diferença nas terminologias utilizadas 
para classificação dos transtornos psíquicos. Entretanto, foi possível 
perceber que houve prevalência no atendimento de transtornos psicóticos 
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com diagnóstico de esquizofrenia, transtornos de humor, transtorno bipolar. 
Apesar de esta ser a categoria de atenção às pessoas com transtornos 
neuróticos ou psicóticos, houve três estudos que relataram o atendimento de 
pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas.  

Quanto ao perfil clínico delineado por Ballerin, Miranda e Carvalho (2011), 

observou-se que 60,2% dos usuários estão no grupo das esquizofrenias, transtornos 

esquiziotípicos e delirantes, os quais afetaram ambos os sexos, porém, com 

prevalência nos homens. No entanto, os transtornos de humor, personalidade e 

retardo mental, foram mais frequentes em mulheres. Esse resultado também se 

aproxima a conclusão de Carmo et al. (2016) com prevalência de diagnóstico de 

esquizofrênicos e esquiziotípicos.  

Cruz et al. (2016) relatam que a CID-10 considera as doenças de maior 

prevalência: Esquizofrenia, transtornos esquiziotípicos e transtornos delirantes (F20-

F29).  

Fonseca et al. (2016) verificou que a principal admissão no serviço é durante a 

psicose, ou seja, fase aguda da patologia. A esquizofrenia causa maiores danos no 

primeiro estágio, com a apresentação dos sinais e sintomas agravados.  

A fase aguda da psicose caracteriza-se pelo funcionamento psíquico 
desorganizado desprovido de defesas mentais. O paciente encontra-se mais 
vulnerável, podendo apresentar sintomas invasivos e agressivos, como 
alucinações e delírios, o que, consequentemente, prejudica suas relações 
familiares. [...] A fase aguda pode ser desencadeada por crises familiares e 
uso irregular da medicação. Este último é o motivo mais frequentemente 
descrito na literatura para o desencadeamento desta fase. Com alta 
prevalência mundial, a fase aguda da psicose é considerada extremamente 
grave, pois pode produzir nos pacientes perdas significativas no que diz 
respeito à memória e à cognição (FONSECA et al., 2016, p. 6). 

 Comparando o percentual de sexo e transtorno predominante, nota-se que no 

presente estudo o número de esquizofrênicos é maior nos homens. Das 100 pessoas, 

71 são homens e 29 mulheres. Convergindo com o que a literatura trás em referência 

a doença, em razão que é mais elevada nos homens.  

 Em geral, os homens têm idade mais precoce de início dos sintomas, com início 

em torno dos 18 a 25 anos e as mulheres dos 25 aos 35 anos. A proporção, na 

adolescência, homem/mulher é de 2:1. A partir dos 50 anos a proporção se inverte, já 

que as mulheres iniciam a doença após 35 anos (CHAVES, 2000).  

Com relação ao prognóstico associados aos fatores psicossociais, o sexo 

masculino também é mais afetado. Isso porque estes têm maiores números de 

comorbidades psíquicas e clínicas, sintomas negativos e o suicídio é mais frequente 
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(FONSECA et al., 2016; CHAVES, 2000). 

As mulheres apresentam o estrógeno como fator protetor. Primeiro porque este 

atua na velocidade de desenvolvimento da maturação cerebral intrauterino, tornando-

se mais precoce nas mulheres. E segundo, atua nos canais dopaminérgicos (D2), 

produzindo efeito antidopaminérgicos, promovendo melhor resposta aos 

neurolépticos (RIBEIRO; SANTOS; BARBOSA, 2018; CHAVES, 2000). 

Os transtornos predominantes no sexo feminino no presente estudo são: o 

transtorno afetivo bipolar (n=29) e os transtornos depressivos (n=27). Estes que 

acordam com os estudos realizados que correlacionam os principais transtornos em 

mulheres, predominando os transtornos de ansiedade, estados fóbicos, depressões e 

transtornos somatoformes (SANTOS; SIQUEIRA, 2010). 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, foi possível identificar o perfil do Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS II) do município de Caçador. Portanto, os usuários do serviço são 

a maioria do sexo feminino com 51% e 49% do sexo masculino. Quando observado o 

número, nota-se que a diferença é pouca, em torno de 5 pessoas, já que 147 são 

mulheres e 141 são homens. A idade predominante do estudo é de 43 a 52 anos em 

73 das 289 pessoas. A idade predominante dos usuários que frequentam o CAPS é 

de 43 a 52 anos. Evidenciou-se que a maior faixa etária para as mulheres é 42 a 52 

anos, já no que tange aos homens a idade entre 23 e 32 anos foi mais frequente. A 

partir da análise do Gráfico 1 e Tabela 1, concluiu-se que ambos os dados estão de 

acordo com as literaturas preexistentes. Os autores correlacionam a diversos fatores 

a prevalência destes resultados, ou seja, as mulheres buscam mais atendimento que 

os homens; estes possuem alguns estigmas, a tendência dos transtornos; psicóticos, 

afetivos e de humor afetarem mais as mulheres e os transtornos por álcool e drogas 

atingirem mais os homens, e a precocidade do início dos transtornos. 

Quanto ao estado civil, a maioria dos sujeitos estão solteiros. Segundo as 

literaturas, o transtorno mental prejudica as relações interpessoais, sobretudo as 

relações familiares e conjugais. 

Em relação à escolaridade, a maior parte das pessoas tem o ensino 

fundamental incompleto, e existem pessoas analfabetas. A baixa escolaridade é 

frequente, correlaciona-se ao abandono da escola ou dificuldade em manter os 

estudos; pelo início precoce da doença e até mesmo por consequência dos sintomas.  

Avaliando a convivência dos pacientes, o resultado é de que familiares do 

primeiro grau (pais, filhos, esposo, esposa) auxiliam nos cuidados. Os estudos 

indicam que é de suma importância atentar-se para o cuidador da pessoa com 

transtorno mental, uma vez que este pode estar despreparado para exercer a 

assistência. Por consequência pode causar cansaço físico e mental, além do 

abandono do doente.  

Quanto a renda dos pacientes que frequentam o CAPS a maior frequência é de 

1 a 2 salários mínimos. Estes que são obtidos através do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) ou por meio do trabalho (paciente, cuidador ou familiar). No estudo, 

não coletamos a profissão, uma vez que alguns transtornos mentais impedem ou 

trazem limitações para as atividades laborais. 
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Constata-se que a origem da maioria dos encaminhamentos se dá 

praticamente da mesma forma tanto pela Atenção Básica quanto pelo psiquiatra, com 

resultados semelhantes. Contudo, os serviços hospitalares têm encaminhado 11% 

dos atendimentos. Ponto relevante para frisar, pois os transtornos têm sido 

identificados tardiamente, pois em sua grande maioria estes têm sido recebidos no 

setor da emergência, em crise ou desestabilizados. Isso mostra um possível déficit da 

atenção básica ou primária, sobretudo no acompanhamento ou monitoramento dos 

casos.  

Ao observarmos também que quanto a internação psiquiátrica 56% dos 289 

pacientes não tiveram internações psiquiátricas e nos outros 44% já tiveram uma ou 

mais internações. Justificado pela redução de internações desde a implementação 

das RAPS, fim do tratamento manicomial; apenas em casos urgentes, implementação 

do SISREG, além da dificuldade de encaminhamentos. 

O tempo de participação mais frequente é de 1 a 4 anos. Sugere-se como 

hipótese que a busca por ajuda e enfrentamento tem sido mais frequente, além do 

possível aumento de novos casos clínicos, incluindo o rastreio destes.  

Em relação ao uso de medicações, é evidente que a classe mais utilizada são 

os antipsicóticos, sendo a risperidona o fármaco principal.  Por sequência, se têm o 

uso de antidepressivos, evidenciando a sertralina. A justificativa do uso dessas classes 

farmacológicas se dá pelos diagnósticos encontrados: a Esquizofrenia, 

Esquiziotípicos e Transtornos Depressivos. Os quais estão presentes em 

praticamente todos os perfis e caracterizações feitas até o momento. 

Conforme o que a epidemiologia trás em relação ao processo de saúde/doença, 

a qual permite intervenções a partir dos dados que são coletados, redigindo 

estratégias de prevenção, avaliação e tratamento. Colocam-se algumas sugestões 

após a realização da pesquisa: 

· Preparo das equipes da atenção primária para acompanhamento, 

monitoramento e encaminhamento dos usuários com transtorno mental, 

através da capacitação profissional e fortalecimento do matriciamento. 

·  Preparo da equipe e estrutura de atenção terciária (hospital) para o 

atendimento do doente mental, sugestão da criação de fluxograma intra-

hospitalar.  
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· Atualização dos dados socioeconômicos dos pacientes, pelo menos 

semestralmente.  

· Implementar grupos de saúde mental nas UBS para pessoas 

diagnosticadas que não querem participar do CAPS II devido a estigmas. 

· Realizar o estudo do perfil socioeconômico do CAPS ad. 

· Identificar o uso de psicotrópicos no munícipio e comparar ao motivo do 

uso. 

· Discussão com a secretaria municipal da saúde em referência a 

necessidade de um CAPS i no município. 

Evidencia-se imprescindíveis mais estudos no CAPS deste município. Muitos 

outros aspectos relacionados aos transtornos mentais ainda podem ser pesquisados, 

como eventos desencadeantes, idade do diagnóstico, projeto terapêutico singular 

aplicado, saúde do cuidador diante ao familiar com transtorno mental. Tudo com a 

finalidade de contribuir para a melhor compreensão e o tratamento das pessoas que 

buscam ajuda junto a esses tão importantes centros de atendimento. 

Concluindo, este estudo proporcionou conhecimento diante o CAPS II, 

compreendendo a população que ali busca acolhimento e os transtornos que afetam 

os pacientes. Permitiu ainda, aproximação com a equipe, a qual contribuiu com a 

pesquisa diante de dúvidas que surgiram.  

Além de tudo, a experiência da coleta dos dados acrescentou na importância 

das informações contidas em prontuários para o entendimento do quadro clínico do 

paciente. O conhecimento teórico adquirido durante a formulação do trabalho até a 

sua análise é de suma importância para a prática profissional. 

Crê-se que este estudo estará contribuindo ao direcionar ações para os 

gestores municipais e profissionais que atuam na RAPS. Sobretudo, na avaliação e 

conhecimento da população atendida, repensando na estrutura organizacional de 

assistência, proporcionando assim, melhores condições de saúde. 
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

A principal limitação encontrada durante a realização do estudo foi durante a 

coleta dos dados. Devido a inconsistência de algumas informações, ou seja, estarem 

desatualizadas, ausentes ou serem incompreensíveis durante a leitura do prontuário 

físico por este ser escrito manualmente e alguns registros serem ilegíveis. Para isso, 

tornou-se necessário recorrer ao prontuário eletrônico do paciente (sistema IDS-

SAÚDE) para que a coleta pudesse ser executada de modo fidedigno e atualizado. 
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APÊNDICE A- DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS 
INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 
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APÊNDICE B- FORMULÁRIO PARA A COLETA DOS DADOS 

 
FORMULÁRIO 

 
Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino 

 

Idade: (  ) 13-23  (  ) 24-33 (  ) 34-43 (  ) 44-53 (  ) 54-63 (  ) 64-73 

                                    (  ) Acima de 74  
 

Escolaridade: (  ) Primeiro Grau Completo  (  ) Primeiro Grau Incompleto 

         (  ) Segundo Grau Completo  (  ) Segundo Grau Incompleto 

         (  ) Terceiro Grau Completo   (  ) Terceiro Grau Incompleto 

                              (  ) Não Alfabetizado  (  ) Alfabetizado 

 

Estado Civil: (  ) Solteiro  (  ) Casado  (  ) Separado  (  ) Divorciado  
                     (  ) Viúvo      (  ) União estável  (  ) Não Informado 

 

Renda Mensal: (  ) Menos de 1 salário mínimo  (  ) 1 a 2 salários  
(  ) 2,5 a 3 salários  (  ) Mais que 3 salários 

 

Com quem reside: (  ) sozinho (  ) familiar 1º grau  (  ) familiar 2º grau  
Outro:___________________________________________________ 

 

Origem do Encaminhamento ao CAPS:  
     (  ) Unidade Básica de Saúde  (  ) Serviço de Saúde Mental  (  ) Hospital Geral 
          (  ) Psiquiatra  (  ) Outros:___________________________________      
         
Tempo de participação e acompanhamento do serviço:  
      (  ) Menos de um ano (  ) 1 ano a 4 anos  (  ) 5 a 8 anos  (  ) 9 a 12 

           (  ) 13 a 16 anos  (  ) Mais que 17 anos 

                             
Internação Psiquiátrica: (  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não Informado 

 

Medicação contínua: (  ) Sim  (  ) Não 

Se sim, qual(is): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Transtorno Mental Diagnosticado: ________________________________ 

CID: _______________________________________________________ 


