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1 INTRODUÇÃO 

O modelo de base territorial de atenção à saúde mental, estava sendo 

estruturado e consolidado pela Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), instituída 

pela Lei n°. 10.216, de 2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

com transtornos mentais. A mesma redirecionava o modelo assistencial em saúde 

mental, através de serviços inseridos na comunidade, os quais devessem atender as 

necessidades reais de vida das pessoas que vivem com problemas mentais (BRASIL, 

2001; BRASIL, 2005; BRAGA; OLIVEIRA, 2015).  

Diante da reestruturação do cuidar em saúde mental, a PNSM, tem como 

principal objetivo garantir assistência por meio de serviços substitutivos ao modelo 

asilar, através da redução progressiva de leitos psiquiátricos, por serviços que 

compõem a rede de atenção extrahospitalar, tendo como premissa a reinserção do 

indivíduo com problemas mentais no convívio social. Tal redução de leitos vem sendo 

garantida pelas Portarias GM/MS nº 52 e 53, de 20 de janeiro de 2004, as quais 

implementam o Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar 

Psiquiátrica no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2004). 

Já os serviços de saúde mental de base territorial/comunitário, atendem os 

critérios de organização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), aprovada pela 

Portaria nº 3.088, de 2011, considerando o art. 2º das diretrizes para o seu 

funcionamento, tendo nos incisos: I - respeito aos direitos humanos, garantindo a 

autonomia e a liberdade das pessoas; III - combate a estigmas e preconceitos; V - 

atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; e VII - 

desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão social com vistas 

à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania (BRASIL, 2011).  

Em oposição a tal lógica, o Ministério da Saúde (MS) em conjunto com a 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT), aprovou a Resolução n° 32, de 14 de 

dezembro de 2017, garantindo sobrevida ao modelo manicomial, que exclui e 

marginaliza o “louco” (BRASIL, 2017a; BRASIL, 2018a). 

Apesar da Resolução n. 32 de 2017, ter como escopo o estabelecimento 

de diretrizes para o fortalecimento da RAPS, e em seu art. 5º “vedar qualquer 

ampliação da capacidade já instalada de leitos psiquiátricos em hospitais 

especializados, conforme registro do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), reafirmando o modelo assistencial de base comunitária”. A mesma 
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possibilita conforme art. 9º, a ampliação de leitos hospitalares qualificados para a 

atenção a pessoas com transtornos mentais e/ou com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas; apresentando os seguintes incisos: I - estimular 

a qualificação e expansão de leitos em enfermarias especializadas em Hospitais 

Gerais; IV - reajustar o valor de diárias para internação em hospitais especializados 

de forma escalonada, em relação aos atuais níveis, conforme o porte do Hospital. 

Devendo fortalecer as Comunidades Terapêuticas, conforme art. 11°. Tendo como um 

dos pontos de atenção os Hospitais Psiquiátricos Especializados segundo art. n. 1 da 

presente Resolução (BRASIL, 2017a). 

Segundo o Ministério Público Federal (MPF) (2017b), a Resolução n. 32 de 

2017, afronta os direitos das pessoas com transtornos mentais, por não garantir o 

respeito aos direitos individuais diante da autonomia e à inclusão social. A mesma 

permite que equipamentos segregantes, tais como: hospitais psiquiátricos e 

comunidades terapêuticas, se estabeleçam como alternativas eficazes. Neste âmbito, 

o MS diminui a responsabilidade do Estado brasileiro diante da implantação e 

fortificação de políticas públicas, as quais garantam a inclusão do indivíduo em meio 

social.  

O MPF (2017b) afirma que é dever do Estado brasileiro garantir a inclusão 

das pessoas com transtornos mentais na comunidade, através dos serviços 

extrahospitalares que compõe a RAPS. Tal afirmativa possui base legal na Lei 8.080 

de 1990 e na 10.216 de 2001, pois não há condições de que serviços residenciais 

terapêuticos, os quais tem como finalidade a reinserção psicossocial, estejam 

inseridos “preferencialmente” em comunidades, como afirma o MS.  

Assim como, a reorientação sobre o financiamento e custeio de hospitais 

psiquiátricos se opõe diretamente ao dever do Estado, o qual deveria garantir a 

ampliação da rede extrahospitalar e o desenvolvimento do tratamento em 

comunidade. Este aumento do custeio dos hospitais, corresponde em sua essência a 

ilegalidade, assim como a diminuição do financiamento dos serviços extrahospitalares 

(BRASIL, 2017b). 

Tendo tal cenário em voga, podemos afirmar que a Resolução n. 32 de 

2017, afronta as seguintes dimensões, descritas por Amarante (2008): sociocultural, 

através do desrespeito ao conjunto de ações que buscam modificar a concepção da 

loucura no imaginário social; a técnico-assistencial, que busca construir novos 

serviços, práticas profissionais e modalidades de atenção; a teórico-conceitual, se dá 
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pelo movimento de cisão do paradigma asilar, buscando criticar e produzir novos 

saberes; e a jurídico-política, busca rediscutir e reorientar as relações civis e sociais 

no campo da cidadania, dos direitos humanos e sociais. 

Desta forma, a produção de cuidados em saúde mental, o qual tem por 

base a Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), instituída pela Lei 10.216 de 2001, vem 

passando por um retrocesso e desarticulação, ao considerar a compreensão 

cronológica dos modelos asilar, psiquiátrico clássico e de atenção psicossocial 

territorial, tidos por Sampaio (2001 e 2011); Nunes, Guimarães e Sampaio (2016) 

como modos operacionais. 

O primeiro modo operacional, foi construído sobre uma cultura autoritária e 

violenta de exclusão dos incuráveis no século XIX, através da negação de tratamento. 

Logo após surgiu o modelo psiquiátrico clássico, conhecido como hospitalocêntrico, 

focado na concepção biomédica, centrado no cuidar da doença e no combate dos 

sintomas. Sendo o doente útil ao complexo médio-industrial, por consumir planos de 

saúde, exames laboratoriais e de imagem, medicamentos, além de serviços 

ambulatorial e hospitalar. Tal modelo entende que o individuo não possui autonomia 

ou protagonismo, sobre sua condição de saúde, pois a doença é o objeto central de 

intervenção, corroborando para a violação dos direitos civis (SAMPAIO; SANTOS 

2001; SAMPAIO et al., 2011; NUNES; GUIMARÃES; SAMPAIO, 2016).  

Por sua vez, o modelo da atenção psicossocial territorial, que surge com a 

Reforma Psiquiátrica. Buscou ampliar o conceito de saúde, considerando o direito à 

saúde, a participação do individuo nas tomadas de decisões sobre seu tratamento, 

com foco no cuidar integral e humanizado, superando a visão individualizada e 

biomédica, favorecendo significação a experiencia vivida diante de um problema de 

saúde. Este modelo, o objeto de cuidado passa ser o individuo e não mais o sofrimento 

mental (patologia), onde a equipe de saúde considera aspectos socioculturais, 

políticos e históricos dentro do processo saúde doença. O sujeito compreende que 

pertence a um território, tido como espaço de produção do cuidado, que requer ações 

articuladas e intersetoriais (SAMPAIO; SANTOS 2001; SAMPAIO et al., 2011; 

NUNES; GUIMARÃES; SAMPAIO, 2016). 

Diante do exposto, é perceptível que a atualização da Politica de Saúde 

Mental, retoma o modo operacional característico do modelo psiquiátrico clássico, 

justamente por redirecionar o financiamento de recursos já escassos na manutenção 

de hospitais psiquiátricos e na expansão de Comunidades Terapêuticas, ambos 
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geridos pelo sistema privado. Tais ações contrariam a legislação na área, além das 

evidências científicas que direcionam para a necessidade de serviços com abordagem 

intersetorial inseridos na comunidade (MACEDO et al., 2017; BRASIL, 2017b). 

Ao vislumbrar tal lógica, é preciso entender que a institucionalização da 

doença mental, está correlata com a mortificação do eu, pois o sujeito se distancia de 

sua individualidade e dos objetos que têm vínculo. Tornando o sujeito vulnerável a 

sofrer violência institucional, pois o modelo hospitalocêntrico/asilar legitima o 

isolamento, a doença e a insanidade (MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2015)  

Tal entendimento deveria fazer parte da concepção crítica dos membros 

que compõem as instâncias governamentais. Brasil (2018) afirma que a presente 

atualização não ouviu a sociedade, pois buscou favorecer interesses econômicos 

entre parcerias público-privada. Entende-se que a participação das instâncias de 

controle social, para o desenvolvimento da Política de Saúde Mental, foram por tanto 

excluídas do processo democrático. Mesmo sendo garantida legalmente a 

participação social, por meio da Lei 8.080 de 1990, através dos Conselhos de Saúde 

dentro da gestão do SUS, os quais não puderam se manifestar no plenário da CIT, 

desta forma a decisão foi tomada sem escuta da sociedade (BRASIL, 1990; 

OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2015). 

1.1. Objeto 

Este projeto visa estudar as implicações sociais diante da desconstrução da 

Política de Saúde Mental à usuários, familiares e profissionais da Rede de Atenção 

Psicossocial, promovida pela Resolução n. 32 de 2017, pelo favorecimento do 

financiamento para hospitais psiquiátricos e Comunidades Terapêuticas. 

1.2. Justificativa e relevância 

A presente pesquisa se constitui como tema relevante ao considerar a 

afirmação de Campos (2016) e Feriotti (2016), sobre o processo de Reforma 

Psiquiátrica, o qual deve enfrentar múltiplas ameaças. Pois ser reformista, exige um 

novo modo operacional de saber-fazer, pois o objetivo central está na desconstrução 

de paradigmas. Considerando que nossas instituições são tradicionais e hierárquicas, 

a formação profissional de saúde é reducionista, focada na lógica disciplinar e a 

sociedade é conservadora. Tal modo operacional, vem violentando os direitos 

humanos, ao desconsiderar os aspectos histórico-social dos sujeitos que vivem com 
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problemas mentais, diante dos direitos civis, garantidos na Constituição Federal de 

1988. 

É ao considerar o apoderamento reformista social, que a atualização da 

Política de Saúde Mental, através da Resolução n. 32 de 2017, desconsidera todo o 

processo de luta antimanicomial, promovido pelos movimentos sociais e entidades de 

classe, diante da marginalização da loucura. O direito à saúde é para todos, não 

podendo ser favorecido para determinados grupos. A pessoa que vive com problemas 

mentais, possui identidade, gênero, desejos e é autônoma sobre seu corpo. 

Se “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”, conforme Art. 196 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

O Estado não pode ser omisso ou favorecer ao mercado privado, a tutoria do “louco”, 

com a lógica de lucratividade e fragmentação do cuidar, daí a importância da pesquisa 

para a comunidade científica e para a sociedade. 

É sobre tal problemática que o estudo se torna relevante, pois pretende 

apresentar as implicações sociais diante da desconstrução da Política de Saúde 

Mental, segundo a percepção de usuários, familiares e profissionais da Rede de 

Atenção Psicossocial, promovida pela Resolução n. 32 de 2017, a qual favorece o 

financiamento de hospitais psiquiátricos e Comunidades Terapêuticas. 

O presente projeto, tem potencial para gerar publicações dentro da grande 

área da saúde coletiva, com foco em políticas de saúde mental. Apresentando grande 

valor para as seguintes revistas: Physis (UERJ) (B1); Ciência & Saúde Coletiva 

(ONLINE) (B1); Revista Portuguesa De Enfermagem De Saúde Mental (B2); Tempus 

Actas De Saúde Coletiva (B3); e Cadernos Brasileiros De Saúde Mental (B5). 
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3 QUESTÃO NORTEADORA, OBJETIVOS E TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

3.1. Questão norteadora 

Como os profissionais, familiares e usuários dos serviços de saúde mental 

entendem as implicações sociais da atualização da Política de Saúde Mental 

publicada em 2017, pelo Ministério da Saúde, sobre o processo de cidadania, gestão 

e de trabalho da Rede de Atenção Psicossocial, com o favorecimento sobre o 

financiamento de hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas? 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo geral 

Compreender como profissionais, familiares e usuários, percebem as 

implicações sociais que a atualização da Política de Saúde Mental brasileira, em 2017, 

estabelece diante da inserção social dos indivíduos que vivem com problemas mentais 

e o direito ao tratamento de saúde mental comunitário e a conformação do processo 

de gestão e de trabalho da Rede de Atenção Psicossocial, diante do favorecimento 

sobre o financiamento para hospitais psiquiátricos e Comunidades Terapêuticas. 

3.2.2. Objetivos específicos 

▪ Descrever e analisar a percepção que os profissionais, familiares e usuários 

manifestam sobre as implicações sociais que a atualização da Política de Saúde 

Mental brasileira em 2017, irá gerar ao processo de inserção social das pessoas 

que vivem com problemas mentais e a garantia sobre o direito ao tratamento de 

saúde mental em serviços de base comunitária. 

▪ Apresentar as principais implicações para o processo de gestão e de trabalho dos 

serviços de saúde mental, no que se refere ao favorecimento sobre o 

financiamento de hospitais psiquiátricos e Comunidades Terapêuticas dentro da 

Rede de Atenção Psicossocial. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3.4. Trajetória metodológica 

3.4.1 Tipo de estudo 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo e exploratório, 

com abordagem qualitativa. A escolha deste método, se dá pela compreensão que o 

mesmo permitirá aos pesquisadores acessar as unidades dos sentidos, com suas 

características objetivas e subjetivas relacionada à percepção de profissionais, 

familiares e usuários, sobre as implicações sociais que a atualização da Política 

Nacional de Saúde Mental brasileira, em 2017, estabelece diante da inserção social 

dos indivíduos que vivem com problemas mentais e o direito ao tratamento de saúde 

mental comunitário e a conformação do processo de gestão e de trabalho da Rede de 

Atenção Psicossocial, diante do favorecimento sobre o financiamento para hospitais 

psiquiátricos e Comunidades Terapêuticas. 

Para Minayo (2014) o estudo do tipo qualitativo busca compreender e 

interpretar as particularidades que os humanos fazem a respeito de como vivenciam 

sua intersubjetividade através: das relações com o meio; da forma como constrói seus 

artefatos; da construção da personalidade; da experimentação dos sentimentos; e do 

pensamento. Apropriando-se do universo histórico dos significados, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e opiniões. Desta forma, o método 

qualitativo busca responder questões de extrema particularidade, o mais próximo da 

realidade vivida, distanciando-se das medidas de valor em sua interpretação. 

A pesquisa é tida como descritiva, pois busca descrever características ou 

fenômenos, que podem estar estabelecidos entre si, os quais podem servir para 

evidenciar uma visão geral do problema. Já a fase exploratória do estudo, busca 

proporcionar maior familiaridade com o fenômeno pesquisado, tornando-o mais 

evidente. Desta forma, os estudos exploratórios buscam aprimorar ideias, através das 

seguintes etapas: levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram e 

ou tem experiências práticas com o fenômeno a ser pesquisado; e análise de 

exemplos que facilitem a compreensão dos fatos (GIL, 2017). 

3.4.2. Cenário do estudo 

O estudo será realizado no Distrito Federal, o qual é composto por 31 

regiões administrativas: Águas Claras, Brazlândia, Candangolândia, Ceilândia, 

Cruzeiro, Fercal, Gama, Guará, Itapoã, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo 
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Bandeirante, Paranoá, Park Way, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Riacho 

Fundo I, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, SCIA/Estrutural, 

SAI, Sobradinho, Sobradinho II, Sudoeste/Octogonal, Taguatinga, Verjão e Vicente 

Pires (BRASIL, 2018b). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2017c), a população estimada em 2017 girava em torno de 3.039.444 de 

habitantes. Ver figura 1. 

Figura 1 – Regiões Administrativas do Distrito Federal, Brasil. 

 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-de-Localizacao-
das-Regioes-Administrativas-do-DF-Fonte-Companhia-de_fig1_303462707; 
acesso em: 20 Mar. 2018. 

 

Diante de tal cenário, o estudo terá como base de pesquisa os usuários, 

familiares e profissionais que apresentam vínculo com os Centros de Atenção 

Psicossocial e suas modalidades: tipo I, II, III, (i) infantil, (ad) álcool e drogas e ad III. 

Tendo isso em vista, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em 

2018, apresenta em seus registros, o funcionamento dos seguintes serviços no 

território do Distrito Federal: (2) CAPS I, (4) CAPS II, (4) CAPS AD, (3) CAPS AD III e 

(1) CAPS AD III infanto-juvenil. O CNES (2018), não apresentou dados sobre 

Residências Terapêuticas, por tal motivo o serviço não foi incluso. 
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3.4.3. Participantes do estudo 

Como a generalização dos resultados não é o fulcro em estudos 

qualitativos, o pesquisador não tem que adentrar na discussão com a seleção de uma 

amostra que seja proporcional e representativa em relação à determinada medida de 

valor que compõe o universo de pesquisa. Pois, o que interessa é a capacidade dos 

participantes de descrever a sua experiência vivida (GIL; YAMAUCHI, 2012). 

Desta forma, a saturação dos dados formará o número absoluto, que 

poderá ter entorno de 20 participantes que fizerem parte do grupo de profissionais, 

usuários e familiares, os quais trabalham ou usufruem dos serviços e ou cuidados de 

saúde mental de base comunitária, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

do tipo I, II, III, i, ad e ad III, de acordo com a Rede de Atenção Psicossocial do Distrito 

Federal, Brasil. 

O recrutamento dos participantes da pesquisa se constituirá mediante 

amostragem por Bola de Neve. Este tipo de amostragem é descrito por Vinuto (2014) 

como não probabilística, a qual utiliza cadeias de referências. Desta forma, não é 

possível determinar a probabilidade exata de cada participante, mas torna-se útil para 

o desenvolvimento de estudos com grupos difíceis de serem acessados, como os 

estigmatizados e reclusos. 

A amostragem por Bola de Neve será desenvolvida em duas fases 

conforme Vinuto (2014):  

▪ A primeira fase: o pesquisador identifica no cenário do estudo os informantes-

chaves, os quais são descritos como sementes, a fim de localizar algumas 

pessoas com o perfil necessário para a pesquisa, dentro da população geral. 

Desta forma, a semente oportuniza que o pesquisador possa iniciar seus contatos 

e a visualizar o grupo a ser estudado; 

▪ Já a segunda fase: será solicitado que os participantes indicados pelas sementes 

indiquem novos contatos com as características necessárias para o escopo do 

estudo, a partir de sua rede pessoal de contatos, e assim em diante. Com isso, o 

grupo de participantes (amostragem) pode crescer a cada entrevista, caso seja 

necessário diante da saturação de dados. 

Tendo tais fases em vista, o autor supracitado afirma que a amostragem 

por Bola de Neve deve ser utilizada principalmente para fins exploratórios, os quais 
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usualmente buscam melhorar a compreensão/entendimento sobre um tema e testar a 

viabilidade de desenvolvimento de uma pesquisa mais ampla. 

O estudo terá como critérios de inclusão: profissionais de nível médio e 

superior que despendem cuidados de saúde mental à usuários e familiares da Rede 

de Atenção Psicossocial, vinculados ao CAPS (I, II, III, i, ad e adIII), que estiverem na 

ativa. Além de usuários de serviços de saúde mental, que estejam conscientes, 

orientados e fazendo acompanhamento regular em algum dos serviços supracitados, 

assim como, os familiares que na categoria de cuidadores, realizam o processo 

terapêutico do cuidado.  

Tem como critérios de exclusão: profissionais que não estejam vinculados 

aos serviços de saúde mental supracitados, os quais não desenvolvam assistência 

terapêutica do cuidado em saúde mental há pelo menos 1 ano; além de usuários 

menores de idade, os que não desenvolvem acompanhamento periódico, ou que não 

apresentam estado mental estabilizado, assim como familiares que não exercem a 

função de cuidador e que não apresenta vinculo afetivo com seu familiar que vive com 

problemas mentais. 

Após a efetivação do contato, inicialmente será apresentado e explicado 

aos participantes do estudo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) o 

qual expõe o objetivo da pesquisa, a trajetória metodológica, possíveis riscos e 

benefícios. A fim de garantir o anonimato aos participantes, os mesmos serão 

identificados pela primeira letra inicial do nome e um algarismo arábico que 

corresponderá a ordem de entrevista.  

3.4.4. Produção de dados 

Os dados serão produzidos entre os meses de novembro de 2018 a 

fevereiro de 2019, por meio de entrevista, utilizando-se um roteiro semi-estruturado. 

Para Triviños (1987) essa estratégia permite o encontro entre o participante da 

pesquisa e o pesquisador, objetivando conseguir informações relevantes para o 

estudo. Utilizar a entrevista como instrumento de pesquisa, é permitir experimentar a 

vivência e o conhecimento do ser, buscando compreender a totalidade do que se quer 

conhecer. É permitir enxergar o outro e a si, em um mundo existencial. 

O estudo será desenvolvido em dois momentos, a saber: o primeiro refere-

se ao contato direto do pesquisador com os informantes-chaves, os quais são 

descritos como sementes, além de um eventual intermediador; já o segundo momento 
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se dará mediante apresentação do estudo aos participantes, em uma etapa 

caracterizada como de produção de dados. 

O primeiro momento permitirá apresentar o escopo do estudo aos 

informantes-chaves, no que se refere esclarecimento de dúvidas, objetivos, 

abordagem metodológica, logística ou de caráter ético. Os informantes-chaves irão 

desempenhar relevante função para o desenvolvimento do estudo, pois irão indicar os 

possíveis participantes da pesquisa. 

No segundo momento os profissionais, familiares e usuários que trabalham 

e ou usufruem dos serviços do CAPS, que após apresentação do estudo e convite se 

mostrarem interessados em participar do estudo serão convidados. Será agendada 

uma entrevista, em data e local reservado. Nesta fase será apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I). 

A entrevista semiestruturada (APÊNDICE I) será composta por duas partes, 

a primeira representará a descrição sobre a caracterização dos participantes, quanto: 

sexo, faixa etária, área profissional, grau de formação, tempo de vínculo com o serviço 

em apreço, experiências anteriores e tempo que despende o cuidado (se familiar 

cuidador). Já a segunda etapa representará os questionamentos desenvolvidos a 

partir da questão norteadora central: Como os profissionais, familiares e usuários dos 

serviços de saúde mental entendem as implicações sociais da atualização da Política 

de Saúde Mental publicada em 2017, pelo Ministério da Saúde, sobre o processo de 

cidadania, gestão e de trabalho da Rede de Atenção Psicossocial, com o 

favorecimento sobre o financiamento de hospitais psiquiátricos e comunidades 

terapêuticas? Assim, a entrevista será conduzida pelas seguintes sub questões:  

• Descreva como você entende a atualização da Política Nacional de Saúde 

Mental. 

• Fale sobre as possíveis implicações que esta atualização poderá causar ao 

processo de reinserção social e a garantia de tratamento em serviços de base 

comunitária para os usuários da Rede de Atenção Psicossocial. Dê exemplos. 

• Fale sobre as implicações que a atualização da Política de Saúde Mental para 

o processo de gestão e de trabalho dos serviços que compõe a Rede de Atenção 

Psicossocial, ao considerar o favorecimento sobre o financiamento de hospitais 

psiquiátricos e Comunidades Terapêuticas. 

Para Gil e Yamauchi (2012) a pergunta norteadora se comporta como guia 

para o que se deseja pesquisar. Deve ser construída de tal forma que possibilite dar 
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início ao diálogo entre pesquisador e pesquisado, favorecendo ampla liberdade para 

que o entrevistado manifeste sua percepção diante de sua vivência, admitindo a 

possibilidade de formulações de questionamentos pertinentes sejam feitos no 

transcorrer do diálogo. 

As entrevistas serão coletadas e gravadas pelo pesquisador com auxílio de 

um aparelho MP3 e posteriormente os depoimentos serão transcritos na íntegra. Após 

a exposição dos questionamentos, o pesquisador irá informar o tempo médio de 30 

minutos a 1 hora para a duração da entrevista ao pesquisado, em seguida o relato 

deverá ocorrer sem interrupções por parte do pesquisador. Se necessário ao finalizar 

a fala, o pesquisador irá questionar algum depoimento, através de relatos importantes 

que serão anotados em um diário de bordo, visando obter maior aprofundamento e 

compreensão dos fatos, a partir de questões, como: “Você relatou que o tratamento 

no hospital psiquiátrico é ruim, gostaria que falasse mais sobre isso”. 

As questões terão como premissa viabilizar e criar um vínculo empático 

entre pesquisador e pesquisado. Dessa forma, será estabelecido um clima de 

receptividade inerente a pesquisa qualitativa. É importante informar ao participante o 

tempo necessário para a obtenção dos depoimentos. Isso evitará ansiedade, 

informações inadequadas ou incompletas em detrimento do desejo para o fim da 

entrevista (GIL; YAMAUCHI, 2012). 

3.4.5. Interpretação dos dados 

A análise dos dados, será realizada de acordo com a análise de conteúdo 

de Bardin. O autor afirma que consiste em um conjunto de técnicas analíticas das 

comunicações, que para sua instrumentalização é preciso realizar procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, a qual possa 

ultrapassar as incertezas e enriquecer a análise dos dados coletados (BARDIN, 2011). 

Desta forma, a analise de conteúdo é constituída por três fases, a saber: 

pré-análise, a qual se dá pela exploração do material, tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. O momento de pré-análise será desenvolvido diante da 

organização do material a ser analisado, a partir da sistematização dos conteúdos, 

em que se desenvolverá uma leitura flutuante, a qual permita a escolha das falas. Já 

a fase de exploração do material será desenvolvida por meio da descrição analítica 

no que diz respeito ao corpus do conteúdo, de forma aprofundada, sendo guiada pelo 

objeto e pela fundamentação teórica. A última etapa faz-se diante do tratamento dos 
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resultados, inferência e interpretação, em que os resultados serão tratados, 

condensados, codificados e categorizados, o que possibilitará a interpretação, análise 

e discussão dos achados (BARDIN, 2011). 

3.4.6. Aspectos éticos do estudo 

O projeto de pesquisa será previamente submetido para apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade ICESP de Brasília, e só será 

executado após deliberação de parecer favorável ao desenvolvimento da mesma. 

Todos os entrevistados envolvidos na pesquisa deverão assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (ANEXO I), no qual declararão, após 

leitura dos objetivos do estudo, se estão de acordo com a proposta da pesquisa e se 

aceitam participar. 

Será assegurado aos participantes da pesquisa que a mesma atende aos 

princípios éticos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, em (2012), 

a qual trata da obrigatoriedade de que os participantes, ou representantes deles, 

sejam esclarecidos sobre os procedimentos adotados durante toda a pesquisa, tais 

como: objetivos do estudo, trajetória metodológica e sigilo das identidades. O estudo 

garantirá ao participante da pesquisa o direito à autonomia da participação voluntária, 

à privacidade, o sigilo de dados pessoais, à garantia de retirar o consentimento de 

participação da pesquisa no momento de sua escolha. 
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4. ORÇAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORÇAMENTO DA PESQUISA 

MATERIAL QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Resma de Papel 4  R$                  30,00   R$        120,00  

Impressão (cartucho de 
tinta preta) 7  R$                   70,00   R$         490,00  

Encadernação 2  R$                   10,00   R$          20,00  

Caneta 5  R$                    1,50  R$             7,50 

Marca texto 10  R$                   10,00   R$         100,00  

Correção Ortográfica 60 páginas  R$                  10,00  R$         600,00     

Vale transporte 
(deslocamento) 120 R$                     5,00 R$         600,00     

Valor médio para 
submissão por artigo 3 R$                  500,00 R$       1.500,00 

       R$      3.437,50 
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5. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATIVIDADES Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Construção da fundamentação teórica

Ajustes após aprovação do projeto pelo 

NIP

Submissão ao CEP

Coleta de dados

Análise dos dados

Redação da pesquisa

Elaboração de artigo científico

Submissão de artigo para publicação

Apresentação da pesquisa ao NIP

2018 2019



16 
 

REFERÊNCIAS 

Bibliográficas 

AMARANTE, P. D. C. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2008. 
 
BRAGA, Cláudia Pellegrini; D’OLIVEIRA, Ana Flávia Pires Lucas. A continuidade 
das internações psiquiátricas de crianças e adolescentes no cenário da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira. Interface (Botucatu),  Botucatu ,  v. 19, n. 52, p. 33-44,  Mar.  
2015. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
32832015000100033&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  31  Mar.  2018. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 
 
CAMPOS, Gastão Wagner. Palestra na Conferência de Encerramento. In 
CAMPOS, G.W.S.; FERNANDES, J.A. (org). Mostra de práticas em saúde mental, 
reconhecer o patrimônio da reforma psiquiátrica: o que queremos reformar hoje? 
São Paulo: HUCITEC EDITORA, 2016. 
 
FERIOTTI, M. L. Patrimônio da Reforma Psiquiátrica: sobre coletivos e incertezas. 
In CAMPOS, G.W.S.; FERNANDES, J.A. (org). Mostra de práticas em saúde mental, 
reconhecer o patrimônio da reforma psiquiátrica: o que queremos reformar hoje? 
São Paulo: HUCITEC EDITORA, 2016. 
 
GIL, Antonio C.; YAMAUCHI, Nancy I. Elaboração do projeto na pesquisa 
fenomenológica em enfermagem. Rev Baiana Enferm. Salvador, v. 26, n. 3, p. 565-
73, Set./Dez. 2012. Disponível em:< 
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/6613/6693 >. 
Acesso em 31  Mar.  2018. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. - São Paulo : 
Atlas, 2017. 
 
MACEDO, João Paulo et al. A regionalização da saúde mental e os novos desafios 
da Reforma Psiquiátrica brasileira. Saude soc.,  São Paulo ,  v. 26, n. 1, p. 155-170,  
Mar.  2017. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12902017000100155&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 31  Mar.  2018.   
 
MARTINHAGO, Fernanda; OLIVEIRA, Walter Ferreira de. (Des)institucionalização: a 
percepção dos profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial de Santa 
Catarina, Brasil. Saude soc.,  São Paulo ,  v. 24, n. 4, p. 1273-1284,  Dez. 
2015.Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12902015000401273&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 31  Mar. 2018. 
 
MINAYO, Maria C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. 14° ed. São Paulo: Hucitec, 2014. 
 



17 
 

NUNES, Jeanine Maria Sobral; GUIMARAES, José Maria Ximenes; SAMPAIO, José 
Jackson Coelho. A produção do cuidado em saúde mental: avanços e desafios à 
implantação do modelo de atenção psicossocial territorial. Physis,  Rio de Janeiro ,  
v. 26, n. 4, p. 1213-1232,  Oct.  2016. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73312016000401213&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 31  Mar.  2018. 
 
OLIVEIRA, Tarcio de Almeida; TEIXEIRA, Carmen Fontes. Participação das 
instâncias de controle social na Política de Saúde Mental da Bahia, 2001-2013. 
Saúde debate,  Rio de Janeiro ,  v. 39, n. spe, p. 132-144,  Dez.  2015. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
11042015000500132&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 31  Mar.  2018. 
 
SAMPAIO, J. J. C.; SANTOS, A. W. G. A experiência do Centro de Atenção 
Psicossocial e o Movimento Brasileiro de Reforma Psiquiátrica. In: PITTA, A. 
(Org.) Reabilitação Psicossocial no Brasil. 2. ed. São Paulo: HUCITEC, 2001.  
 
SAMPAIO, J. J. C. et al. O trabalho em serviços de saúde mental no contexto da 
Reforma Psiquiátrica: um desafio técnico, político e ético. Ciênc. Saúde Coletiva. 
Rio de Janeiro, v. 16, n. 12, p. 4685-4694, 2011. 
 
TRIVIÑOS, Augusto, N.S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a 
pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
VINUTO, Juliana. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um 
debate em aberto. Revista Temáticas, Campinas, 22, (44), p. 203-220, ago/dez. 
2014. 
 

Documentais 

BRASIL. Casa Civil. Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. 
Brasília: Casa Civil, 1988. 
 
_______. Casa Civil. Lei 8.080 de 19 de Setembro de 1990. Brasília: Casa Civil, 
1990. 
 
_______. Ministério da Casa Civil. Lei n°10.216, de 6 de abril de 2001.  Dispõe  
sobre  a  proteção  e  os  direitos  das  pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Brasília: Ministério da Casa 
Civil, 2001. 
 
_______. Ministério da Saúde. Portaria nº 52, de 20 de Janeiro de 2004. Institui  o  
Programa  Anual  de  Reestruturação  da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS 
– 2004. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
 
_______. Ministério da Saúde. Reforma Psiquiátrica e política de Saúde Mental 
no Brasil. Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental:  15 
anos depois de Caracas. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 
 



18 
 

_______. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 23 de Dezembro de 2011. 
Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com  sofrimento  ou  
transtorno  mental  e  com necessidades  decorrentes  do  uso  de  crack,  álcool  e 
outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 
2011. 
 
_______. Conselho Nacional de Saúde - CNS. Diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Resolução n. 
466/2012. Brasília: CNS, 2012. 
 
_______. Ministério da Saúde. Resolução nº 32, de 14 de dezembro de 2017. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2017a. 
 
_______. Ministério Público Federal. Nota pública PFDC acerca da proposta de 
alteração da política nacional de saúde mental. Brasília: Ministério Público 
Federal, 2017b. 
 
_______. INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ESTATISTICA (IBGE). Censo 
Demográfico 2017: Distrito Federal. IBGE: 2017c. 
 
_______. SUSCONECTA. Ministério da Saúde não autoriza CNS a se manifestar 
em reunião e muda Política de Saúde Mental. Brasília: SUSCONECTA, 2018a. 
 
_______. Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES). Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2018b. 
 



1 
 

ANEXO I 
FACULDADE ICESP DE BRASÍLIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO – TCLE 
 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: 

“Desconstrução social da política de atenção à saúde mental: a luta antimanicomial 

continuará”, sob responsabilidade do Prof. Me. Israel Coutinho Sampaio Lima e da 

aluna Aline Rodrigues De Sousa Florencio.  

O objetivo desta pesquisa é: Compreender como profissionais, familiares e 

usuários, percebem as implicações sociais que a atualização da Política de Saúde 

Mental brasileira, em 2017, estabelece diante da inserção social dos indivíduos que 

vivem com problemas mentais e o direito ao tratamento de saúde mental comunitário 

e a conformação do processo de gestão e de trabalho da Rede de Atenção 

Psicossocial, diante do favorecimento sobre o financiamento para hospitais 

psiquiátricos e Comunidades Terapêuticas, esta pesquisa justifica-se, pois Se “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”, conforme Art. 196 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). O Estado 

não pode ser omisso ou favorecer ao mercado privado, a tutoria do “louco”, com a 

lógica de lucratividade e fragmentação do cuidar. 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no 

decorrer da pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo mantido 

sigilo sobre a sua identidade. O Senhor(a) pode se recusar a responder qualquer 

questão ou desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum 

prejuízo para o(a) senhor(a). 

A sua participação será da seguinte forma: Você está sendo convidado (a) 

para participar desta pesquisa, a qual é baseada na percepção que o humano faz 

sobre sua experiência de vida/profissional diante das implicações que a atualização 

da Política de Saúde Mental poderá causar na rotina de usuários, familiares e 

profissionais da Rede de Atenção Psicossocial. Por ser um estudo qualitativo, será 

realizada entrevistas, que serão gravadas, com auxílio de gravador MP3, com tempo 

estimado de 30 minutos a 1 hora, entre os meses de novembro de 2018 a fevereiro 

de 2019. O anonimato e todos os direitos éticos serão garantidos, conforme 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 
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Os resultados da pesquisa serão divulgados na Faculdade ICESP de Brasília, 

podendo ser publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa 

ficarão sobre a guarda do pesquisador. 

Este projeto possui os seguintes benefícios: espera-se que a comunidade 

científica, a sociedade, os profissionais e gestores em saúde tomem conhecimento 

das reais implicações sociais que a atualização da Política de Saúde Mental, em 

detrimento do cuidar hospitalocêntrico, o qual exclui e marginaliza as pessoas com 

problemas mentais. Os potencias riscos são: deve ser considerada uma pesquisa com 

riscos mínimos, ou seja, o mesmo que andar, se alimentar, divertir-se ou dormir. 

É de nossa responsabilidade a assistência integral caso ocorra danos que 

estejam diretamente ou indiretamente relacionados à pesquisa. 

Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor 

telefone para: Prof. Me. Israel Coutinho Sampaio Lima, na instituição Faculdade 

ICESP de Brasília, telefone: (61) 9 9667-1300, no horário: das 10:00 h às 17:00 horas. 

Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

ICESP de Brasília, número do protocolo ________. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador 

responsável e a outra com o voluntário da pesquisa. 

 

______________________________________________ 

Nome / assinatura. 

 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura 

 

 

Brasília, ___ de __________de _________. 
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APÊNDICE I 
FACULDADE ICESP DE BRASÍLIA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: “Desconstrução social da política de atenção à 

saúde mental: a luta antimanicomial continuará” 

Pesquisador responsável: Israel Coutinho Sampaio Lima. 

Aluna participante: Aline Rodrigues De Sousa Florencio. 

 

2ª Etapa 

Questões Norteadoras 

Iª Etapa 

Código: Sexo: M (  ) F (  ) Idade: 

Tipo de relação com o CAPS: (   ) profissional  (   ) familiar cuidador  (   ) usuário 

Se profissional, qual área de formação:_________________________________. 

Se familiar cuidador ou usuário, qual atividade profissional exerce: 

_________________________________________________________________. 

Grau de Formação: (   ) Sem escolaridade (   ) Ensino Fundamental (  ) Ensino 

Médio (  ) Formação técnica (  ) Graduação (  )Especialista (  ) Mestre (  )Doutor 

Tipo de CAPS: (  ) CAPS I  (  ) CAPS II  CAPSIII (  )  CAPS AD (  )   

CAPS AD III  (   ) CAPS i (  ) 

Tempo de vínculo com o Centro de Atenção Psicossocial (anos):______. 

Se profissional, possui experiências anteriores? Quais? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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• Descreva como você entende a atualização da Política Nacional de Saúde 

Mental. 

• Fale sobre as possíveis implicações que esta atualização poderá causar ao 

processo de reinserção social e a garantia de tratamento em serviços de base 

comunitária para os usuários da Rede de Atenção Psicossocial. Dê 

exemplos. 

• Fale sobre as implicações que a atualização da Política de Saúde Mental 

para o processo de gestão e de trabalho dos serviços que compõe a Rede 

de Atenção Psicossocial, ao considerar o favorecimento sobre o 

financiamento de hospitais psiquiátricos e Comunidades Terapêuticas. 

 


