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RESUMO 

 

RIBEIRO, Tiago Noel. A construção do Projeto Terapêutico Singular com usuários com 

sofrimento psíquico relacionado ao trabalho: a perspectiva de trabalhadores de Centros 

de Atenção Psicossocial III adulto. 118f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) Faculdade de 

Saúde Pública da USP, São Paulo, 2021. 

 

Esta pesquisa analisou e buscou compreender a construção do Projeto Terapêutico Singular 

(PTS) de usuários com sofrimento relacionado ao trabalho a partir das falas de profissionais de 

saúde de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) III adulto. Para tanto, utilizou-se uma 

abordagem qualitativa, por ela permitir uma reorganização dos elementos da construção do 

PTS, a partir das falas dos profissionais de saúde. Foram entrevistados nove profissionais, em 

nível técnico e superior, com as seguintes formações: auxiliar de enfermagem, enfermeiro, 

psicólogo, psiquiatra e assistente social. Eles foram selecionados por trabalharem ou terem 

trabalhado no CAPS do município de Mauá entre 2014 e 2018, período no qual fui psicólogo 

nesse serviço, e por terem a possibilidade e disponibilidade para participar da pesquisa. A 

análise da fala dos entrevistados revelou que nem sempre o PTS é construído “pelos gostos do 

usuário”, pois sua construção é feita na relação entre o profissional de saúde e o usuário - uma 

forma de atuar que estrutura a construção do PTS. Além disso, o PTS é um projeto em 

desenvolvimento, que se modifica a partir dos movimentos na vida que o usuário faz durante o 

cuidado. Por fim, uma análise das falas dos entrevistados apontou que os profissionais de saúde 

do CAPS consideram que há uma especificidade do sofrimento psíquico relacionado ao 

trabalho. Também apontou que, quando esses profissionais discutiam o cuidado que tinham 

com usuários de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho, na maioria das vezes, estavam se 

referindo à atividade na qual as pessoas vendem seu tempo de vida em troca de um montante 

de dinheiro. Considera-se a carga polissêmica dessa palavra (ALBORNOZ, 1994) e as diversas 

formas de experimentar o trabalho (SATO, 2018). Levavam também em conta essa atividade 

de trabalho na construção dos PTS quando esta queixa era evidente. Consideravam ainda, além 

dos sintomas psiquiátricos, outras questões, como as familiares e as comunitárias. Essa 

construção tem como elementos constitutivos não apenas as dinâmicas da política de saúde 

mental e do CAPS, como também as concepções que os profissionais de saúde têm sobre PTS 

e trabalho. A fala dos entrevistados sugeriu que as atividades oferecidas pelo serviço tendem a 



 

 
 

atender a demanda da maioria dos usuários com casos graves ou persistentes (como definidos 

pela legislação específica). Os casos dos usuários com sofrimento psíquico relacionado ao 

trabalho são percebidos como menos frequentes. Há, então, a necessidade de articular outros 

conhecimentos de outras áreas para fazer esse cuidado. A presente pesquisa foi realizada com 

apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - 

Código de Financiamento 88882.333581/2019-01. 

Descritores: Saúde Mental; Sofrimento Psíquico; Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); 

Projeto Terapêutico Singular (PTS); Trabalho. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Tiago Noel. The development of the Individual Therapeutic Project with users 

with work-related psychological distress: the perspective of health professionals from 

Psychosocial Care Centers type III for adults. 118f..Thesis (PhD in Public Health) Faculdade 

de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2021. 

 

The development of the Individual Therapeutic Project with users with work-related 

psychological distress: the perspective of health professionals from Psychosocial Care Centers 

type III for adults. In this research, I attempted to comprehend and analyze the development of 

the Individual Therapeutic Project (PTS) with users with work-related psychological distress, 

by investigating the speeches of health professionals from Psychosocial Care Centers (CAPS) 

type III for adults. For that purpose, I used a qualitative approach, as it allows a reorganization 

of the elements of the development of PTS, based on the speeches of health professionals. I 

interviewed nine workers from different backgrounds, with different degrees (vocational 

training or higher education): two nursing assistants, a nurse, three psychologists, two 

psychiatrists and a social worker. They were selected because they were working or they had 

worked at CAPS in the city of Mauá between 2014 and 2018, when I was a psychologist in that 

center, and also because they were available and willing to participate in the research. The 

analysis of their speeches revealed that the PTS is not always developed according to what the 

user wants, as the project is conceived in the relationship between the health professionals and 

the user - this is a method that shapes the development of the PTS. In addition, it was observed 

that the PTS is a continuous project, adapted according to the changes the users do in their lives 

during psychological care. Finally, an analysis of the workers' speeches indicated that they 

consider that there is a particularity to work-related psychological distress. It also indicates that, 

when these health professionals referred to work in this particular type of psychological distress, 

most of the time, they meant the activity in which people sell their time of life in exchange for 

an amount of money. They took into consideration the polysemic nature of this word 

(ALBORNOZ, 1994) and the different ways of experiencing work (SATO, 2018). They also 

took into consideration the users’ work activities in the development of the PTS when the 

complaint was evident. In addition to psychiatric symptoms, they also pondered on other 



 

 
 

concerns, such as the users’ families and their communities. It was revealed that the 

development of the PTS not only incorporates the framework of the mental health and CAPS 

policies, but also the concepts that the health professionals have about PTS and their own work. 

The interviewees' statements suggested that the activities offered by the CAPS usually meet the 

needs of most users with severe or persistent cases (as defined by a specific legislation). The 

cases of users with work-related psychological distress are considered less frequent. Therefore, 

the workers feel the need to seek knowledge from other fields to provide proper care. This study 

was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

Brasil (CAPES) - Finance Code 88882.333581/2019-01 

Descriptors: Mental Health; Psychological Distress; Psychosocial Care Center (CAPS); 

Individual Therapeutic Project (PTS); Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse na construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS) com usuários com sofrimento 

psíquico relacionado ao trabalho começou a se delinear no município de Mauá/SP. O PTS é 

considerado por KINOSHITA (2014) como uma ferramenta utilizada no Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) para construir com usuários e familiares o projeto de cuidado para cada 

pessoa. Durante os quatro anos em que trabalhei na rede pública de saúde de Mauá, onde 

inicialmente atuei como psicólogo em três Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, posteriormente, 

no CAPS III adulto, explorei essa construção. 

O CAPS faz parte da Rede de Atenção1 Psicossocial (RAPS), instituída pela portaria Nº 3.088/ 

2011 que determina uma complexa rede de atenção em saúde, incorporando diversos serviços, 

como Equipe de Consultório na Rua, Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção 

Residencial de Caráter Transitório, entre outros. 

No CAPS, eu me deparava com pessoas que levavam queixas diversas, dizendo sentir 

“depressão”, estar em “crise”. Nos casos relacionados ao trabalho, esses usuários relatavam 

dificuldade para dormir e “ansiedade” pela manhã, ao pensarem que estariam em breve no 

ambiente laboral.  Um usuário, ao relatar esses sintomas, contou que a origem desse sofrimento 

encontrava-se num acidente na indústria química em que trabalhava:  mais de um colega havia 

caído num tonel de ácido da indústria. Também relatou que seu sofrimento não era um caso 

isolado: um cunhado e um primo, que trabalhavam no mesmo lugar, estavam com sofrimento 

psíquico similar. Tais questões estão relacionadas a situações de violência no processo de 

trabalho, marcadas pelas “condições e relações de trabalho que restringem as ações das pessoas, 

constrangem seus modos de ser e limitam suas condições de vida” (SATO et al, 2017: 14). 

Em outro caso, uma mulher jovem, na faixa dos 30 anos, chegou ao serviço procurando 

atendimento com psiquiatra. Estava com um olhar triste, com suas “cores apagadas”, 

claramente parecia estar sem vitalidade, apesar de estar bem cuidada, parecia estar de banho 

tomado, por conta do cabelo molhado e com roupas limpas, em bom estado e passadas (parecia 

ter o autocuidado preservado). 

 
1  Rede de Atenção, conforme a Portaria de consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, é entendida como “(...) 
arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio 
de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, 2018) 
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Na entrevista inicial, a usuária contou que estava triste, “com depressão”, contou que acordava 

cedo para trabalhar em outro município, e voltava tarde para casa, gastava quase três horas nos 

trajetos de ida e volta. Disse que era garçonete e que sua patroa não tolerava o menor atraso ao 

chegar no serviço; por outro lado, era frequentemente demandada a fazer horas-extras. Além 

disso, sua chefe era “grossa”, gritava sempre com os empregados, usando de sua posição para 

humilhá-los. Também disse que era casada, e que no tempo livre procurava fazer academia, 

além de cuidar dos afazeres domésticos, atividades que se restringiam ao fim de semana.  

Essa rotina permitia, segundo ela, pagar as contas e ter acesso ao consumo de alimentos e 

serviços para ter uma “vida boa”. Trazia consigo uma receita de antidepressivo, prescrito pelo 

psiquiatra do hospital de referência para crise, aviada quinze dias antes, onde foi atendida por 

conta de uma crise de choro que veio “do nada”. Estava tomando o medicamento que não fazia 

o efeito de tirar a tristeza que tinha, apenas controlava seu choro. Além da marcação para o 

grupo com a psiquiatra, foi sugerido que ela procurasse seu sindicato para denunciar a situação 

vivida. Também foi marcado um novo encontro comigo (técnico de referência para seu cuidado) 

para acompanhamento e retorno da consulta com o Sindicato. A usuária levou remédio 

suficiente para o período até a consulta em grupo com a médica.  

Faltou na consulta comigo, e não atendeu nas tentativas de contato telefônico. Veio ao grupo 

acompanhada pelo marido, estava bastante chorosa. Percebendo esta situação, falamos com ela 

no fim da atividade. Ela contou que havia sido demitida na semana anterior, por conta das 

constantes faltas e pelos diversos atestados médicos. Disse que haviam dito, no sindicato, que 

a situação que vivia no trabalho era normal. Relatou se sentir responsável por ser mandada 

embora, na medida em que não suportou as situações adversas que vivia. Entendia que não 

havia relação da sua doença com a forma como era tratada no trabalho. 

Esses casos têm como elementos a questão da fragmentação do cuidado que demandaria uma 

integração entre sindicatos, serviços de proteção ao trabalhador e saúde mental. Algo que 

deflagra a importância de pensar a garantia real de direitos à saúde, ao trabalho, à moradia e ao 

transporte dignos que permitam uma vida com perspectivas de reabilitação psicossocial. 

Revelou fragilidade dos processos de cuidado empreendidos por instituições, cuja função 

pensada é a de proteger as pessoas de processos de vulnerabilidade.  

Esses casos me tocaram de forma suficiente para querer investigar no CAPS, sob a perspectiva 

do profissional de saúde, a construção do PTS com usuários com sofrimento psíquico 

relacionado ao seu trabalho. 
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No cotidiano do serviço, debatia com os colegas sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS) 

desses usuários: ser ou não fundamentado na utilização de medicamentos, as dificuldades em 

articular a rede de proteção ao trabalhador, a proposição de uma alternativa de renda ao usuário, 

procurando articulações com projetos de Economia Solidária2 desenvolvidas no CAPS e/ou 

iniciativas da Prefeitura para geração de emprego e renda, entre outras possíveis ações que 

procurem afastar o usuário do ambiente relacionado ao seu sofrimento psíquico. 

Percebia nessas conversas a multiplicidade de olhares e manejos do sofrimento psíquico 

relacionado ao trabalho do usuário, que ora convergiam, ora divergiam, mas via de regra era 

um tópico desvalorizado na construção do PTS. Esses casos eram pouco discutidos em reuniões 

gerais e de equipes. 

Como psicólogo do CAPS adulto de Mauá, compartilhei ações em saúde com colegas dos 

serviços de Álcool e Outras Drogas (AD), Infantil (I) e outros serviços nos quais observei que 

o PTS e os manejos de cuidado são construídos e conduzidos de forma diferente, ainda que o 

cuidado compartilhe referenciais éticos, técnicos e políticos. 

A Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) do Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido 

sucateada. Em dezembro de 2020, esse sucateamento foi mais agressivo, pois o Ministério da 

Saúde (MS) preparou um pacote para revogação de quase 100 portarias sobre saúde mental, 

editadas entre 1991 e 2014, as quais estruturam a construção da Rede de Atenção Psicossocial, 

colocando a possibilidade do desmonte dessa política; portanto, o desmonte dos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) (MOROSINI, 2021).  

Pode-se citar, sem a intenção de esgotar a discussão sobre o desmonte das políticas públicas de 

saúde mental, duas medidas importantes: a primeira é a emenda de teto de gastos e a segunda a 

nota técnica que estabelece a nova política de saúde mental. 

A primeira foi uma medida que restringe a capacidade de investimento público em políticas 

sociais e, consequentemente, na saúde. Ela se deu, em 2017, durante o governo Michel Temer 

(MDB). Foi determinado que “[...] o gasto máximo que o governo pode ter é equivalente ao 

 
2 A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (UNISOL-Brasil), caracteriza o termo como “(...) 
recente, da década de noventa, criado com o objetivo de reunir diversos movimentos e iniciativas, novas e antigas, 
que possuem como valores comuns: 
⋅ Posse e/ou controle coletivo dos meios de produção, distribuição, comercialização e crédito; 
⋅ Gestão democrática, transparente e participativa dos empreendimentos econômicos e/ou sociais; 
⋅ Distribuição igualitária dos resultados (sobras ou perdas) econômicos dos empreendimentos” (UNISOL 

Brasil, s/d). 
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Orçamento do ano anterior, corrigido apenas pela inflação”. Regra que deve durar 20 anos 

(ANDRETTA, 2019). 

A segunda, que impactou diretamente o campo da Política Nacional de Saúde Mental, publicada 

em 4 de fevereiro de 2019, foi a Nota Técnica n. 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS que 

deixava clara a intenção de transformar o modelo assistencial vigente, apresentando-se como 

uma “Nova Política Nacional de Saúde Mental” (CRUZ et al, 2020).  Segundo esses autores: 

[...] É preciso deixar claro que as mudanças na PNSM [Política Nacional de Saúde 
Mental] não foram feitas por esta Nota Técnica, e sim pelas portarias, resoluções e 
editais que a embasam, listados e comentados neste artigo. Importante lembrar que, 
entre dezembro de 2017 até a publicação da nota, seus componentes normativos foram 
publicados sob a argumentação mencionada no início deste artigo, de que estariam 
‘fortalecendo a RAPS’, por mais que seu conteúdo apontasse para o contrário. A nota 
técnica 11 marca, então, a mudança de discurso, na qual o governo recém-empossado 
assume, de fato, que se trata de outro modelo, no qual “o Ministério da Saúde não 
considera mais serviços como sendo substitutos de outros, não fomentando mais 
fechamento de unidades de qualquer natureza” (Nota Técnica 11). O texto questiona 
frontalmente a efetividade do modelo em vigor até 2017 e a direção de uma política 
pautada no cuidado comunitário, afirma a necessidade de aumento do número de leitos 
psiquiátricos e repudia a ideia de fechar hospitais (p.10-11). 

 

As equipes desses serviços, nesse contexto, passaram a experimentar pouco as formas de 

cuidado criativas, as quais podem ser mais singularizadas para os usuários, garantindo o que já 

foi construído. Fazer essa pesquisa nesse momento histórico permitiu registrar os limites e as 

possibilidades da construção do PTS para usuários com uma demanda específica. Além disso, 

também permitiu construir elementos para aprimorar a construção do PTS e para compreender 

o cuidado dirigido aos usuários com sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. 

Durante a elaboração do projeto de pesquisa, em agosto de 2018, foi feito um levantamento 

preliminar na Biblioteca Digital de Tese de Dissertações da USP, considerando os anos entre 

2003 e 2018, e no Google Acadêmico, utilizando o descritor “Centro de Atenção Psicossocial” 

ou “CAPS”. Foi encontrado abundante material sobre os diversos aspectos do cuidado nesse 

serviço. No entanto essa abundância, como já comentado, não dá conta de suprir a lacuna entre 

essas potencialidades da teoria e as da prática. 

A construção do PTS tem uma produção acadêmica considerável, que ora o discute 

integralmente, ora parcialmente. Porém, não foi encontrado, no campo da saúde mental, debate 

sobre o sofrimento psíquico e o trabalho do usuário, e como esse sofrimento configura o cuidado 

produzido pelo CAPS. 
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A tese desta investigação é que, apesar de haver pouco debate coletivo no cotidiano do CAPS 

sobre a relação entre sofrimento psíquico e trabalho, sugerindo até sua irrelevância para o 

cuidado nesse serviço, durante a construção do PTS com usuários com sofrimento psíquico 

associado ao trabalho, os profissionais de saúde discutem este aspecto de uma maneira mais 

evidente na relação terapêutica com esses usuários. 

Embora o problema de pesquisa sugira, à primeira vista, uma identificação com o campo da 

saúde do trabalhador, é no campo da saúde mental que as diferentes modalidades de CAPS 

(adulto, infantil e álcool e outras drogas) ancoram seu cuidado. Nesse sentido, apesar da 

importância do debate feito sobre saúde do trabalhador, esta pesquisa não se propôs utilizar ou 

retomar esta produção. Nem tão pouco, articular os campos de pesquisa e atuação de saúde do 

trabalhador e de saúde mental.  

O objetivo geral deste estudo foi analisar e buscar compreender a construção do PTS com 

usuários com sofrimento relacionado ao trabalho a partir das falas de profissionais de saúde de 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) III adulto. 

E os objetivos específicos são: 

1)   Investigar como os profissionais de saúde de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) III 

relatam as suas experiências sobre a construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS); 

2)   Identificar, nas falas dos sujeitos da pesquisa, possíveis percepções acerca da 

especificidade do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. 

 

O procedimento qualitativo considerou a fala dos profissionais de saúde, coletadas em 

entrevistas. Isso permitiu apreender “de maneira sistemática, qualidades antes repudiadas como 

subjetivas, ou seja, não passíveis de descrição científica, como pensamentos, crenças, valores, 

etc., e assim supostamente fazer avançar o conhecimento sobre o homem” (LEFÈVRE & 

LEFÈVRE, 2003, p.14). Essa investigação permitiu a reconstrução desses elementos cujo 

acesso se dá pelo discurso das pessoas. 

A justificativa da escolha desse viés de pesquisa se deu pelo fato de a construção do PTS com 

usuários com sofrimento psíquico relacionado ao trabalho, na perspectiva dos profissionais de 

saúde de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ser atravessada pelas concepções, 

experiências e práticas dos profissionais de saúde, eles também trabalhadores.  
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Do ponto de vista metodológico, ancorar a pesquisa no campo de estudos de saúde do 

trabalhador implicaria escolher uma categoria profissional, como professores, bancários e 

policiais, buscando identificar as condições de trabalho deles, tendo como objeto esses 

trabalhadores.  Implicaria também utilizar referências teóricas, como abordagens feitas por Le 

Guillant, de base marxista, e Christophe Dejours, psicanalista, que consideram o trabalho como 

categoria central para atividade hominizadora que garante a sobrevivência da espécie humana 

(OLIVEIRA & BASTOS, 2014; CANIATO & LIMA, 2008; MERLO & MENDES, 2009; 

SANTOS & GALERY, 2011). Um estudo importante que utilizou essa abordagem foi feito por 

PITTA (2016) na publicação “Hospital: dor e morte como ofício”. Esta não foi a abordagem 

escolhida para a condução desta pesquisa.  

Esta pesquisa optou por trabalhar com os profissionais de saúde que atuam construindo PTS 

com usuários dos CAPS cujo sofrimento está relacionado ao trabalho. Portanto, não se optou 

trabalhar com os sujeitos de pesquisa dos estudos de saúde do trabalhador, ou seja, os usuários 

adoecidos. Optou-se, portanto, pelos profissionais de saúde que cuidam de quem desenvolve 

sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. 

Outra questão que impacta essa pesquisa está relacionada à escolha do campo de conhecimento 

e do objeto: o conceito de trabalho. Trata-se de uma pesquisa que não está inserida no campo 

da saúde do trabalhador. Além disso, os entrevistados se referiram ao trabalho 

predominantemente como atividade na qual as pessoas vendem seu tempo de vida em troca de 

um montante de dinheiro. Assim, a carga polissêmica dessa palavra (ALBORNOZ, 1994) e as 

diversas formas de experimentar o trabalho (SATO, 2018) serão abordadas na perspectiva de 

escritos de saúde mental.  
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No capítulo 1, foi feita uma revisão de literatura no campo da Saúde Mental buscando discutir 

o Projeto Terapêutico Singular (PTS) no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Adulto e 

algumas formulações sobre o trabalho para a construção de um projeto de cuidado. No capítulo 

2, foram apresentados os objetivos da pesquisa. No capítulo 3, foram discutidos os 

procedimentos metodológicos. No capítulo 4, foram apresentadas as análises a partir do 

discurso dos entrevistados, os resultados e a discussão suscitada por eles. Para tanto, o capítulo 

foi dividido em cinco partes. 
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CAPÍTULO 1: REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo, foi feita uma revisão de literatura no campo da Saúde Mental, buscando discutir 

a produção de conhecimento sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS) e as implicações de 

algumas formulações sobre trabalho no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Adulto. 

Este capítulo está dividido em quatro partes. Na primeira (1.1), a saúde mental é conceituada a 

partir do modelo psicossocial, bem como seu contraponto, o modelo asilar. A segunda (1.2) 

discute os aspectos da saúde mental no Brasil e o CAPS, serviço de saúde criado para dar corpo 

ao modelo de cuidado proposto pela reforma psiquiátrica brasileira. E, na terceira (1.3), 

apresentam-se a conceituação de PTS e alguns debates sobre trabalho no contexto terapêutico 

feitos ao longo das reformas psiquiátricas. Na quarta (1.4) parte, a discussão é sobre como o 

trabalho aparece na proposta terapêutica em instituições utilizando algumas referências da 

produção em saúde mental. 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é baseado no modo psicossocial, cujo contraponto é o 

modo asilar. Esse projeto propõe uma compreensão do processo saúde-doença ampliado. Tem 

como elemento a participação do usuário, da família, numa perspectiva de articulação e debate 

sobre a loucura na comunidade. Ele também é um instrumento ético-político utilizado nos 

CAPS como forma de orientar tanto a organização do serviço, como os recursos terapêuticos 

construídos com os usuários. (COSTA-ROSA, LUZIO e YASUI, 2003; KINOSHITA, 2014) 

O CAPS Adulto se distingue não apenas do CAPS Álcool e Drogas (AD), por atender 

transtornos graves e persistentes não relacionados ao uso de substâncias psicoativas, mas 

também do Infantil, pelo recorte de faixa etária, não tratando de pessoas com questões que são 

consideradas em fase de desenvolvimento.  

Na prática, o CAPS Adulto acolhe, além dos casos de transtornos graves, também os usuários 

com sintomas que podem ser considerados leves ou temporários. Nesse sentido, as demandas 

que chegam para esse serviço estão relacionadas a manifestações de sinais e sintomas de 

diversas doenças mentais, cabendo aos profissionais de saúde investigarem e construírem um 

PTS que dê conta de contextos e modos de vida diferentes e complexos, sendo a atividade de 

trabalho do usuário um dos elementos a ser considerado. Tudo isso demanda dos profissionais 

de saúde uma investigação e atuação amplas. 
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1.1 SAÚDE MENTAL: MODO PSICOSSOCIAL E MODO ASILAR 

 

O conceito de saúde mental, baseado no modelo psicossocial, nasce das críticas feitas ao modelo 

asilar, as quais estão fundamentadas em diversos conhecimentos e práticas sobre o processo de 

saúde e doença relacionado aos diversos sofrimentos psíquicos. Segundo LANCETTI e 

AMARANTE (2009):  

A expressão saúde mental tem, certamente, muitos significados. O mais comum está 
relacionado à idéia de um campo profissional, ou a uma área de atuação. É comum 
ouvir as pessoas falarem que lidam com saúde da criança, ou que atuam no campo da 
saúde da família, e assim por diante, que atuam na saúde mental. Dessa forma, um 
primeiro sentido que se atribui à expressão está relacionado a essa idéia de campo de 
atuação, ou do campo de conhecimentos relacionado à saúde mental das pessoas. Falar 
em saúde mental significa falar de uma grande área de conhecimento e de ações que 
se caracterizam por seu caráter amplamente inter e transdisciplinar e intersetorial. 
Vários saberes se entrecruzam em torno da saúde mental: medicina, psicologia, 
psicanálise, socioanálise, análise institucional, esquizoanálise, filosofia, antropologia, 
sociologia, história, para citar alguns (p.616). 

 

Esse campo, que pode ser qualificado como psicossocial, foi construído a partir da oposição 

entre as práticas asilares, conforme proposição feita por COSTA-ROSA, LUZIO e YASUI 

(2003) no texto “Atenção Psicossocial: rumo a um novo paradigma na Saúde Mental Coletiva”. 

Os hospitais gerais, antes do século XVII, eram hospedarias ligadas, sobretudo, às instituições 

religiosas e filantrópicas, cuja finalidade era o cuidado com as pessoas que precisavam de 

amparo, como mendigos e miseráveis que careciam de assistência humanitária. 

A partir do século XVII, “os hospitais passaram a exercer também uma função social 
e disciplinar, ao receberem delinquentes ou desajustados, além dos pobres e 
necessitados. Eram, geralmente, grandes instituições, com centenas ou milhares de 
pessoas internadas, amontoadas nos pavilhões e nos pátios” (LANCETTI e 
AMARANTE, 2009, p.617). 

 

Pinel, ideólogo, político e médico da Revolução Francesa, ao observar a mistura de pessoas nos 

hospitais, identificou que o hospital não fazia sua função de cuidado; então propôs sua 

separação para instituições relacionadas às condições de cada paciente. Nesse momento, a 

Medicina passa a se ocupar dos hospitais com a proposta de compreensão e tratamento das 

doenças (AMARANTE, 2007).  
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A proposta de Pinel era a de possibilitar a ascensão das pessoas consideradas loucas, cuja 

característica era serem desprovidas da razão, a cidadãos franceses capazes de participar da vida 

política naquele novo momento do país. Ele separou os loucos e os colocou nos hospitais 

especializados (manicômios) para que fossem cuidados tendo suas manifestações 

psicopatológicas como guia. A Psiquiatria nasceu, e o alienista, como especialidade da 

Medicina, passou a exercer sua atividade nessas instituições (FOUCAULT, 1978). A 

característica marcante dessa forma de tratamento foi o isolamento, como meio de dar asilo aos 

loucos, para sua observação objetiva. 

Um [...] conceito importante neste processo de constituição do paradigma psiquiátrico 
[...] trata-se do conceito de isolamento. Em A Ordem Psiquiátrica – a Idade de Ouro 
do Alienismo, Castel [1979] demonstra como Pinel, grande adepto das ciências 
naturais e, muito particularmente, Lineu, o Pai da Botânica, consideravam que, para 
que um objeto fosse estudado e conhecido pela ciência, ele deveria ser isolado do 
mundo exterior, isto é, isolado das interferências que prejudicassem a observação 
objetiva e inconteste. Por isso Pinel aconselhava que todos os alienados fossem 
isolados de suas famílias, de seus vizinhos e amigos; enfim, que fossem internados 
em uma instituição onde inexistissem interferências indesejáveis à observação e ao 
conhecimento científico (LANCETTI e AMARANTE, 2009, p.619). 

 

Os manicômios podem ser caracterizados como instituições totais, conforme formulado por 

GOFFMAN (2015), onde não há separação entre o dormir, brincar e o trabalhar. Esse autor 

descreve esse aspecto: 

O aspecto central das instituições totais pode ser descrito com a ruptura das barreiras 
que comumente separam essas três esferas da vida. Em primeiro lugar, todos os 
aspectos da vida são realizados no mesmo local e sob uma única autoridade. Em 
segundo lugar, cada fase da atividade diária do participante é realizada na companhia 
imediata de um grupo relativamente grande de pessoas, todas elas tratadas da mesma 
forma e obrigadas a fazer as mesmas coisas em conjunto. Em terceiro lugar, todas as 
atividades diárias são rigorosamente estabelecidas em horários, pois uma atividade 
leva, em tempo predeterminado, à seguinte, e toda a sequência das atividades é 
imposta de cima, por um sistema de regras formais explícitas e um grupo de 
funcionários. Finalmente as várias atividades obrigatórias são reunidas num plano 
único, supostamente planejado para atender aos objetivos oficiais da instituição 
(p.17-8). 

 

Essas características construíram condições para que o manicômio se tornasse o lugar da 

exclusão e da produção de relações violentas e desumanizadoras, “por sua impotência 

terapêutica (explicitada nos altos índices de cronificação e no caráter iatrogênico da 

institucionalização), e pelos impasses quanto à sua cientificidade” (COSTA-ROSA; LUZIO; 

YASUI, 2003, p. 16). 
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Após a Segunda Guerra Mundial, colocou-se em xeque a concepção de loucura e os tratamentos 

aos quais os pacientes eram submetidos nos manicômios. Esses passaram a ser comparados a 

campos de concentração, o que produziu um movimento tanto na psiquiatria, que procurou 

ajustar o modelo assistencial asilar; como em outros campos do conhecimento (como o 

movimento da análise institucional), que passaram a pensar em outras formas possíveis de tratar 

as pessoas com sofrimento mental, sem a necessidade do isolamento (AMARANTE, 2007). 

Houve, a partir desse período, experiências de reformas psiquiátricas em diversos países. 

Em que pese o compromisso libertário e democrático de Philippe Pinel, o hospital 
psiquiátrico criado por ele não foi verdadeiramente um lugar de tratamento e de 
cuidado das pessoas com sofrimento mental. Pelo contrário, em pouco tempo, 
passaram a existir denúncias de maus-tratos, de violências, de violação dos direitos 
humanos das pessoas internadas. E assim surgiram muitas propostas de mudanças do 
modelo psiquiátrico centrado no hospital, [...] que diz respeito às reformas 
psiquiátricas (LANCETTI e AMARANTE, 2009, p.620). 

 

Esses movimentos permitiram construir a noção de saúde mental, que pode ser definida no 

campo psicossocial. O conceito de saúde mental surge com propostas para mudanças 

relacionadas à garantia de Direitos Humanos no tratamento, como a valorização da voz do 

usuário e ações preventivas de doenças mentais. Todavia “o hospital continuava sendo a 

referência fundamental para as situações consideradas graves ou de crises” (LANCETTI e 

AMARANTE, 2009, p.622). 

Uma experiência importante, que permitiu ampliar a compreensão e o cuidado em saúde mental, 

foi a experiência democrática italiana, da década de 1970, que, apesar de suas contradições, 

movimentou e construiu outras formas de gerir e pensar a complexidade das instituições, como 

as prisões, os sindicatos e o manicômio, assim como a formação cultural dos cidadãos 

(BASAGLIA, 1993; BERLINGUER, 1978). Franca Basaglia avalia que: 

Reformas como a psiquiátrica, da saúde e carcerária, são sinal da mudança cultural 
que caracterizou os anos 70, ao entender a tutela como momento de emancipação e 
não mais de repressão; emancipação no sentido de que a pessoa, quanto mais 
necessitada de proteção, tanto mais deve ser colocada em condição de viver 
positivamente a própria ‘minoridade’, para conquistar ou recuperar autonomia e 
responsabilidade (BASAGLIA, 1993, p. XXIV). 

 

Essa experiência foi pautada na construção de políticas sociais, como de emprego e renda e 

desmonte dos manicômios, e foi ancorada por uma movimentação social e legislativa, que deu 

sustentação para as reformas propostas. YASUI (2011) faz um balanço dos impactos disso: 
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A reforma italiana sempre considerou central a mudança na condição legal e civil do 
chamado doente mental, sem o que seria inviável a efetiva desconstrução das práticas 
anteriores. Uma grande vitória foi obtida com a aprovação da lei 180, em 1978, que 
previa medidas até então inéditas na legislação internacional, tais como a desativação 
progressiva de todos os hospitais psiquiátricos e sua substituição por serviços 
regionais; a transformação dos antigos manicômios em hospitais gerais; a eliminação 
da custódia, assegurando a proteção e a administração judicial de bens e a restituição 
do direito constitucional de voto ao portador de enfermidade mental (p.587). 

  

Nessa linha de pensamento, que compôs o corpo teórico da reforma psiquiátrica italiana, 

BASAGLIA (1985) construiu a expressão “colocar a doença entre parênteses”, ou seja, 

entendeu que o sujeito, dito paciente, não deva ser identificado e designado por sua doença, 

questionando o diagnóstico psiquiátrico como ordenador de seu cuidado. 

A reforma psiquiátrica italiana permitiu a reflexão sobre diversos temas e práticas relacionados 

ao cuidado com a loucura. ROTELLI (1990), no texto “Instituição Inventada”, destaca que é a 

loucura que está em questão no debate psicossocial, não somente o manicômio: 

Faz-se necessário repetir algo para nós óbvio, mas desconhecido para muitos: a 
instituição que colocamos em questão nos últimos vinte anos não foi o manicômio, 
mas a loucura. Discordo daqueles que dividem os dois períodos: o manicomial do 
atual, não só por aquilo que obviamente é diferente (surplus de violência, papel da 
periculosidade social, totalização das pessoas), mas também por aquilo que para nós 
não mudou: a própria essência da questão psiquiátrica (p.89). 

 

Essa reflexão mostra que a luta é contra a instituição loucura, pois, para ROTELLI (1990), os 

dispositivos sociais mantêm a loucura no lugar da periculosidade e, portanto, da prisão.Isso é 

sustentado por um conjunto de ciências que legitimam essas práticas, a Medicina (Psiquiatria), 

a Psicologia, a Psicanálise entre outras. 

Em recentes debates, tenho ouvido uma conceituação da crítica institucional toda 
referida à era do manicômio, reduzida ao problema de humanização, de eliminação de 
uma violência adicional e supérflua. Período que, portanto, se declara limitado e 
concluído. Creio que este equívoco seja fruto de uma banalização que desvia o 
caminho, interessada em reduzir e exorcizar os efeitos da ruptura epistemológica 
introduzida pela Instituição Negada3 e em ‘reautonomizar’ a Psiquiatria (ROTELLI, 
1990: 89).  

 

Nesse sentido, a reforma psiquiátrica italiana propõe que o objeto de intervenção da 

desinstitucionalização não seja a doença ou periculosidade, mas a “existência-sofrimento dos 

 
3 Rotelli faz referência ao livro “Instituição Negada”, com textos organizados e escritos por Franco Basaglia. Nesse 
livro, são estabelecidas relações entre a violência do hospital psiquiátrico e a violência global dos sistemas sociais. 
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pacientes e sua relação com o corpo social”. Há a compreensão de que “o mal obscuro da 

Psiquiatria está em haver constituído instituições sobre a separação de um objeto fictício – a 

doença – da existência global, complexa e concreta do paciente e do corpo da sociedade” 

(ROTELLI, 1990: 90). 

O que se coloca como desafio é construir instituições tendo o novo objeto como elemento 

principal. Trata-se, portanto, de uma tarefa difícil, pois o processo de reautonomização 

constantemente reapresenta velhas ideias com nova roupagem: 

Mas se o objeto muda, se as antigas instituições são demolidas, as novas instituições 
devem estar à altura do objeto, que não é mais um objeto em equilíbrio, mas está, por 
definição (a existência-sofrimento de corpo em relação com o corpo social), em estado 
de não equilíbrio: esta é a base da instituição inventada (e nunca dada) (ROTELLI, 
1990, p.91). 

 

A questão que se apresenta é reconstruir na sociedade espaços de singularização e 

ressingularização de sujeitos para os ditos loucos ou normais. Critica-se o olhar da clínica que 

enxerga as pessoas pelo viés da doença. 

A clínica não é apenas um olhar. Agora a doença, bem fora dos parênteses, se revela 
como o lugar geométrico das incrustações judiciárias, diagnósticas e científicas 
aplicadas sobretudo, e sem contradição, às classes subalternas. Conjunto de aparatos 
administrativos, disciplinares, científicos, normativos, coerentes com o velho estatuto 
epistemológico da doença: foi, portanto (diferente de ser colocada entre parênteses) o 
lugar central do nosso trabalho, o objeto da prática crítica, e revelou o seu ser 
consubstancial à loucura, como institucionalidade introjetada, outros diriam como 
subjetividade induzida e produzida (ROTELLI, 1990, p.93). 

 

Nesse sentido, o que ROTELLI (1990) propõe é ir além dessa clínica que olha a doença. Ele 

recomenda que se passe a olhar pessoas, sujeitos com histórias singulares que devem ser 

reconectados com o mundo social, político e afetivo que nos constitui, considerando a 

complexidade delas. Isso tendo em vista a transformação das condições objetivas de vida das 

pessoas. 

Estamos sempre mais convencidos de que o trabalho terapêutico seja este trabalho de 
desinstitucionalização voltado para reconstruir as pessoas como atores sociais, para 
impedir-lhes o sufocamento sob o papel, o comportamento, a identidade estereotipada 
e introjetada que é a máscara que se sobrepõe aos doentes. Que tratar signifique 
ocupar-se aqui e agora para que se transformem os modos de viver e sentir o 
sofrimento do paciente e que ao mesmo tempo se transforme a sua vida concreta 
cotidiana (ROTELLI, 1990: p.94) 
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1.2. POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL E O PAPEL DO CAPS 

 

A reforma psiquiátrica brasileira foi influenciada fortemente pela experiência da reforma 

psiquiátrica italiana, que fechou os serviços asilares e construiu experiências de reconstrução 

de cidadania de pessoas que ficaram presas muito tempo em hospitais psiquiátricos. Debater e 

conhecer isso foi fundamental para definir o campo da saúde mental no Brasil, adensado a partir 

das práticas de desinstitucionalização, fechamento de hospitais psiquiátricos e construção de 

uma rede de serviços e instituições para a real inserção social de ex-moradores desses locais de 

exclusão. 

A Política de Saúde Mental brasileira, influenciada pela experiência italiana, compreende que 

o termo psicossocial implica a garantia de aspectos políticos, econômicos e culturais bem como 

a articulação entre eles. O debate sobre saúde mental no Brasil toma corpo com a retomada 

democrática, com a denúncia por usuários, gestores, trabalhadores de saúde e familiares de 

usuários de saúde mental, contra os manicômios. Esses se caracterizam pela forma de cuidado 

asilar, de assujeitamento e exploração do corpo dos pacientes para lucro dos donos de hospitais 

psiquiátricos. Há a compreensão de que a luta contra esse tratamento significa a construção de 

uma sociedade com justiça social (AMARANTE, 2007; COSTA-ROSA; LUZIO; YASUI, 

2003). 

Daniela ARBEX (2013) descreveu a impactante realidade sobre a vida e a morte no Hospital 

Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, no livro “Holocausto Brasileiro”. Ao utilizar a palavra 

holocausto, ela faz uma comparação entre a morte das 60 mil pessoas internadas nesse 

manicômio com a limpeza étnica realizada pelo estado nazista durante a Segunda Guerra 

Mundial. Assim, ela mostrou a falência da instituição psiquiátrica como responsável pela saúde. 

Utilizando a experiência italiana como referência, atores da reforma antimanicomial brasileira, 

usuários, familiares, políticos e trabalhadores propuseram, considerando que a loucura é um 

fenômeno social complexo, quatro dimensões para organizar as ações para construção desse 

projeto: técnico-conceitual, teórico-assistencial, jurídico-política, sociocultural (AMARANTE, 

2007). 

A primeira dimensão, técnico-conceitual, retoma a crítica sobre o encarceramento da loucura 

pela instituição psiquiátrica, tanto do ponto de vista do aprisionamento das pessoas com 
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sofrimento psíquico, como do conhecimento sobre essa experiência. Propõe que a doença seja 

colocada “entre parênteses”, conforme expressão de Basaglia (AMARANTE, 2007). 

A segunda dimensão, teórico-assistencial, partindo da compreensão da primeira, coloca a 

importância de os serviços de saúde mental não serem “locais de repressão, exclusão, disciplina, 

controle e vigilância panóptica [...]. Devem ser entendidos como dispositivos estratégicos, 

como lugares de acolhimento, de cuidado e de trocas sociais” (AMARANTE, 2007, p.96). 

A terceira dimensão, jurídico-política, procura incluir direitos para sujeitos historicamente 

isolados e afastados do convívio. Conforme AMARANTE (2007), “trata-se de uma luta pela 

inclusão de novos sujeitos de direito, de novos direitos para os sujeitos em sofrimento mental. 

Direito ao trabalho, ao estudo, ao lazer, ao esporte, à cultura; enfim, aos recursos que a 

sociedade oferece” (p.69-70).  

A quarta dimensão, sociocultural, entende a ocupação de espaços público com manifestações 

culturais e artísticas dos atores sociais da reforma psiquiátrica brasileira, envolvendo “a 

sociedade na discussão da reforma psiquiátrica com o objetivo de provocar o imaginário social 

a refletir sobre o tema da loucura, da doença mental, dos hospitais psiquiátricos” 

(AMARANTE, 2007, p.73). O dia da luta antimanicomial, 18 de maio, tem essencialmente esse 

caráter. 

Essa compreensão sobre o cuidado do sofrimento mental deu subsídio teórico para a construção 

de lugares (entre eles, os CAPS) e de instrumentos de trabalho (PTS) que pudessem se contrapor 

ao modo asilar, rompendo com a concepção de que os pacientes deveriam ficar presos nos 

muros de uma instituição. O termo atenção nesse contexto é compreendido como: 

Dar e prestar atenção, acolher, receber com atenção, tomar em consideração, levar em 
conta e escutar atentamente, chegam a designar uma parte fundamental do contorno 
que se pretende imprimir às ações de Atenção Psicossocial nas práticas de Saúde 
Mental no contexto brasileiro atual. Veremos que aí se expressam, de modo bastante 
claro, certos princípios atinentes, sobretudo, à forma das relações dos agentes 
institucionais e das próprias instituições como dispositivos, com sujeitos usuários e 
suas demandas (COSTA-ROSA; LUZIO; YASUI, 2003, p.22). 

 

A política de saúde mental foi primeiro regulamentada a partir de Portarias Ministeriais (189/91 

e 224/92) que instituíram vários dispositivos comunitários humanizadores em substituição ao 

hospital psiquiátrico, como os hospitais-dia, as oficinas terapêuticas, serviço de urgência, leitos 

em Hospital Geral, hospitais especializados em Psiquiatria, atendimento na atenção básica e os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (BRASIL, 2013; AMARANTE, 2007).  
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Posteriormente, o CAPS foi regulamentado pela Portaria Ministerial GM nº 336, de 19 de 

fevereiro de 2002. 

Os Centros/Núcleos de Atenção Psicossocial (CAPS/NAPS) são serviços da rede 
pública de saúde que visam, como parte de uma rede comunitária, à substituição dos 
hospitais psiquiátricos - antigos hospícios ou manicômios - e de seus métodos para 
cuidar de transtornos mentais. Foram instituídos por meio da Portaria/SNAS Nº 224 - 
29 de Janeiro de 1992 (BRASIL, 2001). A respeito da constituição do primeiro CAPS 
no Brasil, afirma Goldberg: “A expectativa dos profissionais dessa instituição era 
oferecer um cuidado personalizado aos pacientes, com a complexidade que cada caso 
requer, por períodos tão longos quanto o tipo da evolução de sua doença exigisse e 
sem afastá-los da família e da comunidade” (GOLDBERG, 1998, p.12). Assim, o 
CAPS é serviço estratégico na concretização da atual política de Saúde Mental do 
Brasil, que pretende oferecer uma rede de serviços substitutiva aos hospitais 
psiquiátricos, capaz de responder às necessidades das pessoas com sofrimento 
psíquico respeitando sua cidadania e o cuidado em liberdade. 

No contexto da Reforma Psiquiátrica, os serviços substitutivos devem ter a missão de 
superar o paradigma manicomial, direcionados por novas bases e valores éticos que 
venham a produzir uma nova forma de convivência solidária e inclusiva. (CFP, 2013, 
p. 27) 

 

Os CAPS, que atuam na perspectiva de atenção psicossocial, para garantir o acesso à saúde, à 

educação, ao trabalho e ao lazer, buscam ofertar cuidado diário para seus usuários, articulando 

com outros serviços, como o da atenção básica, os ambulatoriais e os hospitalares, numa 

perspectiva multiprofissional, conforme a necessidade que esses usuários apresentarem, tal 

como define RIBEIRO (2004). 

Parte-se de um entendimento de que a especificidade clínica de sua clientela, pela sua 
doença e condições de vida, necessita muito mais do que uma consulta ambulatorial 
mensal ou semanal. Organizam-se de forma a que o usuário, caso necessite, possa 
frequentar o serviço diariamente, e é oferecida uma gama de atividades terapêuticas 
diversificadas e o acolhimento por uma equipe interdisciplinar. Procura-se oferecer 
ao usuário a maior heterogeneidade possível, seja nas pessoas com quem possa 
vincular-se seja nas atividades em que possa engajar-se (RIBEIRO, 2004, p.95).  

 
As equipes multiprofissionais, na perspectiva de romper com o modelo biomédico, inseridas no 

cuidado comunitário, são compostas por profissionais que possibilitam a ampliação das práticas 

em saúde mental. Elas são formadas por terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, 

fonoaudiólogos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, entre outros (LANCETTI; 

AMARANTE, 2009). Sobre o cuidado comunitário:  

Os CAPS, assumindo um papel estratégico na organização da rede comunitária de 
cuidados, farão o direcionamento local das políticas e programas de Saúde Mental: 
desenvolvendo projetos terapêuticos e comunitários, dispensando medicamentos, 
encaminhando e acompanhando usuários que moram em residências terapêuticas, 
assessorando e sendo retaguarda para o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde 
e Equipes de Saúde da Família no cuidado domiciliar. Esses são os direcionamentos 
atuais da Política de Saúde Mental para os CAPS – Centros de Atenção Psicossocial, 
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e esperamos que esta publicação sirva como contribuição para que esses serviços se 
tornem cada vez mais promotores de saúde e de cidadania das pessoas com sofrimento 
psíquico (BRASIL, 2004, p.12).  

 

Na perspectiva de ampliar e implementar de fato no Brasil o cuidado de base comunitária para 

pessoas com sofrimento psíquico, em 2011, foi instituída a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), por meio da portaria Nº 3.088/ 2011. Essa portaria determina que a Rede de Atenção 

Psicossocial é constituída por: atenção básica em saúde, Equipe de Consultório na Rua, Equipe 

de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório, atenção 

psicossocial especializada, Centros de Atenção Psicossocial, atenção de urgência e emergência, 

atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, Serviços Residenciais 

Terapêuticos. 

 

1.3. SAÚDE MENTAL: PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS) E 

TRABALHO 

 

O PTS é um instrumento da Atenção Psicossocial, cuja conceituação (COSTA-ROSA, 2000; 

COSTA-ROSA; LUZIO; YASUI, 2003) subsidia as práticas em saúde mental no Brasil. Esse 

modelo de atenção foi sendo construído como contraponto às práticas psiquiátricas inauguradas 

pela transformação do hospital em uma instituição médica após a Revolução Francesa, 

momento em que esse espaço passou ser o lugar da produção de conhecimento e intervenção 

da Medicina sobre as doenças, e possibilitou sua categorização, separação, observação, 

descrição e evolução no dia a dia. Na questão das doenças mentais, construíram-se os 

manicômios ou hospitais psiquiátricos (COSTA-ROSA; LUZIO; YASUI, 2003; AMARANTE, 

2007). 

Há uma literatura considerável sobre o PTS. Dessa literatura, foram utilizados três textos de 

revisão bibliográfica para situar a produção dos autores sobre a temática. Esses autores (PINHO 

et al, 2018; ROCHA et al, 2018; PEREIRA, 2016) fizeram a revisão integrativa, por 

considerarem que essa permite “reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um delimitado 

tema, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento 

do tema investigado” (PINHO et al, 2018, p.142). 
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PINHO et al (2018) pesquisaram na literatura os processos de trabalho dos profissionais dos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), refletindo sobre as práticas dos seus serviços, 

destacando a reinserção social dos usuários, através do cumprimento da perspectiva 

biopsicossocial. Os autores analisaram 57 publicações, entre 2001 e 2014, em português, inglês 

e espanhol, que utilizaram a abordagem qualitativa, das quais 22, “38,6% deles [os estudos] 

referem questões relativas às práticas desenvolvidas no CAPS, sendo que os desfechos 

Territorialização e Acolhimento são os mais frequentes, seguidos do Projeto Terapêutico 

Singular (PTS)” (p.143). 

Eles também identificaram que, até 2007, “poucas publicações faziam referência aos processos 

de trabalho nos CAPS. E essas publicações se concentram entre os anos de 2009 e 2012”. (p. 

144). 

Algumas conclusões são interessantes para esta pesquisa. A primeira é que, segundo esses 

autores, a abordagem qualitativa permite que usuários, familiares e profissionais avaliem o 

processo de trabalho “pelos relatos sobre a assistência, refletindo as atividades desenvolvidas 

na condução dos cuidados prestados em saúde mental, tomando consciência dos fatores 

intervenientes assistenciais” (PINHO et al, 2018, p. 149). A segunda reconhece que, apesar da 

avaliação positiva dos Centros de Atenção Psicossocial por familiares e usuários, há a 

necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de inclusão. 

Familiares e usuários avaliam os Centros de Atenção Psicossocial positivamente, 
evidenciando que a proposta da PNSM [Política Nacional de Saúde Mental] vem 
sendo alcançada. As vivências retratadas pelos autores da saúde mental são relatadas 
como transformadoras de um modo de viver autônomo e inclusivo na sociedade. 
Contudo ainda há muito a aperfeiçoar neste processo de inclusão, destaca-se a 
reinserção dos usuários pelo trabalho e a articulação e efetivação da RAPS, integrando 
os serviços de saúde para melhor assistir os usuários e familiares da saúde mental 
(PINHO et al, 2018, p. 149). 

 

E a terceira se configura como uma prática democrática na atenção em saúde mental. Assim, os 

autores identificaram que: 

[...] os projetos terapêuticos são elaborados com base nas necessidades de saúde de 
cada usuário, levando em consideração seu modo de compreender a vida, suas 
subjetividades e singularidades, configurando-se numa interação democrática e 
horizontal entre os atores envolvidos no processo de cuidar 
(trabalhadores/usuário/família), alicerçados pela utilização das tecnologias das 
relações que propõe novos fluxos e circuitos dentro do sistema, seguindo os 
movimentos dos usuários e a incorporação de novas tecnologias de trabalho e de 
gestão (p.501). 
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ROCHA et al (2018) analisaram as especificidades e as interseções do PTS e do Processo de 

Enfermagem, na perspectiva do cuidado interdisciplinar. Pesquisaram as publicações em 

português, inglês e espanhol, entre 2005 e 2015. Identificaram 23 artigos, 17 sobre o Processo 

de Enfermagem, seis sobre o Projeto Terapêutico Singular e um sobre a residência 

multiprofissional. 

Como o artigo procura articular o PTS e o Processo de Enfermagem, foram selecionadas 

algumas reflexões pertinentes a esta tese. A primeira reflexão se refere a como o PTS é um 

instrumento recente na PNSM. 

O conceito de PTS está em construção desde o início dos anos noventa, sendo 
modificado na trajetória do SUS, desde o movimento sanitário e reforma psiquiátrica 
[...]. Estudos sobre o PTS, no contexto da saúde mental, descrevem que o seu processo 
de implantação e resultados são positivos em serviços de cuidados intensivos ou 
especializados, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), nos quais os 
resultados destes estudos demonstram o PTS como ferramenta potente no cuidado aos 
sujeitos assistidos por esses serviços. (ROCHA et al, 2018, p.7). 

 

A segunda reflexão é que os achados das autoras identificaram a construção do PTS como feita 

com os usuários dos Centros de Atenção Psicossocial e com a articulação da equipe de saúde 

mental com outros serviços de saúde e intersetorial. O PTS, além de organizar o projeto de 

cuidado com os usuários, construído “a partir das necessidades de saúde de cada usuário, 

mediante esforço mútuo entre a equipe, os usuários e famílias” (ROCHA et al, 2018, p.7), 

também é uma estratégia de organização desses centros. 

PEREIRA (2016) teve como objetivo “conhecer os Projetos Terapêuticos Singulares, 

construídos nos serviços de saúde mental e atenção psicossocial, com base nas publicações 

científicas brasileiras” (p.25) e “Identificar nas publicações científicas brasileiras as práticas 

profissionais acerca da construção dos projetos terapêuticos singulares” (p.25). 

A autora fez o levantamento bibliográfico, entre fevereiro e abril de 2016, nas bases de dados: 

SciELO (Scientific Eletronic Library Online), Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Biblioteca Virtual em Saúde – BVS – 

LILACS e Google Scholar. Utilizou as seguintes palavras-chave: "Projeto Terapêutico 

Singular”, "Equipe Multidisciplinar", "Caps" e "Centro de Atenção Psicossocial". 
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PEREIRA (2018) encontrou 24 estudos publicados entre 2007 e 2016, além disso utilizou para 

sua pesquisa teses, dissertações, livros e publicações independentes, buscadas em bases de 

informações bibliográficas, bibliotecas e acervo pessoal. A partir dessa busca, ela concluiu que: 

As Equipes de Centros de Atenção Psicossocial foram temas centrais em 78,5% dos 
estudos, já o matriciamento e os serviços de atenção primária foram foco de 21,4% 
das publicações. Todos os pesquisadores utilizaram como base a Reforma Psiquiátrica 
e Atenção Psicossocial para fundamentar seus estudos. Observa-se que a maior 
concentração dos estudos selecionados corresponde à região Sudeste do Brasil 
(37,5%). Trata-se, na maior parte dos estudos, de pesquisas de abordagem qualitativa 
(91,6%) e foram identificados dezesseis métodos diferentes selecionados pelos 
pesquisadores, sendo o método Exploratório Descritivo o mais frequente, empregado 
num total de quatro estudos. Os Centros de Atenção Psicossocial foram os locais mais 
escolhidos para a realização das pesquisas. Destacamos a importância da discussão 
dos dados com diversos referenciais teóricos, pois a análise isolada, por qualquer que 
seja a área, corre o risco de ser tendenciosa e assim, fragilizar os resultados (p.13). 

  

Das considerações da autora, três são relevantes para esta tese. A primeira é que a forma da 

construção do PTS está relacionada ao perfil do profissional, sobretudo ao técnico de referência 

(TR). 

As discussões acerca das práticas que contemplam o uso do projeto terapêutico 
singular mostram que essa ferramenta está em desenvolvimento e resta evidente que 
tais práticas não estão universalizadas, pois, o que a literatura estudada indica, é que 
estas formas de fazer estão diretamente relacionadas ao perfil do profissional que as 
executa. Além disso, fica explícito que a organização das equipes de saúde mental e 
atenção psicossocial têm relação direta com os arranjos adotados para a construção 
dos PTS. A maioria dos estudos aponta o Técnico de Referência (TR) como figura 
chave do processo de planejamento, acompanhamento e evolução do PTS e que estes 
geralmente são profissionais com formação acadêmica de ensino superior. A equipe 
multidisciplinar atua como suporte para momentos de crise dos usuários ou validação 
dos planos traçados no PTS, porém, não atua como referência na ausência do TR, o 
que pode representar riscos à adesão e continuidade dos projetos (PEREIRA, 2016, p. 
65). 

 

A segunda consideração é que ela identificou que “ainda podem prevalecer as relações 

hierárquicas baseadas no modelo biomédico, em que o profissional médico ganha maior 

credibilidade e espaço para determinar, quando atua junto à equipe, quais as ações previstas em 

um PTS” (PEREIRA, 2016, p.65). 

A terceira consideração é que ela constatou que os profissionais envolvidos na construção do 

PTS fazem o esforço em realizá-lo utilizando as diretrizes da política de saúde para dar 

continuidade à Reforma Psiquiátrica (PEREIRA, 2016). 



 

 
32 

O CAPS busca utilizar o Projeto Terapêutico Singular (PTS) como instrumento para a 

construção de um projeto de cuidado no qual o usuário participe como autor, sendo uma forma 

de organizar os processos de trabalho no serviço de saúde, de acordo com KINOSHITA (2014). 

O autor recomenda que, na construção do PTS, o profissional de saúde deva resistir à tentação 

de aproveitar a “oportunidade”, dada a vulnerabilidade, para transformar a pessoa em um 

“paciente” e submetê-la a um conjunto de determinações e comandos julgados importantes e 

úteis para ele profissional. Há também o entendimento de que esse instrumento de trabalho deva 

ser organizado utilizando cinco princípios: 

1. Garantia do direito de asilo: é a oferta de um distanciamento das situações geradoras 
de conflito, que permita uma nova percepção e possibilidades de interferência e 
transformação das relações. Garantia que não deve ser confundida com a ideia de que 
só o afastamento do contexto possibilita a reorganização dos sujeitos; 

2. Disponibilidade: é a capacidade de o sistema reagir com agilidade e prontidão e se 
traduz na existência de serviços que funcionem nas 24 horas, ininterruptamente. 
Atendimento ao telefone, visitas domiciliares, serviços de resgate e acolhimento 
imediato são estratégias fundamentais para criar um clima de confiança e 
credibilidade no sistema; 

3. Inserção no território: como já foi bastante enfatizado, uma equipe deve atuar no 
território de cada usuário, acompanhando-o de modo a mediar e promover o 
intercâmbio social; 

4. Prioridade aos projetos de vida: a produção de uma nova subjetividade é operada por 
meio de projetos práticos que resgatam sentido para a vida dos sujeitos. Projetos de 
alfabetização, intervenções em relação à moradia, atividades que promovam 
sociabilidade no espaço doméstico e na vizinhança articulam-se para a criação de 
novos contextos; 

5. Processo de valorização: três dimensões de trocas são fundamentais - troca de bens, 
mensagens e afetos. A vida social se funda nas relações de trocas, de intercâmbios. 
Nestas dimensões, trocamos coisas, trocamos ideias ou emoções, que podem se dar 
de diferentes formas: relações de reciprocidade (isonomia e isegoria), relações de 
expropriação/exploração, relações de doação/empréstimo (KINOSHITA, 2014, p.31-
2). 

 

Apesar de a literatura ser vasta, vale ressaltar que ainda existe uma lacuna entre essas 

potencialidades da teoria e as possibilidades da prática. Em relação a essa lacuna, 

VASCONCELOS et al (2016) realizaram uma pesquisa utilizando o PTS como analisador para 

compreender o cuidado psicossocial. Para tal, fizeram uma análise hermenêutica da narrativa 

de profissionais que trabalham em dois centros de atenção psicossocial, um CAPS Geral e um 

CAPS Álcool e Drogas, na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. Algumas de suas 

conclusões são relevantes, como a descoberta de que a equipe trabalha de forma fragmentada, 

ou seja, cada núcleo de profissionais constrói seu projeto de cuidado sem dialogar com outros 

profissionais. 



 

 
33 

[Ficou] evidente a fragmentação pela especialização na organização das ações 
assistenciais, por cada núcleo de saber, dos profissionais que compunham a equipe, 
entre eles: educador físico, farmacêutico, psicólogo, médico clínico, psiquiatra, 
assistente social, terapeuta ocupacional e enfermeiro. Nesse contexto, a ação 
intersubjetiva de construção de projetos, a discussão, a priori, sobre a dimensão 
singular é substituída pela discussão macro, planos, técnicas de ações e gestão do 
processo de trabalho, determinadas por meio das esferas do conhecimento 
especializado de cada profissão [...]. Como ilustra a narrativa do profissional: ‘[...] nós 
traçamos, os profissionais, cada um dentro da sua área, propostas de trabalho 
individual e em grupo [...] (VASCONCELOS et al, 2016: 318). 

 

Outra conclusão relevante diz respeito à fragmentação na organização das ações assistenciais, 

por cada núcleo de profissionais que compõem a equipe (VASCONCELOS et al, 2016). Isso 

parece reiterar a importância da recomendação que KINOSHITA (2014) fez sobre os 

profissionais de saúde construírem o PTS a partir do protagonismo de usuários e familiares. 

Sobre isso, VASCONCELOS et al (2016) escreveram: 

Foi evidente a escassez de discussões que considerassem o protagonismo dos usuários 
e da família na construção do projeto terapêutico, revelando, assim, a fragilidade das 
ações de cuidado psicossocial nas dimensões que consideram a participação e 
construção de cidadania (p. 313). 

 

Durante a elaboração do projeto desta pesquisa, num levantamento preliminar, em agosto de 

2018, foi feita uma busca na Biblioteca Digital de Tese de Dissertações da USP (entre 2003 e 

2018) e no Google Acadêmico, utilizando o descritor “Centro de Atenção Psicossocial” ou 

“CAPS”. Foi encontrado abundante material sobre os diversos aspectos do cuidado nesse 

serviço. No entanto, essa abundância, como já comentado, não dá conta de suprir a lacuna entre 

essas potencialidades da teoria e as da prática. 

Na busca na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, foram encontradas 72 

correspondências. Os programas de pós-graduação que produziram pesquisas continuadamente 

e em maior quantidade sobre o assunto foram a Enfermagem Psiquiátrica (28) e Enfermagem 

(14). O restante está em: Psicologia (13), Medicina (5), Saúde Pública (5), Toxicologia (2), 

Medicina Social (1), Odontologia (1), Psicologia Clínica (1), Sociologia (1), Teoria da arte (1). 

Apesar de o campo da saúde mental ser mais identificado com o campo da Psicologia e da 

Psiquiatria (Medicina), essa busca indicou que a profissão da saúde que mais tem se debruçado 

academicamente sobre o serviço CAPS é a Enfermagem, com destaque à Enfermagem das 

cidades de Ribeirão Preto e São Paulo. 
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Nessa busca por bibliografia, foram observadas poucas produções sobre CAPS infantil (I) e 

maior quantidade sobre CAPS Álcool e outras Drogas (AD). Essas produções, apesar de não se 

referirem ao CAPS Adulto, podem contribuir para o desenvolvimento da investigação da 

construção do PTS, ainda que se refiram a outros tipos de CAPS.  

Em busca no Google Acadêmico, pelo termo CAPS, seis artigos se destacaram, cinco por 

qualificarem aspectos da política de saúde mental no Brasil e um (TAVARES e SOUSA, 2009) 

por relatar uma pesquisa que buscou caracterizar o usuário típico de um CAPS.  

Os outros cinco artigos apresentaram investigações sobre os impactos das atividades que são 

realizadas nos CAPS: i. as possibilidades de aparecerem as singularidades nos grupos 

terapêuticos, atividade importante no CAPS (ÁVILA e OLIVEIRA, 2017); ii. os 

encaminhamentos feitos por outros serviços e instituições (GONZAGA e NAKAMURA, 

2015); iii. a ocupação da cidade pelos técnicos e usuários do CAPS (SANTOS e MARTINS, 

2016); iv. a "mudança de vida" das pessoas atendidas no serviço (MARZANO e SOUSA, 

2004); e v. a dificuldade em definir, formular ou compreender o serviço de forma mais precisa 

(SILVA, LANCMAN e ALONSO, 2009). Contudo, esses artigos não fazem referência ao 

trabalho dos usuários antes de participarem das atividades do CAPS; falam, sobretudo, de 

questões relacionadas às atividades que organizam o dia a dia do serviço. 

Esta revisão bibliográfica em saúde mental indica a relevância do presente objeto de pesquisa 

por identificar a necessidade de compreender a construção do PTS com usuários com 

sofrimento relacionado ao trabalho a partir das falas de profissionais de saúde de Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) III adulto.  

 

1.4. O TRABALHO E AS INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

 

Nesta parte, realizou-se uma revisão de bibliografia, utilizando algumas referências da 

produção em saúde mental sobre como o trabalho aparece na proposta terapêutica em 

instituições. Inicialmente, foi abordada a proposta de Pinel referente a essa dimensão para os 

manicômios (sob aspectos que, ainda hoje, marcam as propostas das instituições asilares e das 

psicossociais).  

FOUCAULT (1978) mostrou que a Medicina, ao colonizar as experiências da loucura a partir 

da instituição do Hospital Psiquiátrico, propôs uma reorganização, descrição e explicação das 
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doenças mentais e uma nova estrutura da experiência dos pacientes nessas instituições, marcada 

pela proposta de isolamento e segregação de segmentos sociais significativos, com um trabalho 

voltado aos valores de manutenção da própria instituição. 

Esse trabalho está articulado ao tratamento moral formulado por Pinel, denominado “trabalho 

terapêutico”, articulando a função disciplinar e a terapêutica do hospital. Segundo 

AMARANTE (2007), o tratamento moral “(...) consistia na soma de princípios e medidas que, 

impostos aos alienados, pretendiam reeducar a mente, afastar os delírios e ilusões e chamar a 

consciência à realidade” (p.33).  

Foucault cita uma passagem da obra Traité médicophilosophique4, de Philippe Pinel, em que o 

médico francês reconhece que o trabalho recebe o valor de penitência e de resgate e descreve a 

função do trabalho no hospital de Saragoça. 

[...] uma espécie de contrapeso aos desvarios do espírito através da atração e do 
encanto que inspira o cultivo dos campos, através do instinto natural que tem o homem 
de fecundar a terra e prover assim a suas necessidades através dos frutos de seu 
trabalho. Logo de manhã já são vistos... espalhar-se alegremente pelas diversas partes 
de um vasto recinto dependente do hospício, dividindo entre si, com uma espécie de 
emulação, os trabalhos relativos à estação, cultivar o trigo, os legumes, as hortaliças, 
ocupar-se com a moagem, a vindima, a colheita das azeitonas, e reencontrar à tarde, 
em seu asilo solitário, a calma e um sono tranqüilo. A experiência mais constante 
ensinou, nesse hospício, que este é o meio mais seguro e mais eficaz de devolver a 
razão a alguém (PINEL, ano IX, p.238-9 apud FOUCAULT, 1978, p.373-4). 

 

FOUCAULT (1978) faz uma crítica a essa proposta, retomando que o arranjo da vida das 

pessoas que viviam no manicômio, pautado por uma rotina como o trabalho, higiene, 

alimentação, era feito pelo alienista e monitorado pelos funcionários. 

No asilo, o trabalho será despojado de todo valor de produção; só será imposto a título 
de regra moral pura; limitação da liberdade, submissão à ordem, engajamento da 
responsabilidade com o fim único de desalienar o espírito perdido nos excessos de 
uma liberdade que a coação física só limita aparentemente (p.529) 

 

O trabalho na instituição psiquiátrica tem o sentido de ser uma atividade que está vinculada e 

voltada aos propósitos da própria instituição. As experiências de reforma do manicômio, cada 

qual no seu tempo, propuseram práticas voltadas para fora dessas instituições, cuja função era 

 
4 MUSQUINET DE LA PAGNE. Bicêtre réformé. Paris, 1790. MERCIER, J.-S. Tableaux de Paris. Amsterdã, 
1782-88, 12 v. PINEL, P. Traité médicophilosophique. Paris, Ano IX. 
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que os usuários pudessem ser trabalhadores em atividades tanto não protegidas como 

protegidas. 

SARACENO (2001) relata algumas dessas propostas que articulam o trabalho como um 

elemento mais marcante. Mais notadamente ele discute a abordagem do Social Skills Trainning 

(SST) e a proposta por Luc Ciompi. 

A abordagem do SST, de orientação behaviorista, sendo proposta nos Estados Unidos da 

América, tem como autores principais Liberman, Anthony, Bellak e Wallace. Ela é definida 

como um “conjunto de métodos que utilizam os princípios da teoria de aprendizagem com o 

objetivo de promover a aquisição, a generalização e a permanência das habilidades necessárias 

nas situações interpessoais” (THORNICROF, 1992 apud SARACENO, 2001, p.33). 

A proposta da SST é da reabilitação pelo trabalho, definida como “a capacidade de procurar as 

ofertas de trabalho, de suportar o peso de uma procura frequentemente frustrante e de enfrentar 

um colóquio de cunho pessoal” (SARACENO, 2001, p.38). Foi programada a partir de um 

Clube de Encontro de Trabalho para pacientes que não apresentavam sintomas 

psicopatológicos, que estavam hospitalizados ou eram moradores na comunidade.  

A atividade do Clube é constituída de três secções: um treinamento de pesquisa de 
trabalho, a atividade de pesquisa propriamente dita, a manutenção do trabalho. 
Recordamos que este ‘pacote’ de técnicas foi inicialmente desenvolvido por Azrin 
(Azrin & Phillip, 1979; Azrin & Besalel, 1980) pai, juntamente com Ayllon, da assim 
chamada token economy (Ayllon & Azrin, 1968), ou seja, da técnica de recompensa 
para os comportamentos desejados, através de ‘fichas’ usadas como moedas de troca 
com valor interno no grupo (p.39). 

 

Outra proposta foi feita, sistematizada e estudada por Luc Ciompi, cuja marca é a incorporação 

dos instrumentos da Epidemiologia. Esse autor compreende que a pessoa com esquizofrenia 

tem alta vulnerabilidade, “(...) que se exprime prevalentemente sob a forma de distúrbios no 

processamento das informações e na reduzida capacidade de enfrentar adequadamente os 

eventos críticos do processamento da vida” (SARACENO, 2001, p.55). Para Ciompi:  

Em condições particularmente estressantes, as tensões entre o indivíduo e o ambiente 
que o cerca precipitam no episódio psicótico agudo. A descompensação psicótica 
aguda seria, segundo Ciompi, uma crise grave do desenvolvimento que pode conduzir 
à falência existencial ou, ao contrário, pode constituir-se como ocasião de 
amadurecimento e de mudança. (SARACENO, 2001, p.55). 
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O trabalho pode ser reabilitativo ou clínico.  Para Ciompi, a reabilitação é inserir o paciente na 

vida social e produtiva normais, sendo necessário avaliar o progresso de sua condição crônica 

ao longo do tempo a partir de dois eixos, com sete níveis cada, casa e trabalho considerados 

como variáveis sociais. Ele organizou um quadro sistematizando sua proposta (SARACENO, 

2001): 

 

Níveis de avaliação de resultados da Reabilitação  
 

Eixo casa Eixo trabalho 
1. Enfermaria em hospital fechado 
2. Enfermaria em hospital aberto 
3. Hospital dia ou noite 
4. Alojamento comunitário protegido 
5. Casa familiar protegida 
6. Moradia semi-protegida 
7. Moradia não protegida 

1. Nenhum trabalho 
2. Atelier ocupacional hospitalar 
3. Atelier de terapia do trabalho 
4. Laboratório hospitalar especializado 
5. Oficina protegida externa 
6. Trabalho normal semi-protegido 
7. Trabalho normal não protegido 

 FONTE: (SARACENO, 2001, p.57. cit. Ciompi e col., 1987) 

 

Ciompi, em pesquisas, avaliando a intervenção de reabilitação, correlacionou as variáveis 

psicopatológicas e sociais como o sucesso do processo de reabilitação. Em pesquisa do tipo 

follow up sucessivo, realizado entre 1977 e 1979 com os pacientes do Centro de Reabilitação 

de Lausanne, ele concluiu que “as relações interpessoais no contexto do trabalho, a manutenção 

das expectativas em relação ao futuro por parte do paciente, dos familiares e dos operadores” 

(SARACENO, 2001, p.57) têm correlação positiva no sucesso reabilitativo. SARACENO 

(2001) considera que: 

Parece libertar a leitura de Ciompi do processo reabilitativo das angústias dos modelos 
comportamentalistas e/ou psico-educativos, mesmo se, uma vez mais, a intuição de 
que o campo social transformado seja o único transformador do campo do sujeito, não 
consiga romper os limites dos cenários onde Ciompi ‘pensa’ a reabilitação e o 
trabalho, para assumir até o fim a responsabilidade conseqüente de ter mostrado o 
artifício social colocado sob a naturalidade da doença (p.59). 

 

A reabilitação italiana, segundo Saraceno, propõe a construção de espaços para o exercício de 

cidadania para os pacientes psiquiátricos, e tem como contraponto as práticas de 

entretenimento, marcadas para manter o paciente dentro da instituição e cultura psiquiátrica, 
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perspectiva que produz doenças (SARACENO, 2016). A proposta de trabalho nessa perspectiva 

é a da formação das cooperativas sociais para as pessoas que estão ou estiveram nos 

manicômios. Nesse sentido, há uma predominância de iniciativas marcadas pelo trabalho semi-

protegido e/ou protegido. 

O Brasil seguiu a mesma linha de atuação. SANTIAGO e YASUI (2020), ao mapearem o 

discurso legal que articula o trabalho com ações de atenção em saúde, destacam a disputa da 

construção de dispositivos legais intersetoriais na implementação do cooperativismo social para 

pensar o trabalho como forma de reinserção social dos usuários que estiveram em internações 

de longa permanência em manicômios. Os autores concluíram que: 

Após cerca de 30 anos de Reforma Psiquiátrica, essa é compreendida como 
consolidada (Onocko-Campos, 2019). Desde 2006, os recursos com os serviços 
comunitários se tornaram maiores do que com as instituições psiquiátricas. Muitos 
hospitais psiquiátricos, compreendidos como ineficientes, foram fechados. Houve a 
ampliação dos serviços de atenção nos territórios, fortalecidos pela instauração da 
Rede de Atenção Psicossocial (Raps) a partir de 2011, contando com a retaguarda do 
Apoio Matricial. Ocorreu a construção de políticas e serviços voltados para a 
população com problemas relacionados ao álcool e outras drogas, o que significou a 
criação de muitos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS 
ad), também a partir de 2011. Todos os exemplos de políticas e dispositivos que direta 
ou indiretamente contemplam o trabalho como estratégia de atenção em saúde mental. 
No entanto, nesses anos, também houve uma expansão desigual dos serviços e a 
insuficiente construção e implementação de estratégias efetivas de participação de 
usuários e familiares no processo de atenção em saúde mental, além do constante 
subfinanciamento estatal na saúde mental (Onocko-Campos, 2019). Todavia, em meio 
aos processos, o trabalho como estratégia de atenção em saúde mental se constituiu 
potente por meio de experiências práticas inovadoras e bem-sucedidas na promoção 
do protagonismo e da autonomia dos sujeitos em sofrimento psíquico pela via do 
trabalho. São exemplos: o Projeto Trabalho, criado em 1989 e existente até os dias de 
hoje, ligado ao Núcleo de Projetos Especiais do Caps “Prof. Luís da Rocha Cerqueira” 
(Caps Itapeva), na cidade de São Paulo; e, ainda, o Núcleo de Oficinas e Trabalho 
(NOT), constituído em 1993 como braço do Serviço de Saúde “Dr. Cândido Ferreira 
(Campinas, SP) (p.121). 

 

Diante de tudo que se expôs, pode-se concluir que a articulação do PTS com o trabalho passeia 

pelos polos asilar e psicossocial. Nesse sentido, há tanto ações voltadas para a manutenção das 

instituições, como voltadas para o desenvolvimento de atividades de garantia de direitos. O que 

se percebe, nas experiências das reformas, é que predomina a prioridade em atividades laborais 

protegidas ou semiprotegidas, considerando-se que, se o usuário adoeceu pelo trabalho, ele 

precisa ficar afastado desse agente.  
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: Analisar e buscar compreender a construção do Projeto Terapêutico Singular 

(PTS) com usuários com sofrimento relacionado ao trabalho a partir das falas de profissionais 

de saúde de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) III adulto. 

 

Objetivos específicos: 

1) Investigar como os profissionais de saúde de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) III 

relatam as suas experiências sobre a construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS); 

2) Identificar, nas falas dos sujeitos da pesquisa, possíveis percepções acerca da 

especificidade do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA: os procedimentos da pesquisa 

 

A ciência é sempre interessada, havendo interesses que dificultam e interesses que 
facilitam sua tarefa de desvelar a realidade social (PATTO, 1993, p.128). 

 

Essa frase conclui a argumentação apresentada pela autora em sua obra, tendo como base os 

escritos de Agnes Heller, segundo a qual não há neutralidade ao se fazer ciência. Parte-se do 

entendimento de que toda fala tem como ponto de partida um conjunto de ideias preexistentes 

na sociedade; assim também acontece no caminho que norteia a construção de conhecimento, 

a metodologia. 

Nesta pesquisa, foi escolhida uma abordagem qualitativa, pois ela permite apreender “de 

maneira sistemática, qualidades antes repudiadas como subjetivas, ou seja, não passíveis de 

descrição científica, como pensamentos, crenças, valores etc., e assim supostamente fazer 

avançar o conhecimento sobre o homem” (LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2003, p.14). Nesse 

sentido, essa investigação permite a reconstrução desses elementos cujo acesso se dá pelo 

discurso das pessoas. Sobre isso, PINTO et al (2011) escreveram: 

 

A pesquisa qualitativa, dentro de uma perspectiva crítica e reflexiva. Tal metodologia 
é adequada para a análise do fenômeno social [...] e sua interface com o campo da 
saúde mental. Nesta abordagem teórico-metodológica, pode-se dimensionar a 
compreensão dos significados, dos sentidos, das intencionalidades e das questões 
subjetivas inerentes aos atos, às atitudes, às relações e às estruturas sociais. (p.494) 

 

Nesse sentido, a justificativa da escolha dessa perspectiva de pesquisa se dá pelo fato de a 

construção dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) com usuários com sofrimento psíquico 

relacionado ao trabalho, na perspectiva dos profissionais de saúde de um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), ser atravessada pelas concepções, experiências e práticas dos 

profissionais de saúde, que atuam nos serviços de saúde mental. 

A isso, acresce-se a importância e a diversidade das práticas em saúde mental, que têm 

idiossincrasias de acordo com o estado, município, bairro, serviço e preferência de cada 

trabalhador de saúde. CAMPOS & FURTADO (2008) colocam a importância de se 

investigarem as características peculiares de cada processo de cuidado: 
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Devemos considerar que acontecem no cenário sanitário brasileiro, no marco do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e nos novos serviços de saúde, novas práticas que 
precisam ser avaliadas e estudadas. Destarte, abordagens metodológicas tradicionais 
não têm dado conta de pesquisar a novidade, os dilemas e os impasses dessas novas 
práticas de saúde (p.321) 

 

3.1. O LOCAL: A INSTITUIÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada com profissionais de saúde que atuaram no CAPS III adulto de Mauá, 

SP, onde trabalhei entre 2014 e 2018, o que pôde potencializar sua realização, considerando a 

possibilidade de acesso a tais profissionais, para coletar informações sobre seu trabalho e suas 

percepções sobre os Projetos Terapêuticos Singulares (PTS). Ter atuado lá permitiu que eu 

conhecesse uma parte da história da instituição e que tivesse contribuído para sua construção 

em um período de tempo, o que possibilitou conversar nas entrevistas sobre o processo de 

trabalho que compartilhávamos. 

A experiência que tive na UBS e no CAPS determinou o meu olhar como pesquisador, já que 

trabalhei com diversas questões relacionadas à saúde mental e com diversos públicos, não só 

pessoas adoecidas pelo seu trabalho. Assim, construí uma percepção do local onde as pessoas 

são cuidadas e de seus processos de cuidado. Em uma semana de trabalho, eu lidava com várias 

das questões encontradas posteriormente em trabalhos acadêmicos, pois a realidade é mais 

diversa e complexa do que a possibilidade do recorte realizado na pesquisa. 

A minha observação e a minha vivência do processo de trabalho foram feitas enquanto estive 

no serviço. Após meu desligamento, não retornei ao local, por conta do processo de produção 

desta tese, da emergência da pandemia da COVID-19 e por considerar que a experiência como 

trabalhador foi suficiente para conhecer o cotidiano do serviço. Minhas anotações e memórias 

não foram usadas extensivamente, pois o material principal da pesquisa é a fala dos 

profissionais entrevistados. 

Nesse período, foi possível observar as relações que os usuários estabelecem com funcionários 

do CAPS, atuar e vivenciar questões referentes ao processo de trabalho da instituição, o que 

facilitou a identificação de entraves e de soluções relacionadas à problemática estudada. 

Instituição aqui é entendida segundo a acepção apresentada por Gregorio BAREMBLITT 

(1998): “[instituições] são lógicas, são árvores de composições lógicas que, segundo a forma e 

o grau de formalização que adotem, podem ser leis, podem ser normas” (p. 27), que regulam a 

atividade humana. 
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Esse processo permitiu a seleção dos sujeitos de pesquisa por intencionalidade. Como eram 

muitos trabalhadores, essa pesquisa foi feita intencionalmente com aqueles que  abriram a 

possibilidade de conversar sobre sua prática cotidiana e sobre as dificuldades e facilidades com 

que lidam com o objeto da pesquisa. Essa seleção permitiu entrevistar aqueles que estavam 

disponíveis para participar da pesquisa.  

Durante o período da pesquisa, como estratégia para sua elaboração, anotei em um diário de 

campo meus sentimentos, pensamentos, ideias e acontecimentos sobre as questões com que me 

deparei durante a investigação. Hemi HESS (2009), em entrevista dada à revista Ambiente & 

Educação, da Universidade Federal do Rio Grande, discorre sobre a utilização de diário na 

pesquisa, considerando o que ocorria na sua trajetória acadêmica e pessoal: 

 
Encontrava-me frente à desordem… tinha que arranjar a desordem, tentar habitá-la. 
Desde 1974, eu fui convidado a observar, segundo o método da observação 
participante, as situações interculturais (das trocas de classes primárias francesas e 
alemãs) sobre as quais eu escrevi diversos artigos (a literatura cinzenta destinada a 
meus comanditários)… Mas eu não conseguia extrair algo de teórico, de largamente 
partilhável. Entretanto, em vinte anos, eu tinha passado 400 dias completos de 
observação. Sentia-me deprimido por ser obrigado a publicar frequentemente sobre 
pesquisas (via de regra superficiais), quando eu tinha aqui um verdadeiro terreno e, 
embora dispusesse de centenas de observações, não conseguia extrair algo de 
coerente, de teórico, útil para os docentes, que participavam agora, cada vez mais 
nombrosos, de tais discussões… Era necessário objetivar as minhas dificuldades, que 
eu as organizasse, que eu tentasse analisá-las… (HESS, 2009, p. 75) 

 
 

Escrever um diário foi algo interessante e, ao mesmo tempo, “angustiante”: há coisas que, ao 

deixarem de existir em mim, como algo que não é uma sensação, passam a existir como palavra, 

como pensamento corporificado e visualizável, como algo que se pode revisitar, que serve como 

gancho para a memória. HESS (2009) coloca que, no cotidiano do pesquisador, “o pensamento 

[...] passa por fases múltiplas onde reflexões práticas alternam-se com reflexões teóricas. Os 

encontros, as leituras se sucedem umas às outras em função de tudo o que ocorria na atualidade 

pessoal ou social” (p. 79). Foi um instrumento que auxiliou a produção da pesquisa sem se 

configurar como material de análise. 

 

3.2. A ESCOLHA DOS SUJEITOS DE PESQUISA  

 

A escolha dos entrevistados se deu pela intencionalidade e pela disponibilidade que eles 

apresentaram em conversar sobre o objeto da pesquisa. LEFÈVRE & LEFÈVRE (2003) 

descrevem essa forma de escolha dos sujeitos de pesquisa: 
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[Essa] situação, é aquela em que o pesquisador tem conhecimento aprofundado das 
características de todo ou quase todo o universo a ser pesquisado, mas como se trata 
de um campo extenso, uma investigação qualitativa integral com toda a população 
seria muito onerosa e trabalhosa. Nesse caso, o pesquisador pode proceder a uma 
escolha intencional dos sujeitos a serem pesquisados. (p.38) 

 

Neste estudo, os sujeitos de pesquisa são profissionais de saúde, com formação técnica e 

superior, com as seguintes formações: Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro, Psicólogo, 

Psiquiatra e Assistente Social. Foram selecionados por trabalharem ou terem trabalhado no 

CAPS III adulto do município de Mauá entre 2014 e 2018, período no qual fui psicólogo nesse 

serviço. Os entrevistados foram tratados por nomes fictícios de forma a não possibilitar sua 

identificação.  

 

3.3. OS REQUISITOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo (FSP/USP), através do parecer consubstanciado 3.315.528, de 9 

de maio de 2019 (Anexo 1), que considerou que os elementos da pesquisa estão adequados 

conforme os termos da Resolução 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, 

no sentido de proteger os participantes contra qualquer dano e de dar possibilidade de 

assistência caso seja necessário. Na ocasião dos trâmites para a avaliação dos aspectos éticos 

da pesquisa, foi construído um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 

2) para ser utilizado nos procedimentos de coleta de dados. 

 

3.4. A COLETA DE DADOS 

 

O instrumento básico utilizado para a coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada 

(Anexo 3), com duração de aproximadamente uma hora, gravada e orientada por um roteiro, 

que buscou saber a posição do entrevistado frente à construção do PTS com usuários com 

sofrimento psíquico relacionado ao trabalho, a partir da vivência no projeto do qual faz parte. 

A escolha dessa forma de investigação se deveu ao fato de ela visar levar “o interlocutor a 

exprimir a sua vivência ou percepção do problema que interessa ao investigador” (QUIVY & 

CAMPENHOUDT, 1998, p.80). 
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Assim, as entrevistas foram um gancho para revisitar memórias, afetos e pensamentos sobre o 

trabalho no CAPS e seu cotidiano de trabalho marcado por dores e delícias. O contato com 

esses sentimentos e sensações apresentou desafio para a análise das entrevistas, pois estas 

trouxeram aquelas expressões para a superfície. Escrevi no diário de pesquisa: 

 
De quantas coisas e sentimentos abri mão, quantas coisas tive que silenciar no CAPS? 
Essas coisas não vão embora, continuam habitando meu corpo. Entrar em contato com 
a fala das pessoas que amei, odiei, briguei, brinquei é necessário para continuar e 
terminar o trabalho da tese. Qual é o ponto em que não há a perda do afeto, e, ao 
mesmo tempo, não se coloca um empecilho ao trabalho com as entrevistas? 
 

Por se tratar de uma questão específica em um serviço complexo, a realização das entrevistas 

exigiu o preparo de um roteiro prévio, para o qual nos orientamos pelas recomendações 

metodológica feitas por LEFÈVRE & LEFÈVRE (2003, p.39-42), a saber: 

 

a) Antes de formular uma questão, deve-se definir os objetivos que se pretende atingir; 
b) Devem ser evitadas questões que levem o sujeito entrevistado a produzir 
representações cognitivas quando o pesquisador procura acessar representações 
comportamentais ou atitudinais; 
c) Não devem ser feitas perguntas cujo único objetivo é produzir reações emocionais; 
d) Não devem ser formuladas perguntas que não ensejem discursos; 
e) Não devem ser formuladas perguntas inadequadas para a população-alvo; 
f) Não devem ser feitas perguntas que levem à incompreensão do enunciado.  

 
 

As entrevistas, realizadas entre junho e julho de 2019, foram gravadas após autorização pelos 

sujeitos de pesquisa por meio do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 

2), que foi lido junto ao entrevistado para possibilitar esclarecimento de dúvidas que pudessem 

surgir com relação a algum aspecto da própria pesquisa. Enfatizou-se, nesse momento, que a 

participação do sujeito não seria remunerada e que o/a entrevistado/a poderia interromper a 

entrevista caso desejasse. O consentimento dos aspectos de confidencialidade e privacidade dos 

sujeitos foi levado em conta na gravação, sendo oferecida a possibilidade de pararmos a 

entrevista a qualquer momento. Além disso, foi ressaltada a possibilidade de os resultados e 

dados obtidos serem utilizados em publicações e estudos futuros. 

Assegurou-se aos sujeitos, caso desejassem, a possibilidade de entrarem em contato com o 

pesquisador. As entrevistas só começaram após a assinatura do TCLE por parte dos sujeitos e 

do entrevistador e cada parte ficou com uma via do documento. Tendo compreendido os 

objetivos e decorrências de sua participação, caso o sujeito não desejasse assinar o TCLE, a 

atividade era interrompida. As entrevistas foram realizadas em espaços para garantir a 

confidencialidade e a privacidade dos sujeitos.  
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Nesse momento, foram explicitados os possíveis riscos e benefícios em participar da pesquisa. 

Os riscos seriam de os sujeitos de pesquisa ficarem desconfortáveis com os assuntos tratados 

nas etapas de coleta de dados, já que são questões que se referem ao cotidiano do seu trabalho, 

marcado pela disputa de projetos de saúde e de saúde mental. Os benefícios se referem à 

possibilidade de identificar lacunas no cuidado em saúde mental para usuários que 

desenvolveram sofrimento psíquico relacionado ao trabalho e contribuir na construção de 

referências para a atuação da equipe em saúde mental.  

 

3.5. O PROCESSAMENTO DOS DADOS: A SISTEMATIZAÇÃO 

 

Após a coleta dos dados, as gravações das entrevistas foram transcritas. Quando transcritas por 

terceiros, foi realizada a conferência de fidedignidade. Os discursos produzidos pela entrevista 

permitiram aos entrevistados elaborarem questões referentes ao objeto dessa pesquisa, 

construindo compreensões provisórias e entrando em contato com sentimentos e sensações 

relacionados às práticas e compreensões no aspecto tratado. BARDIN (1991) apresenta como 

o discurso na entrevista se constrói: 

 
O discurso não é a transposição transparente de opiniões, de atitudes, de 
representações existentes de maneira acabada antes de a linguagem lhes dar forma. O 
discurso é um momento num processo de elaboração, com tudo o que isso implica de 
contradições, incoerências e lacunas. (BARDIN, 1991, p. 171) 

 
As falas foram sistematizadas através da organização do discurso, ou seja, buscou-se temas, 

conteúdos e questões centrais apresentadas pelos sujeitos, que se constituem em uma unidade 

temática, considerando-se o objeto de estudo da pesquisa. A ideia que norteou esta etapa da 

produção de conhecimento é que o discurso manifesto mostra o coerente, a parte mais estável 

do pensamento dos sujeitos, e só através do trabalho de análise pode-se superar essa dimensão, 

percebendo-se a contradição interna do fenômeno (VYGOTSKY, 1982). 

No recorte das falas dos entrevistados, o objetivo da análise foi identificar como os pontos 

individuais e gerais nos quais a fala sobre as práticas de cuidado em saúde se articulam com os 

aspectos teóricos da pesquisa e da área de saúde mental. VYGOTSKY (1982) faz essa 

articulação entre o particular e o geral, denominando unidade as falas e questões postas pelos 

sujeitos de pesquisa, e denominando totalidade, a articulação entre realidades social e teórica. 



 

 
46 

De acordo com o autor, a análise deve decompor o dado em unidades mais simples, para se 

compreender melhor a totalidade. Segundo ele:  

 
Tendría que ser un análisis que segmentarse el complicado conjunto en unidades. Por 
unidad entendemos el resultado del análisis que, a diferencia de los elementos, goza 
de todas las propiedades fundamentales características del conjunto y constituye una 
parte viva e indivisible de la totalidad. (VYGOTSKY, 1982, p. 19). 

 

Para realizar a decomposição do discurso nas referidas unidades temáticas, com base em 

Vygotsky, foi retomado o objetivo geral da pesquisa: Analisar e buscar compreender a 

construção do PTS com usuários com sofrimento relacionado ao trabalho a partir das falas de 

profissionais de saúde de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) III adulto. Nesta 

investigação, são denominadas como usuários as pessoas que utilizam esse tipo de serviço de 

saúde mental, e como profissionais de saúde, as pessoas que atuam profissionalmente no local 

de cuidado. 

Por meio da análise dos elementos que compõem as diversas unidades temáticas, pretendeu-se 

desvendar relações com a realidade compartilhada pelos sujeitos de pesquisa, no caso, os 

elementos da construção do PTS de pessoas que desenvolveram sofrimento psíquico em 

decorrência do trabalho que exerciam.  

Como objetivos específicos da pesquisa, investigamos como os profissionais de saúde do CAPS  

III relatam as suas experiências sobre a construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), 

bem como identificamos, nas falas dos sujeitos da pesquisa, possíveis percepções acerca da 

especificidade do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho.  

Os objetivos específicos da tese retomam os elementos teóricos e os da revisão de literatura. 

Esses elementos serviram de base para a construção do projeto da pesquisa, portanto 

incorporados ao questionário semi-estruturado (Anexo 3) para coleta de dados. 

Na sequência, houve a retomada dos objetivos da pesquisa e estabelecimento da sua relação 

com os temas levantados inicialmente para a construção das unidades temáticas. Foi feita a 

escolha das unidades temáticas mais relevantes para o conjunto das falas dos entrevistados, seja 

por estarem presentes em todas (convergentes), seja por estabelecerem pontos de vista 

diferentes (divergentes). E, finalmente, os relatos foram organizados e descritos a partir dos 

temas dados pelos entrevistados.  

As entrevistas visaram à expressão da vivência e percepção do problema pelos interlocutores. 

Nesse sentido, houve categorias que emergiram a partir da fala dos sujeitos por estarem 

relacionadas a elementos que estruturam sua atuação profissional. A partir do discurso dos 
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entrevistados, foram determinadas as unidades temáticas, relacionadas aos dois objetivos 

específicos da tese: 

1. os elementos relacionados à construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS) que são: 

a) Conflito entre o que o usuário quer fazer e o que pode ser feito pela instituição  

b) Relação com o profissional de saúde: o PTS se cria a partir do encontro com o usuário 

c) Oposição entre o PTS ideal, o PTS protocolar e o PTS singular 

 

2. o reconhecimento do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho do usuário. 

a) Concepções de trabalho 

b) Identificação do Sofrimento Psíquico e sua relação com o Trabalho dos Usuários do 

Serviço 

c) Limites e possibilidades da atuação de cada profissão do CAPS III adulto no contexto 

do cuidado 

d) Afastamento pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) 

 

Todo o percurso da investigação foi desenvolvido em etapas distintas. O primeiro passo foi 

copiar as falas transcritas relacionadas aos objetivos da pesquisa, identificando as expressões-

chave, que revelam a essência do depoimento. São pedaços, trechos ou transcrições literais que 

foram sublinhadas, iluminadas, coloridas pelo pesquisador (LEFÈVRE & LEFÈBRE, 2003).  

O segundo passo consistiu em identificar e redigir de forma descritiva as ideias centrais contidas 

nas expressões-chave. Tais ideias são definidas como “um nome ou expressão linguística que 

revela e descreve, de maneira mais sintética, precisa e fidedigna possível” (LEFÈVRE & 

LEFÈBRE, 2003, p.17). O terceiro passo foi identificar as unidades temáticas que fazem 

referência às falas selecionadas dos entrevistados, elementos mais gerais e que aglutinam 

diversas ideias. Durante esse processo, foram feitas anotações no sentido de articular tais falas 

com questões da literatura acadêmica e com outros excertos das falas. O quarto passo consistiu 

em agrupar e organizar os elementos em função das ideias centrais, colocando-as em diálogo. 

Cumpre acrescentar que, na prática investigativa, é muito difícil separar tratamento de dados e 

análise, onde termina uma e começa a outra. Neste capítulo, mantivemos uma distinção formal 

entre os dois procedimentos, para fins de apresentação, configurando como análise a etapa final 

do estabelecimento das conexões mais abrangentes dos dados, realizadas pela elaboração do 

texto. É na narrativa que se faz a conexão entre as falas. 
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3.6. A ANÁLISE DOS DADOS  

 

Realizado o processamento dos dados, foram articuladas as unidades temáticas umas com as 

outras. A análise permitiu identificar os pontos individuais e gerais nos quais a prática de 

cuidado em saúde (através das falas dos entrevistados) se articulam com os aspectos teóricos 

da pesquisa e da área, conforme já exposto. 

Desta forma, vai-se para além da aparência e chega-se aos elementos constitutivos do sentido 

atribuído pelos sujeitos. Ao final deste processo, pode-se apreender como sujeitos com 

características comuns significam o cuidado, e pode-se generalizar os significados construídos 

nas unidades sobre a totalidade do objeto da pesquisa. Acerca disso, AGUIAR (2001) clarifica:  

 
[...] acreditamos que o indivíduo, apesar de ser único, contém a totalidade social e a 
expressa nas suas ações, pensamentos e sentimentos. Assim, o processo apreendido 
(e não as manifestações externas; respostas) a partir de um sujeito pode revelar algo 
constitutivo de outros sujeitos que vivem em condições semelhantes. (p. 140) 

 

 
Nesse sentido, a prática profissional singular de profissionais de saúde estudados permite 

compreender elementos da totalidade, algo necessário, no sentido de desvelar como aspectos 

encontrados em um contexto específico dialogam com a construção das práticas em saúde 

mental no Brasil. Sobre essa relação, KONDER (2014) coloca: 

A visão de conjunto [...] é sempre provisória e nunca pode pretender esgotar a 
realidade a que ele se refere. A realidade é sempre mais rica do que o conhecimento 
que temos dela. Há sempre algo que escapa às nossas sínteses; isso, porém, não nos 
dispensa do esforço de elaborar sínteses, se quisermos entender melhor a nossa 
realidade. A síntese é a visão de conjunto que permite ao homem descobrir a estrutura 
significativa da realidade com que se defronta, numa situação dada. E é essa estrutura 
significativa – que a visão de conjunto proporciona – que é chamada de totalidade 
(p.36). 

 

O trabalho reflexivo de articulação entre o particular (a partir da empiria) e o geral (a partir da 

teoria) se expressa na construção do texto e é a culminância da atividade de pesquisa. PATTO 

(1993) faz o debate sobre o particular e o geral, ao afirmar que a: 

 
[...] vida cotidiana é a vida de todo homem, pois não há quem esteja fora dela, e do 
homem todo, na medida em que, nela são postos em funcionamento todos os seus 
sentidos, suas capacidades intelectuais e manipulativas, seus sentimentos e paixões, 
suas ideias e ideologias. Em outras palavras, é a vida do indivíduo e o indivíduo é 
sempre ser particular e ser genérico (por exemplo, as pessoas trabalham – uma 
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atividade do gênero humano – mas com motivações particulares; têm sentimentos e 
paixões – manifestações humano-genéricas – mas os manifestam de modo particular, 
referido [...]) (p.124-5) 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados, a discussão suscitada por eles e a análise das 

falas dos entrevistados. Para tanto, o capítulo foi dividido em quatro partes: a primeira (4.1) 

traz uma breve contextualização das políticas públicas de saúde mental no município de Mauá; 

a segunda (4.2) traz os relatos de cuidado que tratam de sofrimento psíquico claramente 

relacionado às atividades de trabalho dos usuários. Na terceira (4.3), foram discutidas as 

unidades temáticas relacionadas ao primeiro objetivo específico da pesquisa, a saber, as suas 

experiências sobre a construção do PTS, utilizando-se as falas dos sujeitos de pesquisa 

relacionadas a isso. Na quarta (4.4), foi abordado o reconhecimento pelos profissionais de saúde 

do sofrimento psíquico relacionado à atividade de trabalho do usuário, vinculado ao segundo 

objetivo da pesquisa. Nesta investigação, os entrevistados referem-se, em suas falas, a trabalho 

como uma atividade na qual as pessoas vendem seu tempo de vida em troca de um montante de 

dinheiro. 

A rigor, tanto os profissionais de saúde quanto os usuários exercem atividades de trabalho. No 

caso dos trabalhadores do CAPS entrevistados, é nítido que são atividades profissionais. No 

caso dos usuários, não é tão nítido assim, é bem mais complexo, pois muitos usuários não são 

profissionais formados para o exercício de determinadas atividades. Considera-se assim a carga 

polissêmica do termo trabalho. 

Os sujeitos de pesquisa foram identificados por um pseudônimo e sua profissão. 

 

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL 

NO MUNICÍPIO DE MAUÁ  

 

Neste tópico, com a finalidade de contextualizar o momento em que a pesquisa se deu, são 

apresentadas a política de saúde mental do período entre 2014 e 2018, por ser o período em que 

trabalhei em Mauá, bem como as ações desse mesmo período, as quais foram objeto de conversa 

nas entrevistas. Também foram utilizados elementos que surgiram durante a pesquisa a partir 

de fatos marcantes das políticas públicas e de movimentos políticos antimanicomiais dos quais 
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pude participar. Foi feita também uma contextualização mais detalhada do município de Mauá 

e do CAPS III adulto. 

Do ponto de vista nacional, o Ministério da Saúde, nesse mesmo período, estava fechando 

sistematicamente os leitos psiquiátricos e implementando a qualificação da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) cuja construção tinha como um foco a ampliação dos serviços 

substitutivos de base comunitária, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

No estado de São Paulo, houve dois fatos marcantes. O primeiro foi a condução do Termo de 

Ajuste de Conduta (TAC) que compunha, entre outras ações, o fechamento dos leitos 

psiquiátricos, a abertura de CAPS na região de Sorocaba e o encaminhamento para os 

municípios de origem dos pacientes. O município e região têm sua história marcada por ser um 

polo importante de manicômios, com grande concentração de leitos psiquiátricos. Essa ação 

teve início com a denúncia, em 2011, feita pelo Fórum de Luta Antimanicomial de Sorocaba 

(FLAMAS), das mortes de usuários desses hospitais na região. Nessa denúncia, lê-se que  

Os resultados mostram de forma muito clara a concentração de mortes precoces de 
pacientes nos manicômios da região de Sorocaba, em geral, e no município de 
Sorocaba em particular. Enquanto no restante de Estado a porcentagem de mortes de 
pacientes com menos de 40 anos é de 12% na região de Sorocaba esta porcentagem 
sobe para 22% e no município para 29% (FLAMAS, 2011, p.10). 

 

O segundo fato marcante foi a publicação, em 2015, do Censo Psicossocial de 2014, feito pela 

Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo (SES/SP), que se propôs a “(...) reavaliar 

as condições dos pacientes que permaneceram internados e dos que foram hospitalizados após 

o primeiro levantamento [em 2008]” (CAYRES et al, 2015, p.12). Os autores disseram que: 

O primeiro censo levantou 6.349 [...] pacientes psiquiátricos no Estado de São Paulo, 
dos quais a maioria estava em condições de partir para a ressocialização (...), morando 
em residências terapêuticas (RT) e seguindo o tratamento, quando necessário nas 
Redes de Atenção Psicossocial (RAPS), visto que a possibilidade de se libertarem de 
uma internação tão duradoura no contexto hospitalar se dá justamente após a alta (...). 
De lá para cá, houve pouco avanço nessa questão: o censo atual mostrou que ainda 
havia 4.439 pacientes morando nesses hospitais. Esse número atual de moradores já 
sinaliza as resistências e dificuldades em cumprir o que está assegurado por lei desde 
2001 e preconizado pela política de saúde mental com sua implantação (CAYRES et 
al, 2015, p.12-3). 

 

Na ocasião da apresentação dos dados, foi enfatizado que a redução de 1.910 moradores de 

hospitais psiquiátricos, entre 2008 e 2014, é composta por 740 altas e 1.170 óbitos (COSTA e 

NAGAFUCHI, s/d, p.10); portanto, mais óbitos que altas. Esse censo subsidiou a tomada de 
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ações para o fortalecimento da RAPS no Estado de São Paulo. Havia um clima otimista com 

relação às ações em saúde mental, na perspectiva da desinstitucionalização. 

No entanto, em 2018, a RAPS sofreu grandes perdas nos incentivos para avançar no processo 

de desinstitucionalização com a disputa pelos recursos financeiros com as comunidades 

terapêuticas, de base religiosa, e de manutenção de leitos em hospitais psiquiátricos. No CAPS 

III adulto de Mauá, isso foi sentido com o aumento das dificuldades em manter uma oficina de 

ritmos brasileiros, BATUCAPS, cuja proposta congregava usuários e profissionais de saúde e 

tinha articulação com a geração de renda e reabilitação psicossocial pela música, o que 

impactou no otimismo vivenciado no primeiro período. MIRON (2021) coletou o relato de 

Ramalho (pseudônimo), no qual este fala dessa questão: 

Desde o início da proposta do BATUCAPS, muitos foram os desafios colocados no 
miúdo do cotidiano para concretização das Oficinas, encontros e apresentações. 
Durante o período de 2014 a 2017 conseguimos fortalecer o trabalho, mesmo diante 
de tais dificuldades. Entretanto, o cenário político do país, com retrocessos 
importantes nas diretrizes nacionais da Política de Saúde Mental, marcados pelo 
“desgoverno” do atual governo federal, bem como, a própria gestão da municipalidade 
/ Prefeitura de Mauá, causam desarticulação de ações e também retrocessos e a 
“paralisia” se instalada [sic], assim qualquer movimento de fortalecimento e 
propostas para a Saúde Mental são criadas, gerando dificuldades extremas para a 
manutenção do cuidado centrado no usuário e no cuidado em liberdade, assim 
interferindo no cotidiano do próprio BATUCAPS. Nesse sentido, a problemática é a 
questão central que gira em torno da própria Política de Saúde Mental, nas dimensões 
Federal, Estadual e Municipal. Sem diretrizes ou quaisquer ações de fomento, fica 
quase insustentável a manutenção e proposta do trabalho do BATUCAPS. A 
problemática é concreta, sem trabalhadores que possam sustentar a proposta de 
trabalho, sem transporte para apresentações, sem financiamento de novos 
instrumentos, sem privilegiar o BATUCAPS como proposta de cuidado, enfim... 
torna-se a própria militância de pessoas que acreditam e lutam pelo Direito à 
Liberdade dos usuários da saúde mental. Processo este árduo e de luta no miúdo do 
cotidiano, promovendo hoje pequenos movimentos e ações para que toda a proposta 
não desintegre (p.74-5). 

 

A região de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra (ABCDMRR) tem uma história marcada pela presença de diversos hospitais 

psiquiátricos que foram paulatinamente fechados com o protagonismo da militância 

antimanicomial. Em Mauá, existia a Clínica São Marcos, que ficava no bairro do Capiburgo, 

que, no período em que esteve funcionando, recebeu diversas denúncias de maus tratos e 

desaparecimento de usuários (AMARAL, 1994). Sobre a experiência nesse serviço, Izaildes 

Silva Santos, que trabalhava como auxiliar de cozinha na década de 1990, relatou, em evento 

da semana da luta antimanicomial, que “o Capiburgo era uma verdadeira cadeia, as pessoas 
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ficavam presas em jaulas e sem roupas. Vestiam roupas só nos dias de visita. Hoje dá uma 

alegria ver esse pessoal livre” (SOBRINHO, 2014). 

O Hospital Lacan, o único que tinha, até aquele momento, mantido o tratamento de transtornos 

mentais, deixou de ser um serviço privilegiado ou principal do cuidado em saúde mental na 

região. Foi incorporado à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), sem participar efetivamente 

dela, com suas ações determinadas pela política de saúde mental da região do ABCDMRR, que 

era voltada para a desinstitucionalização. Nesse período, o mesmo Governo Estadual, na 

contramão dessa política, fez um convênio com o hospital para ser referência no tratamento do 

tipo asilar para os casos relacionados a álcool e a outras drogas (CONVÊNIO DE SÃO 

BERNARDO, 2014). 

Nesse contexto, Mauá ampliou sua rede de serviços de saúde mental na perspectiva da 

construção da RAPS, com articulação importante com a Atenção Básica. Na ocasião da 

inauguração do serviço a, então, secretária de saúde do município de Mauá, Lumena Furtado, 

declarou, para reportagem publicada pelo site da Prefeitura, que 

[...] com o CAPS 24 horas podemos dizer que Mauá não vai internar ninguém em 
hospício. Mauá tem condições de segurar em sua rede de atenção psicossocial todo 
aquele cidadão que precisa de um tratamento mais intensivo, com qualidade e em 
liberdade, com vínculo. (SOBRINHO, 2013). 

 

Esse esforço fez com que PEREIRA et al (2020) elegessem esse local para a realização do curso 

de difusão científica em Saúde Mental realizado na Faculdade de Saúde Pública (FSP/USP), 

cujos participantes foram os profissionais de saúde atuantes em diferentes áreas em todo o 

território brasileiro. A escolha pelo município de Mauá foi por considerarem a ampliação dos 

serviços de saúde mental utilizando o modelo de atenção psicossocial: 

Elegemos o município de Mauá – São Paulo, como local para realização das visitas, 
pois ali estava ocorrendo uma importante experiência de construção de um modelo de 
atenção em saúde mental baseada nos preceitos da Reforma Psiquiátrica. O 
investimento e a priorização da saúde mental pela gestão pública proporcionaram a 
implantação e o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, alicerçados em uma 
perspectiva antimanicomial e pautada no modo de atenção psicossocial (p.247). 

 

Cabe fazer uma caracterização mais geral do município. A topografia do município é acidentada 

e as residências foram construídas, em sua maioria, de forma aglomerada, tendo muitos bairros 

que podem ser considerados de periferia.  
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Segundo o IBGE, a população estimada em 2020 é de 477.522 pessoas (BRASIL, 2021).  A 

densidade demográfica, conforme o censo de 2010, é de 6.741,41 hab/km2. Dessa população, 

49% são mulheres e 51%, homens. A faixa etária predominante entre 20 e 49 anos: 20% com 

20 e 29 anos, 17% com 30 e 39 anos, 14% com 40 e 49 anos (BRASIL, 2021a). Em 2014, a 

Secretaria Municipal de Saúde identificou que o município estava passando por alteração 

demográfica, com a redução da taxa de natalidade (MAUÁ, 2014). 

Em 2018, o salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 3,2 salários-mínimos 

(R$3.052,80), sendo que somente 15,1% da população estava ocupada. Em 2017, a mortalidade 

infantil era de 9,08 óbitos por mil nascidos vivos, o que é considerado baixo conforme a 

classificação: alta (50 ou mais), média (20-49) e baixa (menos de 20) (BRASIL, 2021b). 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Plano Municipal de Saúde 2014-2017 reconhece 

que “Mauá possui uma incidência de pobreza de 46,6%, conforme identificou o Censo 

demográfico 2000 e a pesquisa de orçamentos familiares 2002/2003” (MAUÁ, 2014, p.10). 

Considerando que, em 2018, apenas 15,1% da população estava ocupada, e que os dados de 

mortalidade infantil sugerem níveis adequados de saúde, de desenvolvimento socioeconômico 

e de condições de vida, essa taxa reduzida parece encobrir más condições de vida de grande 

parte da população municipal. A experiência com os usuários do CAPS no serviço e nos 

territórios não revela alto nível de desenvolvimento social. Há a indicação de que uma pequena 

parte da população puxa os índices para cima.  

A rede de saúde municipal contava, em 2014, com 21 unidades básicas de saúde, 13 serviços 

de atenção especializada, incluindo os três CAPS, 6 serviços da rede de atenção de urgência e 

emergência, 2 hospitais, 3 centros de vigilância à saúde e 2 farmácias populares (MAUÁ, 2014). 

Os dados atualizados não foram disponibilizados pela Prefeitura, mas a rede de saúde parece 

não ter sido ampliada desde então. 

Foram implantados no município, além do CAPS III adulto, um Centro de Atenção Psicossocial 

Infantojuvenil (CAPSij), um Centro de Atenção Psicossocial voltado a usuários de álcool e 

outras drogas (CAPad), de Residências Terapêutica e Unidades de Acolhimento Transitório. 

O CAPS III Estação Primavera, adulto, do município, anteriormente classificado como do tipo 

II, desde 2004, passou, em 2013, a ocupar nova sede e a ser do tipo III, passando a oferecer 

atendimento 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados, tendo a possibilidade de 

pernoite no serviço. Eram oito leitos, sendo quatro femininos e quatro masculinos. 
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Em 2013, o serviço era responsável por 1,4 mil usuários, com 50 atendimentos diários 

(SOBRINHO, 2013). O serviço oferecia aos usuários atendimentos individuais e a participação 

em grupos terapêuticos e oficinas de contação de histórias, de informática, de costura e de 

tapeçaria, entre outras.  

A equipe de profissionais contava, em 2013, com cerca de 50 profissionais entre psiquiatras, 

psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, oficineiros 

e auxiliares de enfermagem que integram a equipe multiprofissional (SOBRINHO, 2013). 

Naquele momento houve o esforço para a ampliação de profissionais devido à necessidade da 

adequação ao novo horário de funcionamento, inclusive nos finais de semana. 

Para se ter uma melhor noção da complexidade do serviço, bem como da configuração da 

composição da equipe de profissionais, em 2021, segundo o CNES do serviço, há uma 

pluralidade de profissionais de diferentes formações. Segundo informações do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2021), utilizando a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o serviço 

tem assistente social (5%), auxiliar de enfermagem (28%), cuidador em saúde (35%), 

enfermeiro (9%), farmacêutico (2%), gerente de serviços de saúde (4%), médico psiquiatra 

(4%), nutricionista (2%), psicólogo clínico (5%), recepcionista em geral (2%), supervisor 

administrativo (2%) e terapeuta ocupacional (4%). Interessante notar que 37% da equipe é 

formada pelos profissionais da enfermagem e que 28% tem um cargo amplo que aglutina 

diversas atividades consideradas como de naturezas assemelhadas do ponto de vista da 

educação formal. 

Os usuários chegavam ao serviço encaminhados pela Atenção Básica, Hospital Nardini e 

Centro Especializado de Assistência Social (CREAS). E o CAPS III também atendia à demanda 

espontânea, nos dias de semana, entre 8h e 18h.  

O serviço era gerido tendo como elementos coletivos uma reunião semanal para todos os 

trabalhadores: uma reunião semanal das quatro mini equipes, responsáveis pelo cuidado de 

determinados territórios do município, uma passagem de plantão na troca dos três turnos e uma 

assembleia com a participação dos usuários do serviço. 

De 2014 até outubro de 2017, nos fins de semana, havia uma escala de trabalho entre os 

profissionais de enfermagem, com um enfermeiro responsável pelo serviço nesse período e 

outro profissional de saúde, os quais cuidavam dos usuários que estavam em acolhimento 
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integral e das residências terapêuticas. A partir de outubro, essa tarefa ficou somente para a 

equipe de enfermagem.  

Durante os dias de semana, pela manhã e pela tarde, havia uma escala entre os profissionais de 

saúde para receber essa demanda diária. Esse atendimento, chamado de acolhimento, de 

maneira geral, era feito pelos profissionais de nível superior e outros que tinham interesse em 

fazê-lo. Era nesse acolhimento que se decidia se o usuário permanecia no atendimento do CAPS 

ou era encaminhado. Uma vez aceito ali, era agendada uma nova conversa, denominada de 

‘primeira entrevista’. Com a finalidade de aprofundar a queixa e de construir uma proposta de 

PTS com o usuário, um profissional de saúde das mini equipes, responsável pelo cuidado da 

região onde o usuário morava, atendia-o. 

Em geral, a proposta passava pela marcação na consulta psiquiátrica para introdução de 

medicamentos e para sugerir participação em oficinas oferecidas pelo serviço. Em alguns casos 

em que isso não era possível, a construção do PTS era feita a partir de outros elementos do 

serviço e até de outros serviços de saúde. O profissional que fazia a primeira entrevista, na 

maior parte dos casos, passava a ser a referência técnica do usuário, sendo a pessoa que 

articulava as ações com outros serviços e profissionais do PTS pactuado com o usuário. 

As falas dos entrevistados que foram utilizadas para essa parte da pesquisa são dos que 

trabalharam entre 2014 e 2018 no CAPS III Estação Primavera e de um que atuou em São 

Bernardo do Campo (SBC), já que havia uma articulação na região do ABCDMRR. Os 

entrevistados são apresentados a partir do nome fictício, profissão e tempo em que estão no 

serviço em que trabalharam 

Primeiro são colocados os que trabalharam em Mauá: Lúcia é assistente social e está no serviço 

desde setembro de 2009 até a data da escrita desta tese; Robson e Amanda são auxiliares de 

enfermagem, o primeiro está desde julho de 2013 até a data da escrita desta tese e a segunda 

trabalhou entre abril de 2014 a julho de 2015, e trabalha em São Paulo desde julho de 2015; 

Mário é enfermeiro e trabalhou entre agosto de 2013 e setembro de 2019; Amélia e Roberta são 

psicólogas, a primeira trabalhou entre abril de 2016 e agosto de 2017; e a segunda, entre janeiro 

de 2016 e agosto de 2018; Luciana e Maria, ambas psiquiatras, a primeira trabalhou entre agosto 

de 2015 e setembro de 2018 e a segunda, entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018. O 

profissional que trabalhou em São Bernardo do Campo (SBC) é Luiz, psicólogo; ele exerceu 

essa atividade entre maio de 2012 e junho de 2017. 
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4.2. RELATOS DE CUIDADO 

 

Com a finalidade de construir as unidades temáticas, relacionadas aos objetivos específicos da 

tese, neste tópico são apresentadas e tecidas as considerações sobre relatos de cuidados que os 

sujeitos de pesquisas produziram com usuários cujo sofrimento psíquico estava claramente 

relacionado ao trabalho. São sete relatos, sendo que quatro têm como pano de fundo o CAPS 

III adulto de Mauá. Outros relatos têm como pano de fundo um CAPS em Santo André, um no 

CAPS III Adulto de São Bernardo do Campo e um CAPS II de São Paulo. Esses dois últimos 

têm elementos característicos de outros contextos que ajudam a compreender o cuidado para 

esses usuários específicos. 

O primeiro relato, feito por Amélia (psicóloga), teceu não somente uma avaliação das 

condições de vida dos usuários do serviço que era marcada por uma grande vulnerabilidade 

colocando a necessidade de se submeter a trabalhos precários, o que dificulta a possibilidade 

de acessar os mecanismos de proteção social, como o valor pago pelo INSS (Instituto Nacional 

de Seguro Social); como também revelou um fator importante para o aparecimento de sintomas 

psicopatológicos. Além disso, a entrevistada coloca limites legais para garantir o afastamento 

do trabalho, considerando que um tempo longe dele poderia ajudar o usuário a pensar sobre sua 

situação. 

[...] as pessoas tinham grande dificuldade com as questões do INSS, de se afastar e 
de não se afastar, acho que é uma questão interessante de abordar, né? Porque... 
como psicólogo você pode dar até 14 dias, às vezes eu dava um tempo... (isso é bem 
delicado, né, você vai vendo de acordo com a pessoa) e às vezes eu dava um tempo 
porque a pessoa precisava de um tempo pra se recompor e repensar se era esse o 
trabalho, se era outro trabalho... acho que a gente em Mauá especificamente, que é 
uma situação de vulnerabilidade, muitas vezes as pessoas trabalhavam em trabalhos 
que eram de muitas horas por uma remuneração bem baixa, em condições bem ruins. 
Às vezes eu dava atestado de dois ou três dias pra pessoa se recompor e repensar, ver 
se ela consegue outro trabalho, ver se ela não consegue, e é isso mesmo e ela vai ter 
que aguentar... mas tinha uns casos... eu lembro um, que é esse que eu falei, que abriu 
um quadro psicótico, e esse era um que teve atestado por um bom tempo [...]. Teve 
um que eu atendi, eu lembro muito, um rapaz jovem... que ficava muito mal... atendi 
algumas vezes ele individualmente... ele ficava muito mal, começou abrir uma psicose 
bem intensa no primeiro trabalho dele [...] (Amélia, psicóloga). 

 

Amélia (psicóloga) desenvolveu elementos de um caso que cuidou no período em que esteve 

no CAPS de Mauá no qual o usuário apresentou um quadro psicótico de persecutoriedade com 
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relação aos seus colegas de trabalho, ao ponto de ir armado para atacar um colega e quase matá-

lo. A entrevistada construiu uma hipótese para esse comportamento, que está relacionado ao 

fato de o pai do usuário ter uma representação sindical no local de trabalho, o que, segundo ela, 

causava uma antipatia dos outros trabalhadores. Além disso, ela fez referência à categoria 

profissional e local de trabalho do usuário, o que sugere que este elemento é importante para a 

compreensão do caso, no sentido das relações que se estabelecem entre os trabalhadores do 

local.  

[...] Ele trabalhava … acho que alguma coisa metalúrgica, de fábrica. O pai dele 
trabalhava no mesmo lugar e tinha uma questão de política muito importante. Então, 
o pai dele era do Sindicato... e daí tinham algumas pessoas que não eram muito 
amigáveis ao pai... ele entrou, trabalhou um tempo... e daí teve um desentendimento 
com um colega, e começou a achar que esse colega começou a perseguir ele... até 
que um dia que ele foi pra o trabalho com um martelo pra atacar o colega e partiu 
pra cima, quase matou o colega, tudo isso... a partir disso, ele foi afastado, sem menor 
condições... ele até gostaria de voltar a trabalhar, mas ele começou a não dormir, só 
dormia no quarto da mãe, acordava milhões de vezes à noite, começou a ver o cara, 
começou a achar que... a situação de perseguição começou a invadir a vida dele... 
então o tempo todo o cara tava lá pra pegar ele, ou os colegas do cara... era todo um 
conluio, sempre para encontrá-lo e, enfim, bater nele, se vingar dele, matar, tudo isso 
(Amélia, psicóloga). 

 

Amélia (psicóloga) também falou das ações que fez, enquanto referência terapêutica, 

procurando inserir o usuário em atividades coletivas estruturadas do serviço e para conviver 

com ele em momentos nos quais a psicopatologia não é o elemento estruturante da atividade. 

Avaliou essas tentativas e quais as dificuldades que o usuário tinha em participar delas; avaliou 

também os limites e possibilidades do PTS proposto a ele. 

Eu tentei inserir ele em algumas oficinas, mas ele tinha essa questão da paranóia... 
então pra ele era muito difícil sair de casa, ele vinha quando era uma questão médica, 
ele vinha, quase sempre, nos atendimentos individuais, mas futebol, que eu tentei com 
que ele fizesse parte, e o grupo... esse então eu já sabia que provavelmente não ia dar 
certo, mas eu convidei porque eu era coordenadora, e quando você é coordenador 
você fica mais por perto... eu geralmente tendo a colocar várias pessoas no grupo 
sociocultural, que era um grupo de caminhada pela cidade, esse eu já tinha oferecido 
e sabia que ele não ia aceitar... agora, o de futebol eu achei que ele pudesse vir, mas 
não conseguia, não conseguia sair de casa pra isso; a vida dele virou ficar no 
quarto... e ele precisava da mãe pra fazer xixi, inclusive... tamanho era o medo... e 
mesmo pra atendê-lo ele tava sempre olhando pra porta, suando frio... era um caso 
bem intenso. (Amélia, psicóloga) 

 

Ela fez o processo institucional para se tornar referência técnica desse usuário. Ela identificou 

na primeira entrevista que as questões do histórico familiar poderiam contribuir para a 

emergência dos sintomas psicopatológicos. Avaliou, também, que casos já cristalizados, nos 
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quais os elementos para sua compreensão estão dados, e que não são revistos, podem revelar 

outros elementos que compõem a compreensão da psicopatologia e do sujeito.  

Como era um caso muito recente, eu não acho que fui eu que fiz a triagem, mas peguei 
a primeira entrevista... no CAPS tinha esse esquema: primeira entrevista com alguém 
do território. Como era um caso muito recente...e isso que eu adoro de casos não 
cristalizados... você tá muito perto do conteúdo traumático, se fala muito abertamente 
disso. Na verdade, ele ia cada vez mais se distanciando com o tempo, ia ficando muito 
mais em torno do sintoma... que o sintoma ia crescendo, ainda, bem grande... mas 
conseguia, sim, falar, falava da relação dele com a chefia... é que eu também queria 
investigar bastante a relação familiar dele” (Amélia, Psicóloga). 

[...] aparecia bem mais a questão do trabalho, eu acho. Mas, como era uma família 
inteira de CAPS, a mãe dele também era de CAPS, acho que tinha algo também a ser 
explorado nessa questão (Amélia, psicóloga). 

 

Amélia ainda relacionou sua compreensão da influência das questões familiares com o debate 

de influências hereditárias. Nesse caso, a influência foi, a partir do referencial clínico, a 

psicanálise, sobre as possibilidades de recuperação de um trauma e a possibilidade de 

autonomia do usuário, já que ele foi descrito como muito ligado à mãe e necessitando da ajuda 

dela para fazer atividades de autocuidado e higiene. 

Não só hereditária, mas de funcionamento de família... um: na psicanálise, isso é 
extremamente importante... não que eu fique só como funciona sua família, mamãe, 
papai, traumas, édipo... mas eu acho que tinha uma questão ali a ser explorada mais, 
e que eu ainda acho que tem que ser, mesmo porque é uma fragilidade tamanha pra 
se quebrar, quebrou feio... o funcionamento [...] (Amélia, psicóloga). 

 

Nesse relato, é interessante perceber que, apesar do reconhecimento da especificidade de 

determinados sofrimentos psíquicos relacionados a atividades de trabalho, a entrevistada parece 

não usar isso como um diferencial para a construção do PTS, mas usa os elementos da 

construção de uma clínica psiquiátrica, como o diagnóstico psiquiátrico e o histórico familiar 

de sofrimento psíquico, com elementos da reabilitação psicossocial, procurando acompanhar o 

usuário em atividades oferecidas pelo serviço de saúde. Isso coloca em questão quais aspectos 

devem ser enfocados no processo de cuidado no CAPS. 

No segundo relato, Roberta (psicóloga) disse ter um caso no qual ela percebia elementos de 

que recordava na ocasião da entrevista, de adoecimento psíquico relacionado ao trabalho. Ela 

fez uma breve descrição do caso identificando o sexo, idade, questões familiares (filhos), local 

e relações de trabalho e os sintomas relatados pela usuária. Ela relatou ter articulado o 

atendimento com o médico que era responsável por outro território que não o da residência da 
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usuária. Também considerou que ele poderia ajudar na licença médica e que isso seria 

importante para que a usuária não permanecesse sendo atendida no CAPS, já que esse cuida de 

casos moderados e graves, e que o caso dela poderia ser atendida em outro serviço da rede 

municipal. 

Eu não lembro exatamente... vou tentar explicar o que eu lembro. Era uma mulher 
que tinha a minha idade, e me marcou muito por conta disso. Ela tinha a minha idade 
e já tinha dois filhos na época. Sei lá, eu tinha 30, ela tinha 29 para 30 e tinha dois 
filhos, e trabalhava numa empresa que... tipo a Sadia, Perdigão, sabe?... Então, tinha 
a parte do frigorífico, tinha a parte do empacotamento, tinha várias partes assim, 
vários setores. E ela não tava sentindo bem em um setor, e ela pediu para ser 
transferida e a gerente dela não transferiu ela... a gente afastou ela... eu lembro que 
quem atendeu ela, inclusive, não era os médicos do [...] território [que eu era 
responsável], era o José [nome fictício] ... que era um médico de um outro território. 
Mas, eu só passei com José [nome fictício] porque eu sabia que [...] ia entender o 
que eu tava querendo dizer: que ela precisava de um afastamento, mas que essa 
menina era um pé pra fora do CAPS (Roberta, psicóloga). 

 

Roberta (psicóloga) também relata que a indicação de tratamento no CAPS se deu por conta de 

indicação de sintomas de “estresse pós-traumático”, “ansiedade generalizada” e “pânico”, tendo 

crises todos os dias no trabalho. Diante desse cenário, houve uma articulação, com momentos 

de tensionamento da profissional com o serviço de saúde do trabalhador na   empresa em que o 

usuário trabalhava, possivelmente com o médico do trabalho, o que resultou na mudança de 

posto de trabalho da usuária. A entrevistada compreendia que as condições de trabalho da 

usuária eram bastante precárias. 

Por que é que ela chegou num CAPS? Porque ela veio com Cid de estresse pós-
traumático, e na verdade ela não, não era um estresse pós-traumático, ela tava 
sofrendo de um pânico, né? De uma ansiedade generalizada e com pânico... e ela ela 
tava tendo crise todas as vezes no trabalho... então era um sofrimento gerado pelo 
trabalho... ela já tinha pedido para ser transferida e ninguém transferia ela... e a 
gente tava tensionando com o trabalho para que ele transferisse ela de setor... eles 
não transferiram. E, aí, a gente já chegou a marcar uma conversa com trabalho, e, 
aí, acabou não, acabou não rolando, não lembro por que motivos... depois que ela aí 
depois ela conseguiu ser transferida de setor, ela foi para outro setor que não era o 
frigorífico, eu não lembro se era de empacotamento, não lembro qual que era... e os 
sintomas permaneciam... e a gente foi vendo aqui na verdade essa mulher... não 
aguentava mais trabalhar. Essa é que era real, assim, ela tava muito cansada... então 
as condições de trabalho eram péssimas, mesmo em outro setor, e os problemas 
continuavam (Roberta, psicóloga). 

 

Roberta (psicóloga), ao mesmo tempo, também fez psicoterapia com a usuária, enquanto 

articulou a mudança de setor da mesma, por entender que o sofrimento psíquico da usuária 

estava claramente relacionado às relações de trabalho e à insatisfação em suas atividades. 

Entendia que o caso não era para ser cuidado no CAPS e sim na UBS, só que as tentativas de 
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encaminhar para seguir em psicoterapia na UBS não deram certo, e ela entendeu que há “um 

furo na rede”. 

E fiquei atendendo ela em psicoterapia durante um tempo... e... a bom, sim... quando 
ela foi transferida, a gente deu alta para ela porque ela já tava melhor dos sintomas, 
a gente tava desmamando a medicação, e tal... depois ela volta, e ela é re-acolhida 
pelo serviço porque os sintomas não diminuíram, mesmo depois ela ser realocada em 
outro setor... claramente ela não era um caso de CAPS, ela era um caso de UBS, mas 
a gente não tinha uma UBS que bancasse atender, daquele jeito... ela apresentando 
esses sintomas no trabalho. Então me lembrei desse caso, assim... porque é um caso... 
que é um furo da rede porque a atenção básica não faz psicoterapia também... seria 
uma caso para talvez NASF... a gente não tinha NASF [Núcleo e Apoio à Saúde da 
Família] nesse território... e, é um caso que marca porque, assim,... é, exatamente, o 
problema do trabalho, mesmo, assim, não tava somente no setor... é, tipo... a menina 
trabalhava 40 horas num trabalho super mecânico... chegava em casa, tinha que fazer 
comida, mil coisas para os filhos e o marido... não tinha tempo para nada... tava 
numa cidade onde ela desconhecia... porque ela vinha do interior da Bahia... e, isso, 
ela tava cansada! Ela não aguentava mais! Na verdade, ela queria um afastamento 
eterno... e ela não tava trabalhando com que ela curtia... (Roberta, psicóloga). 

 

Apesar de não conseguir encaminhar a usuária para atendimento psicoterápico na Atenção 

Básica, Roberta conseguiu articular a participação dela nos grupos oferecidos na UBS próxima 

à residência da usuária que continuou a fazer psicoterapia no CAPS. Esse compartilhamento 

possibilitou a retirada das medicações e a construção de que a usuária deveria buscar um 

trabalho que estivesse alinhado com seu “desejo”. 

[...] ela foi para o grupo de caminhada da atenção básica, na época o PTS dela foi 
esse. Ela ia para atenção básica, para o grupo de caminhada e para o grupo de yoga. 
Então ela fazia yoga e caminhada na atenção básica e vinha no CAPS só para ter 
acompanhamento terapêutico e passar no médico. Depois a gente foi desmamando... 
quando eu saí de lá, ela já tinha desmamado da medicação e já tinha desmamado do 
atendimento psicológico, que foi muito rápido, também... é um caso que não tem 
muito jeito... a conclusão que a gente teve foi assim: [M] "você precisa mudar de 
trabalho... você precisa mudar de empresa... você tem sete anos nesse lugar... você 
não se reconhece mais aqui, chega! É isso. Quais habilidades...? Você tem que mudar 
de função. Quais habilidades você tem? Ou, o que, que, você curte fazer?" [Usuária:] 
"Ah, eu queria fazer cozinha..." [Roberta:] "bom, então vamos pensar que lugar você 
pode estar lotada para fazer cozinha para um tempo". Então esse era o trabalho com 
ela, assim... identificar onde tava o desejo e alinhar o trabalho com o desejo (Roberta, 
psicóloga). 

 

Em seu relato, Roberta articulou com outros serviços, tanto da atenção básica, como do trabalho 

do usuário, buscando os potenciais, reconhecendo também suas fraquezas e as de cada um dos 

profissionais envolvidos e das possibilidades ofertadas pelos serviços. 

O terceiro relato foi feito por Lúcia (assistente social) que narrou um caso do qual ela cuidou:  

uma usuária que trabalhava em uma empresa de ônibus que prestava serviço em Mauá e que 
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sofria assédio moral relacionado ao fato de ser mulher. Também falou dos processos de 

realocação no serviço público, que, segundo a entrevistada, causava ansiedade. 

Foi um caso de assédio moral. Uma mulher, ela trabalhava como cobradora de 
ônibus... ela relatava que sofria, por ser mulher e trabalhar nessa área... 
supostamente, é entendida como uma função masculina, já tinha uma questão, né? 
Então o fato dela estar no ônibus, diretamente trabalhando com homem... já achava-
se no direito de ser assediada. Isso a incomodava bastante, e eram momentos. Ela 
dizia que tinha condições, inclusive, internas de confrontar isso, mas tinha momentos, 
que desgaste e a satisfação de tudo isso deixava ela numa condição bastante 
vulnerável, que já é um disparador... e essa angústia, desse sofrimento que ela dizia... 
ela teve um enfrentamento com a chefia por questões trabalhistas.. e a partir desse 
dessa situação ela começou a ser perseguida... perseguida mesmo, assim, de escalas 
de folgas ser prejudicada, de horário ser prejudicado, de nada que vinha dela poder 
ser negociado. E aí ela por enfrentamentos, ora em condições de ir para o 
enfrentamento, mas ora completamente fragilizada. Primeiro, pelas demandas de 
chefia, que, né? Que era na sua maioria homens. Isso desencadeou, pelas questões 
particulares dela em relação à família, que tinha umas questões particulares na 
família, ela, também, como única mantenedora da casa... e aí entrava nessa relação 
"eu não posso abrir mão, não posso sair desse trabalho, que é o que tá me fazendo 
sofrer, é o que tá me deixando nessas condições porque eu tenho essa obrigação em 
casa. Então sou eu que trago a comida, sou eu que pago as contas, sou eu que 
mantenho todo mundo"... então eu não conseguia encontrar solução para essa 
questão. E aí o conflito. E a, ela com essa angústia, ela procurou alguns serviços de 
saúde e conseguiu, em dados os momentos atestados que justificassem a ausência 
dela nesse trabalho, mas chegou, um limite, um momento que os atestados não seriam 
mais, inclusive, aceitos. Por ser uma série, de vezes... e ela desencadeou num outro 
sofrimento, porque a pressão de que nem atestado mais ela poderia levar (Lúcia, 
assistente social). 

Ansiedade... ela começou a dizer que... chorava.. claro, quando ela tava indo para 
esse trabalho... ao longo do caminho, ela sentia um grande pavor... chorava, não 
tinha vontade... tava sentindo, realmente, bem adoecida. E ela tava procurando uma 
solução, mas a solução que ela tá procurando era um afastamento permanente, onde 
ela garantisse a questão financeira para subsidiar na manutenção da casa, e que, ao 
mesmo tempo, não precisava estar nesse espaço. Só que ela não tinha nenhum médico, 
né? Nenhum médico... tem todo um processo para se dar um afastamento 
permanente... um afastamento a longo tempo... depois uma entrada no INSS e pedido 
de afastamento... e isso não se dava, e aí ela vê esse conflito. Inclusive, nesse 
atendimento... ela foi umas duas vezes no serviço, eu lembro... ela foi a primeira vez 
a gente conversou, no segundo momento ela retornou... eu até pedi apoio de uma 
colega psicóloga, porque eu entendia que as minhas orientações, que são 
direcionadas para essas questões trabalhistas já tava ok... mas tinha essa questão 
psíquica dela... de qual... e aí eu pedi o apoio de uma colega psicóloga... eu lembro 
que a psicóloga entrou comigo e a gente conversou e a psicóloga, meio, que, conduziu 
a conversa provocando uma reflexão, dela, no sentido de ela teria que pensar na 
possibilidade de sair desse lugar de conflito no qual ela estava bastante adoecida, 
inclusive para pensar nos demais. Que era na manutenção da casa, tal. Porque ela 
tinha filhos que poderiam assumir isso de uma certa forma, o esposo de uma forma, 
e porque ela precisaria estar sozinha. Eu lembro que a conversa, mais ou menos 
mediada, foi mediada por esse lugar. Que apesar dela tá sofrendo muito, também, 
mas, que era um momento dela tomar uma decisão, e até que ponto valeria a pena 
ela estar nesse lugar de adoecimento, sofrimento, né? Pensando, colocando em 
primeiro lugar na questão da manutenção da casa (Lúcia, assistente social) 
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Nesse relato, a entrevistada narrou objetivamente os fatos de uma usuária que sofreu assédio 

psicológico e moral em seu trabalho, e que, na sua compreensão, os problemas que vivia 

estavam relacionados ao fato de ser mulher em uma área de atuação considerada masculina. A 

isso acrescentavam-se as atribuições de cuidado dos filhos e da casa. Lúcia (assistente social) 

procurou utilizar profissionais de saúde presentes no CAPS, focando sua atuação na orientação 

sobre questões trabalhistas. Isso indica que ela compreendia que as limitações de sua atuação 

poderiam ser superadas a partir da articulação com outros profissionais de saúde. 

O quarto relato foi feito por Amélia (psicóloga), que narrou o caso de uma usuária afastada 

do trabalho como caixa de banco e que foi diagnosticada como borderline. Ela autoprovocava 

intencionalmente lesões por objeto cortante ou penetrante (cutting), sendo enquadrada em dois 

itens do Código Internacional de Doenças (CID10). A psicóloga Amélia coletou a história de 

sofrimento psíquico da usuária e procurou entender a construção dos sintomas que a paciente 

relatava no contexto de sua vida.  

Eu, [...] tô atendendo um caso agora, um border [line], que é uma moça, ela já referiu 
várias vezes que era triste desde os 7 anos, mas, de fato, começou a ter uma questão 
quando ela estava no trabalho, que tinha que lidar... duas questões: ela tava no 
trabalho em que ela era caixa de banco, tanto ela tinha que lidar com pessoas e as 
pessoas ficavam muito impacientes com ela, brigavam com ela na boca do caixa, e 
isso deixaria ela muito nervosa, quanto era um ambiente em que as pessoas 
fofocavam muito. Então tava sempre falando mal de alguém, e ela começou achar 
que tinham pessoas que tavam falando mal dela... até que um dia enfiou uma chaleira 
de chá quente na mão, tentou se matar, fez várias coisas, começou com cutting e tal... 
eu acho que esse é um caso... (Amélia, psicóloga). 

 

Após essa primeira compreensão do histórico do sofrimento psíquico, Amélia relatou como é a 

vida e como são as atividades que a usuária tem atualmente: vivia na casa dos pais e tinha 

relações sociais mediadas pela tecnologia, saindo bastante, tendo relações sexuais de risco, algo 

que não foi mais qualificado, e utilizando substâncias psicoativas. Essa situação, segundo o 

relato, era sentida pela usuária como uma limitação para a autorrealização. 

[...] hoje em dia pra ela tem uma dificuldade enorme de pensar ou de fazer qualquer 
ação no sentido de voltar pra o mercado de trabalho, porque ela acha que nada ela 
vai conseguir fazer! Acho que tem outras questões muito primitivas ali, né? Então ela 
traz muito mais que a questão do trabalho, a questão da família, pra mim. Mesmo 
porque o mundo dela é ficar em casa com os pais (Amélia, psicóloga). 

Ela mantém muitas relações virtuais, sai muito, e daí tem... usa muita de droga, faz 
muito comportamento sexual de risco, tem outras coisas que também existem. Mas, 
de fato, tava tudo indo indo, indo, indo, até que teve essa situação, ela não aguentou, 
pediu afastamento, voltou, não aguentou, e desde então, ela tem quase que uma 
profecia autorrealizadora ou uma certeza, que é “Eu não vou conseguir fazer nada 
na vida, eu não vou conseguir trabalhar! Nem vou tentar!”, e daí ela vai buscando se 
reinventar com outras coisas e não consegue... no fundo, acho que tem muito disso: 
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cada vez mais é difícil pra ela fazer qualquer movimento de se reinventar, porque ela 
fica muito presa na ideia de que ela fracassou... e eu acho que é um fracasso do 
ambiente de trabalho, porque existe uma importância no ser independente e crescer, 
que é do trabalho, né? No fundo, as pessoas perguntam muito “E aí, como tá o seu 
trabalho? E aí, o que cê tá fazendo?”... tem algo de uma demanda social, que você 
vai trabalhar, que você vai se sustentar, você vai ter seu próprio dinheiro... (Amélia, 
psicóloga) 

 

Esse relato foi sobre uma trabalhadora de um setor com extensas pesquisas sobre o sofrimento 

psíquico associado às atividades de trabalho: o setor bancário. Amélia não fez referência a essas 

pesquisas. Ao mesmo tempo, houve o esforço de ajudar a usuária e de compreender o 

sofrimento psíquico produzido por trabalhar nesse local, já que a usuária estava afastada para 

compreender como os elementos da vida dela compunham a possibilidade ou não de ter uma 

atividade que garantisse autossustentação financeira e ter o reconhecimento e lugar social a 

partir do seu trabalho.  

O quinto relato, feito por Luciana (psiquiatra), se inicia com o reconhecimento de que os casos 

de sofrimento psíquico relacionados ao trabalho dos usuários são bastante comuns. Essa 

percepção vem da demanda para a elaboração de laudos com elementos que justifiquem o 

afastamento, a partir da qualificação de doenças psíquicas e do olhar da Medicina. 

[...] chega muita gente, que tem outra configuração, que adoeceu do trabalho, né? 
que adoeceu no trabalho diante das condições em relação à dinâmica mesmo do 
serviço, de deslocamento então muitas pessoas acabam chegando no adulto que estão 
enroscadas, enroladas nessa questão trabalhista aí. Então para mim chega muita 
gente nessas condições... que tá tipo no INSS, que não consegue um benefício, que 
pediu duas vezes as contas e que não consegue voltar a trabalhar, é isso tipo mais 
gente que acontece no adulto, que aparece no adulto (Luciana, psiquiatra). 

 

Luciana (psiquiatra) falou sobre um caso de uma mulher que atendeu quando estava no CAPS 

em Santo André. Ela identificou primeiro os elementos para compreender a usuária:  idade, 

local de trabalho, sintomas que relatava e, depois, a administração do tratamento 

medicamentoso. 

Eu me lembro do caso de uma trabalhadora da saúde, uma enfermeira... ela 
trabalhava na cidade de Santo André e quando ela chegou para passar comigo, ela 
tava com sintomas muito graves de ansiedade, depressão, também... e ela era 
enfermeira de um setor de emergência, ela rodava no setor de emergência e no setor 
de UTI... enfim... foi um foi... foi bem difícil porque no começo ela ficou... (Luciana, 
psiquiatra) 
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Ela continuou o relato sobre a decisão tomada junto com a usuária de voltar ao trabalho e, ao 

mesmo tempo, iniciar o processo de aposentadoria, com a contagem do tempo de serviço. 

Levaram em consideração a sua idade, o risco da usuária ficar no esquecimento, como 

depositada no lugar de inútil, e a possibilidade da usuária voltar a trabalhar por um breve 

período de tempo. 

[...] ela chegou para mim ela já estava afastada no INSS... eu fiz uma outra carta para 
o INSS, mas ela foi recebeu alta. embora não tivesse condições de voltar a trabalhar 
e aí nesse momento a gente... foi pensado juntas o que poderia ser feito... existia a 
possibilidade dela ficar nesse limbo, que é um limbo gigante, que é tentar pleitear 
esse afastamento pelo INSS, que é algo muito improvável de acontecer, porque ela 
tinha aparência de uma pessoa que não tava doente... embora tivesse muito 
agradecida por essa questão do trabalho, ela trabalhava há mais de 20 anos a área, 
uma história familiar muito difícil também... e aí foi pensando juntas, no que ajudá-
la... nesse momento, a gente fez algumas algumas possibilidades ela fosse procurar 
um advogado para contar os anos de serviço, para pensar mais para frente, se estava 
tudo certo a parte da aposentadoria dali a alguns anos, que ela tinha fazer essa 
contagem... então foi isso que a gente pensou juntas que ela já fosse dar entrada nisso 
nessa contagem do INSS, porque ela tava por volta dos 50 anos, mas ela já tinha 
trabalhado em outra área antes, tal, e aí, aí,  ao mesmo tempo, a gente pensou que 
ela pudesse voltar ao trabalho, ela tava ela foi melhorando um pouco dos sintomas. 
Então ela fez uma troca de medicação e tudo mais, ela conseguiu fazer aí para uma 
terapia, também, particular, lá em Santo André, na cidade dela (Luciana, psiquiatra).  

 

O PTS foi conduzido conjuntamente com uma psicóloga, garantindo que a usuária pudesse 

fazer psicoterapia no horário de trabalho, através da articulação com o local da mesma. Ela 

considerava a situação da usuária que foi deslocada, readaptada, para uma função que era 

considerada inferior à que ocupava. A psiquiatra Luciana pareceu entender que essa era mais 

uma violência à qual a usuária foi submetida no trabalho. Um agravante é a necessidade de a 

usuária ter que provar que tinha um sofrimento psíquico relacionado ao seu trabalho. 

E aí a psicóloga e eu fizemos uma cartinha que semanalmente ela precisaria desse 
horário de liberação do trabalho, para poder fazer a terapia. E aí também a gente 
pensou em fazer uma cartinha para levar no trabalho, no médico do trabalho para 
uma readaptação. Então, foi um período muito difícil para ela, porque, mesmo ela 
levando essa carta para o trabalho, e o trabalho liberando com que ela ficasse num 
outro setor... ela sofreu diversos abusos ali, em relação à entrega desta carta... e dos 
profissionais que, também, trabalhavam com ela porque ela ficou no setor de de 
limpeza, assim, né? De limpeza de materiais, né? Era um setor que era todo mundo 
jogado para lá quando não... era setor onde ela não era valorizada enquanto 
trabalhadora. Isso foi uma das coisas que foi sendo trabalhado com ela... ela sempre 
voltava com os sintomas... ela teve períodos de piora quando foi entregue essa carta, 
mas, ao mesmo tempo, foi uma das coisas que a gente foi pensando juntas... que que 
a primeira coisa que ela precisava pensar naquele momento era na saúde dela... que 
era um posto de trabalho mais tranquilo... onde ela não precisaria pegar veia e ter 
poder errar as coisas, que era uma preocupação que ela tinha muito grande... e o 
trabalho  readaptou ela, só que a cada dois meses eu tinha que fazer uma carta de 
uma reavaliação do quadro dela, para ver se ela precisaria continuar ou não nesse 
posto de trabalho. Então eu fui fazendo essa carta... o principal que a gente discutia 
e pensava juntas na possibilidade... porque essa paciente precisava ser orientada 
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muito forte sobre essa questão do trabalho, assim. Que em qualquer momento ela 
poderia... já tentaram fazer com que ela assinasse papel para se demitir... era uma 
paciente que a todo tempo, mesmo sendo afastada, mesmo tendo adoecido ali dentro 
do trabalho... era como se ela... ela verbalizava isso... "É como se eu tivesse que 
provar que eu tô doente, e eu quero trabalhar, eu quero retornar minhas coisas"... 
essa questão do trabalho permeou o PTS dela todo... (Luciana, psiquiatra) 

 

Nesse relato, fica evidente a importância da articulação com o local de trabalho da usuária, com 

outros profissionais de saúde, já que essa usuária passou a perceber-se sem valor como pessoa. 

Ela deixava de ser uma trabalhadora.  A ela foi atribuída uma doença por meio da qual ela se 

reconhecia, se identificava. Estar no “limbo” parece estar relacionado a este não-lugar ocupado 

pela usuária, tendo um sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. A doença passa a ser o 

lugar possível para ela ocupar, ao mesmo tempo o sofrimento psíquico não era reconhecido no 

local de trabalho. Ficar no lugar de doente é ser colocada em um depósito sem função necessária 

para o processo de trabalho. 

O sexto relato foi feito por Luiz (psicólogo) sobre sua experiência em um CAPS adulto em 

São Bernardo do Campo (SBC), onde trabalhou entre maio de 2012 e junho de 2017. Tratava-

se de um encaminhamento para um serviço municipal que cuidava das oportunidades de 

trabalho. Ele falou da articulação de um serviço o qual, inicialmente, ele não conhecia, por meio 

do qual eram feitas articulações com advogados sobre processos trabalhistas. Na sua 

compreensão, esses casos não eram considerados como usuários do CAPS e, por isso, não se 

dava continuidade ao cuidado no serviço. 

Eu cheguei a fazer vários encaminhamentos, nesse sentido, para a Central de Renda 
e Trabalho, não lembro se era esse o nome, mas... era um serviço da prefeitura que 
discutia as questões ligadas ao trabalho. Depois eu fui saber que nem era esse 
serviço, e que as pessoas, depois, reencaminharam para o serviço de fato... existia 
um serviço dentro da prefeitura que cuidava dessas questões. Fazia essas discussões 
trabalhistas, orientava, sei lá, para conversa com advogado, ou dava o andamento 
para essas questões. Então, na maior parte dos casos que chegavam, que vinham com 
queixas do trabalho... e não tinham necessidade de ficar lá, de fazer tratamento no 
CAPS, e esse era o meu entendimento e o que eu orientava. Fazia contato com o 
serviço que fazia esse atendimento... (Luiz, psicólogo). 

 

Essa fala de Luiz aponta para uma aproximação das políticas de trabalho e de saúde mental em 

SBC. No entanto, BERNARDO e GARBIN (2011), ao escreverem uma avaliação sobre essa 

política municipal, concluíram que, nesse caso, havia um distanciamento entre essas políticas. 

O sétimo caso, relatado por Amanda (auxiliar de enfermagem) colocou que os profissionais de 

saúde do CAPS em São Paulo, onde trabalha desde julho de 2015, entendiam que, em se 
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tratando de casos leves, o processo era de acolher, medicar e encaminhar para atendimento na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) a partir do momento em que o usuário ficava estabilizado.  

Também. Porque muitos que vêm dessa parte do adoecimento pelo trabalho, eles não 
estão naquela parte de [usuários considerados com uma psicopatologia] grave. Eles 
estão moderados, de moderados a leve, aí eles ficam no acompanhamento da UBS 
(Amanda, auxiliar de enfermagem) 

[...] é uma ansiedade que não tá se colocando em risco, não tá colocando nenhuma 
outra pessoa também em risco, tem alucinação, sem nenhum risco de suicídio, aí ele 
tá mais moderado e consegue fazer um acompanhamento em UBS. Aí se ele, ele vai 
pra esse acompanhamento em UBS, o psiquiatra que vai fazer o atendimento dele em 
UBS, percebe que ao invés de ter uma melhora, aí ele começa a ter uma piora, aí 
começa a ter umas alucinações, começa a ter alguns discursos de pensamento 
suicida, aí ele faz um novo encaminhamento pro CAPS. Isso é avaliado no CAPS. 
Porque tem aquele momento que ele é avaliado em UBS, porém se ele tem alguma 
baixa tipo, ah, tá muito desorganizado, retorna pro CAPS. Aí o CAPS é um intensivo 
onde a gente vai acompanhar ele que onde ele vai entrar no PTS de grupo, pra gente 
acompanhar ele como ele está no dia a dia. A UBS vai vê-lo uma vez no mês, a cada 
dois meses, aí fica mais o intensivo mesmo no CAPS. Porque a parte do adoecimento 
pelo trabalho são poucos que a gente tem lá (Amanda, auxiliar de enfermagem). 

 

Esse caso tem como marca que o CAPS é um lugar de passagem de usuários com sofrimento 

psíquico relacionado ao trabalho, tendo esse ponto em comum com o quinto e o sexto relato. 

Nesse serviço, esses usuários não eram incorporados às oficinas do CAPS, mas encaminhados 

para os serviços da atenção básica após estabilização por meio do tratamento medicamentoso. 

Esses relatos indicam que há o reconhecimento das demandas de usuários cujo sofrimento 

estava relacionado às suas atividades profissionais, apontando para quatro unidades temáticas 

relacionadas a esse objetivo específico desta pesquisa, as quais serão tratadas em 4.4. 

Reconhecimento do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. 

 

4.3. UNIDADES TEMÁTICAS RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO DO PROJETO 

TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS) 

 

A finalidade deste tópico é de apresentar e discutir as unidades temáticas relacionadas ao 

primeiro objetivo da tese que é investigar como os profissionais de saúde de Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) III relatam as suas experiências sobre a construção de Projetos 

Terapêuticos Singulares (PTS).  
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Ao entrevistar os profissionais envolvidos, foi-se percebendo que havia unidades temáticas em 

suas falas sobre os projetos terapêuticos. Por essa razão, depois da transcrição das falas, optou-

se em organizá-las em três unidades temáticas. Na primeira, as respostas assinalam um conflito 

entre o que o usuário quer fazer e o que pode ser feito pela instituição (4.3.1). Na segunda, as 

respostas destacam uma relação com o profissional de saúde, pois o PTS se cria a partir do 

encontro com o usuário (4.3.2). Na terceira unidade, os entrevistados apontam para uma 

oposição entre o PTS ideal e protocolar e o PTS singular (4.3.3). Essas unidades temáticas 

referentes à concepção do PTS subsidiam a construção que os entrevistados fizeram nos relatos 

de cuidado.  

 

4.3.1 Conflito entre o que o Usuário quer fazer e o que pode ser feito pela Instituição 

 

De maneira geral, o PTS aparece nas falas dos entrevistados como um instrumento 

personificado, uma vez que é o sujeito das frases; é ele que executa as ações de cuidado, é ele 

que “pensa” e julga e, ao mesmo tempo, é ele que é compreensivo, pois, para sua construção, é 

necessário perceber as relações que o usuário estabelece consigo mesmo, com seus familiares, 

com o território que habita (município, bairro e casa). Luciana (psiquiatra) manifestou sua 

opinião sobre isso: 

[...] acho que o PTS pensa além daquilo do sujeito, pensa o espaço onde ele tá, o 
espaço eu digo tipo as relações, a casa... ele não é uma coisa estática nesse sentido 
também, para onde que esse sujeito vai? Quais são os desejos? Para onde que esse 
desejo move? Ou se esse desejo ainda não foi encontrado? Luciana (psiquiatra) 

 

Numa perspectiva igualmente compreensiva, Amélia (psicóloga) admite uma oposição entre 

pensar o PTS e “ir pelos gostos do usuário”, entre uma escolha arbitrária e uma subjetiva. 

Segundo a entrevistada, “pensar o PTS no nosso CAPS de Mauá não era pensar 

necessariamente…  geralmente ia pelos gostos da pessoa, sabe?”, sugerindo que os limites 

institucionais impediam de avançar para além do que o usuário “gostava”. 

Mario (enfermeiro) declarou que a construção do PTS se dá a partir das potencialidades do 

usuário. Essas são identificadas pelo profissional de saúde a partir do conhecimento que se tem 

do usuário. Segundo o enfermeiro,  



 

 
69 

O PTS é um pouco disso [que] eu falei, e além disso. Ou além disso, é você conhecer 
o usuário, ver quais são as potencialidades dele, e, a partir dessas potencialidades, 
você trabalhar em cima disso (Mario, enfermeiro). 

 

Para conhecer o usuário, Robson (auxiliar de enfermagem) reconhece que o profissional 

direciona atividades para o usuário participar usando como critério o que percebe dos objetivos 

que o paciente possa ter. Nessa fala, o usuário do serviço foi designado pelo entrevistado como 

paciente. Ao mesmo tempo, o mesmo profissional colocou que, para a construção do PTS, é 

necessário escutar o usuário.  

Designar o usuário como paciente sugere que há nessa proposta uma postura mais passiva do 

usuário, e uma postura mais ativa do profissional de saúde na construção do PTS.  De acordo 

com Robson (auxiliar de enfermagem), é oferecido ao usuário a participação apenas em 

atividades na instituição. Dito isso, fica claro que, caso o usuário não aceite ou não possa, ele 

fica sem alternativas, o que reforça a ideia de que não é uma construção tão aberta, pois há um 

direcionamento que nem sempre corresponde à expectativa do usuário. 

A partir do momento [em] que você consegue ver o objetivo que esse paciente tá 
precisando, o PTS dele, o cuidado que você vai direcionar para ele, você enxerga a 
situação [em] que ele se encontra, direciona se ele vai para oficina de [percussão], 
se ele vai para a oficina de música... através da comunicação que ele vai estar 
passando para você, da escuta que você faz, você consegue direcionar um cuidado 
para esse paciente, para esse usuário. Ele tá... ele tá direcionando os sinais para 
você, às vezes ele não gosta de futebol, mas ele gosta de música (Robson, auxiliar de 
enfermagem) 

 

Sobre o direcionamento que é feito ora pelo profissional, ora pelo usuário, Amanda (auxiliar de 

enfermagem) utilizou linguagem relacionada ao modo como a psiquiatria estrutura o cuidado, 

falou em tratamento mais ou menos intensivo, segundo ela “alguns casos podem ser mais 

intensivos e outro, dependendo de como ele tiver, fica menos intensivo”. 
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4.3.2. Relação com o profissional de saúde: o PTS se cria a partir do encontro com o 

usuário 

 

A segunda unidade temática se refere a elementos da relação do usuário com o profissional de 

saúde. Os entrevistados fizeram referência a aspectos ligados à intersubjetividade e às diversas 

percepções relacionadas ao processo de construção do PTS de cada usuário. 

Amélia (psicóloga) colocou que o PTS se cria a partir do encontro com o usuário: “o PTS é tão 

individual, e você vai criando a partir do seu encontro com aquela pessoa”. Outra ideia é a 

oposição entre o PTS ideal e protocolar e o PTS o singular: “Sempre, você está lidando com 

sujeito, sujeito de encontro, e tal... e a possibilidade de se repensar PTS vem a partir disso”. 

Sobre o encontro profissional e usuário, Roberta (psicóloga) apresentou o PTS como um 

“guarda-chuva” que orienta as práticas em saúde. Ela reconheceu que tem um papel secundário 

no processo de construção do PTS, “Os projetos que eu crio, que eu co-crio junto com o sujeito 

atendido”. 

Luciana (psiquiatra) colocou que não é possível pensar um PTS com o usuário sem que haja o 

vínculo entre ele e o profissional de saúde. Essa construção recíproca e relacional possibilita 

tanto a troca com a família do usuário, como com a equipe do serviço de saúde. 

[...]ele também, ele é móvel, ele tem uma mobilidade porque ele é construído a partir 
daquilo que o sujeito vai trazendo, e a partir desse vínculo... então eu acredito no 
PTS, na possibilidade da gente ter um vínculo com o usuário, se não existir essa troca 
entre você e o usuário do serviço, e de repente, a família e a própria equipe, você não 
vai conseguir pensar um PTS junto com esse sujeito, né? Luciana (psiquiatra)  

 

O PTS foi discutido como projeto existencial de vida por Amélia (psicóloga) que apresenta a 

ideia de que o projeto terapêutico se refere a ações mais restritas, sendo que a intenção do 

profissional é criar um projeto de vida: “a gente não repensa os PTS da nossa própria vida?! 

Porque, além de projeto terapêutico, acho que você constrói com o sujeito projetos de vida”. 

Roberta (psicóloga) amplia esse debate sobre o PTS ser o projeto de vida. Ela declarou que o 

PTS é uma ferramenta que “a gente utiliza para ajudar” o sujeito na sua totalidade, para 

promover sua ressocialização.  É uma ferramenta que organiza a vida do sujeito, com ele; e “a 

gente é co-construtor do PTS, a gente constrói junto com o sujeito, a partir das demandas dele 

e a partir do que a gente entende como organizador”. 
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O projeto terapêutico singular é uma ferramenta que a gente utiliza para... ajudar o 
sujeito... em sua totalidade... dentro; enfim, da ressocialização.... dentro das 
demandas que o sujeito traz. Então, bom, para mim o projeto terapêutico singular é 
uma ferramenta... que organiza a vida do sujeito, junto com ele... a gente é co-
construtor... a gente constrói junto com sujeito, a partir das demandas dele... e partir 
do que a gente entende quanto o organizador (Roberta, psicóloga). 

 

Luciana (psiquiatra), discutindo a ideia de o PTS ser um projeto de vida ou existencial, colocou 

que o PTS é um norteador do cuidado e não é um projeto de vida, sendo que não é possível 

construir uma proposta prescritiva para o usuário. 

O PTS para mim ele é um norteador do cuidado... ele não é um projeto de vida, ele 
não é uma coisa que vai falar, né, ‘então, isso aqui você fazendo tudo isso, seguir 
essa receita aqui, vai dar tudo certo na tua vida. Não, ele é um norteador do cuidado... 
(Luciana, psiquiatra). 

 

Lucia (assistente social) colocou que o profissional de saúde, que é a Referência Técnica (RT) 

do usuário, é o membro da equipe responsável pela construção do PTS, sendo que o combinado 

das ações de cuidado é feito entre a RT e o usuário. 

Projeto terapêutico... trocando, bem, em miúdos... são combinados entre a referência 
técnica e o usuário onde ambos entendem, compreendem a necessidade de se ter um 
norte, um caminho, para executar, executar não... para ajudar no cuidar do sujeito. 
E são diversos e depende da demanda, depende do sujeito, depende da necessidade, 
depende... por isso que é mesmo singular... pode ser que a minha referência traga a 
questão assim ‘estou desempregado, não tenho a quem recorrer, e preciso desse 
serviço para fazer alimentação’. Olha ela me traz essa questão, legítima... da vida 
dela... no espaço de cuidado dela para referência que está colocada, para pensar esse 
cuidado dela e traz uma demanda. Então, logo eu preciso, junto ali com ela, construir 
caminhos para atender essa necessidade que ela me traz (Lucia, assistente social) 

 

Há usuários sobre quem é necessário fazer uma observação e diagnóstico de sintomas 

psicopatológicos e de seu desenvolvimento, assim como do comportamento em atividades e 

conversas cotidianas. Para tanto, é possível ofertar a participação em atividades coletivas, como 

grupos, e permanecer por um período no serviço, nos quais os usuários convivem com outros 

membros da equipe e outros usuários. Amanda (auxiliar de enfermagem) colocou: 

Um PTS é a gente poder acompanhar o desenvolvimento do paciente, naquele 
momento em que ele não está bem, se ele desenvolveu uma depressão, ou se ele tá 
com sintomas que ainda não foram diagnosticados ainda não sabe se ele tá psicótico 
alguma coisa, tentar ter ele próximo em alguns grupos pra poder observar o que 
realmente ele tá sentindo. Amanda (auxiliar de enfermagem) 
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4.3.3. Oposição entre o PTS Ideal, o PTS Protocolar e o PTS Singular 

 

Nessa unidade temática discutem-se elementos da fala dos sujeitos que apresentam a oposição 

entre a construção protocolar e a singular do PTS. Luciana (psiquiatra) colocou que o PTS é, às 

vezes, burocrático, algo que não “deveria ser”, que não precisa ser um instrumento de 

preenchimento burocrático, sendo o “vínculo” o que possibilita um projeto terapêutico.  

Não precisa ser um instrumento que vocês têm que ficar lá preenchendo alguma coisa 
mais burocrática, assim, acho que ele já tá dentro daquilo que é dessa possibilidade 
que aconteceu a partir do vínculo (Luciana, psiquiatra) 

 

Luciana (psiquiatra) acrescentou que o PTS orienta o processo de trabalho do profissional de 

saúde, que não é uma receita, mas que precisa existir como norteador, sendo construído e 

revisitado nas trocas com o usuário. 

[...] eu acho que o PTS não é uma receita, não tem essa função, mas eu acho que é 
uma coisa que precisa existir, no sentido de poder ser construído, poder ser 
revisitado, de algo que precisa ser trocado, de algo que precisa estar ali nessa troca 
que que você tem com o usuário e para ser um norteador mesmo... para ser um 
norteador do cuidado e do seu processo de trabalho, também, né? (Luciana, 
psiquiatra) 

 

A mesma profissional acrescentou, numa perspectiva intersubjetiva, a importância de o 

profissional de saúde revisitar o PTS proposto com o usuário, para que seja uma construção 

conjunta norteada pelo encontro entre profissional e usuário.  

Amélia (psicóloga), concordando com a construção de Luciana (psiquiatra), colocou que a 

construção do PTS é espaço para o encontro; e que, durante esse processo, o PTS deixa de ser 

ideal e vai se singularizando. Ao responder à pergunta “Existe algum PTS ideal quando se trata 

de sujeitos?”, ela falou desses elementos: 

Eu diria que não, [não existe PTS ideal] justamente porque é singular. Não tem como 
protocolar algo que é do encontro singular. Então o PTS ideal é aquele... talvez em 
que você encontre... e que você possibilite o sujeito encontrar outras pessoas... dentro 
dos limites dessa pessoa, dentro da realidade dessa pessoa… é por isso que PTS... eu 
acho uma coisa muito interessante… (Amélia, psicóloga) 
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A mesma entrevistada colocou que o PTS ideal não vai se concretizar: “Acho que um tanto 

você sempre sabe que o PTS ideal não vai se concretizar. E no CAPS Itapeva eu via isso sempre. 

Era pensada uma coisa, acontecia outra!” (Amélia, psicóloga). 

Em uma perspectiva crítica, Maria (psiquiatra) apresentou uma série de questionamentos sobre 

a construção do PTS. No primeiro questionamento, ela reconheceu que há uma oposição entre 

questões éticas e questões teóricas e técnicas. No segundo, ela aponta que o termo PTS tem 

uma orientação geral e comum, sendo que as experiências vividas pelos profissionais dão as 

ferramentas para usar com os casos concretos. 

Pra ter um projeto você precisa, e engraçado que em Campinas teve muita essa coisa 
da institucionalização, porque eles são muito técnicos essa coisa de ter a 
universidade, a UNICAMP, me lembro que, quando eu fui fazer mestrado lá, a 
pergunta era essa: como é que é isso que vocês fizeram? Como você consegue teorizar 
a ponto disso poder ser reproduzido em outros lugares? Porque se não parece 
voluntarismo, eu lembro do Gastão falando isso, eu fiquei tão brava, e “isso não tem 
uma técnica”. A minha discussão era essa, mas é que a questão não é técnica, a 
questão é ética. Eu acho que essa polarização entre a ética, assim, aquilo que você 
não vai permitir que nenhuma pessoa passe por aquilo, e a técnica, que é aquilo que 
você aprendeu, a sua habilidade, hoje as pessoas falam, mas eu não sou formada pra 
isso, gente, ninguém era formado pra nada. (Maria, psiquiatra). 

 

Os entrevistados aprenderam a construir o PTS a partir das experiências que tiveram em 

diversos serviços de saúde onde trabalharam, no cotidiano, quando tiveram contato com 

diversos profissionais e usuários, desenvolvendo práticas do processo diagnóstico e do cuidado 

com os usuários. 

Há falas que colocam o PTS como um instrumento personificado, em que ele é o sujeito da 

ação de cuidado e, ao mesmo tempo, o PTS é construído por um sujeito indefinido, como na 

fala de Roberta (psicóloga) na qual o “projeto terapêutico singular é uma ferramenta que a gente 

utiliza”. 

Sobre este último aspecto, CARDINALLI (2015), ao apresentar debate proposto por Heidegger, 

pode ajudar a compreender esse fenômeno de indefinição do sujeito. A autora coloca que: 

Essa maneira de existir na cotidianidade é denominada como impessoal, pois não 
reporta a alguém específico e sim, a todo mundo ou “a gente”, referindo-se às 
maneiras de ser com os outros, nas quais um não se diferencia do outro. Além de 
promover o distanciamento, a uniformidade e o nivelamento de todas as 
possibilidades de ser por meio do caráter público da interpretação do mundo e do ser-
no-mundo, o impessoal retira a responsabilidade de cada ser-aí, pois prescreve todo 
julgamento e decisão (p.250). 
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Outra questão que veio à tona foi o fato de os entrevistados nomearem o PTS de diversas 

formas: “instrumento”, “dispositivo de auxílio”, “auxílio”, “norteador”, “projeto de vida”, 

“ferramenta”, “organizador”. Essas denominações parecem estar associadas ao nome utilizado 

nos diferentes serviços de saúde mental por onde passaram os profissionais de saúde; e, apesar 

das diferenças, essas denominações estão orientadas pela perspectiva ético-política do modo 

psicossocial.  

Nesse sentido, há um debate sobre a equipe multiprofissional e o debate de como cada arranjo 

institucional pode mudar o nome desse instrumento de trabalho. Os entrevistados apontam para 

o objetivo ou finalidade do PTS, a ressocialização. Ao mesmo tempo, pode-se apreender que 

há a convivência de práticas de cuidado relacionadas ao modo psicossocial e ao modo asilar, 

que entram em embate cotidianamente nos serviços de saúde. A singularidade na construção do 

PTS se dá na articulação entre elementos subjetivos e objetivos. 

Os elementos apresentados e discutidos nesse tópico orientaram a construção dos PTS nos 

relatos de cuidado, orientação que utiliza um ou mais elementos combinados dependendo do 

contexto de vida do usuário do serviço. 

É interessante perceber que nem sempre o PTS é construído “pelos gostos do usuário”, já que 

é feito na relação entre este e o profissional de saúde, sendo sempre um projeto em 

desenvolvimento, mas que pode ser modificado a partir das decisões de mudança que o usuário 

faz durante o cuidado. 

A construção do PTS com os usuários no CAPS III Adulto coloca o PTS como instrumento 

ético-político psicossocial da clínica na Reforma Psiquiátrica. Conforme AMARANTE (2017), 

a conceituação de Reforma se distancia da ideia de que ela é uma reestruturação do modelo 

assistencial e de modernização de técnicas terapêuticas que utilizam a psiquiatria como 

referência. Essa reforma passou a utilizar quatro dimensões que orientam as ações nos CAPS e 

as dos profissionais de saúde: teórico-conceitual, técnico-assistencial, jurídico-política e 

sociocultural. 

Retomando brevemente essas dimensões, a dimensão teórico-conceitual se refere “ao conjunto 

de questões que se situam no campo da produção de saberes, que dizem respeito à produção 

dos conhecimentos, que fundamentam e autorizam o saber/fazer médico-psiquiátrico” 

(AMARANTE, 2017, p.38). 
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A segunda dimensão, técnica-assistencial, discute o modelo de assistência psiquiátrica que 

considera a loucura como incapacidade da razão. A terceira dimensão, a jurídico-política, 

aponta para a superação dessa concepção, indo além das “(...) noções que relacionam a loucura 

a periculosidade, irracionalidade, incapacidade e irresponsabilidade civil” (AMARANTE, 

2017, p.101). E a quarta dimensão, a sociocultural, pretende transformar esse lugar que a 

loucura ocupa na sociedade a partir de ações de mobilização de profissionais de saúde, 

familiares, gerentes, gestores e usuários para mostrar que essas dimensões devem ser 

reconfiguradas. 

O PTS é um instrumento ético-político do modo psicossocial; nesse sentido, ele serve como 

guia para a clínica nos Centros de Atenção Psicossocial. Ele tem muitos elementos da clínica 

psiquiátrica, que é a identificação dos sinais e sintomas de psicopatologias. Como o CAPS é 

um serviço da reforma psiquiátrica brasileira, ele foi construído a partir da proposta 

psicossocial, sendo um serviço comunitário; por isso costuma vivenciar elementos de conflito 

cotidiano. Esses elementos dão conta de boa parte do cuidado pensado para os usuários que são 

encaminhados para o serviço. Amarante (2017) discorreu sobre o processo de desconstrução 

do conceito da clínica psiquiátrica. 

 

[...] Cabe destacar a importância do processo de desconstrução  do conceito de clínica, 
que deixaria de ser o isolamento terapêutico ou o tratamento moral (oriundo do klinus 
– inclinar-se sobre o leito), propostos por Philippe Pinel ou Willian Tuke ou Vincenzo 
Chiarugi, dentre outros, para tornar-se criação de possibilidades, produção de 
sociabilidades e subjetividades no contexto do atual processo de reforma psiquiátrica: 
o sujeito da experiência da loucura, antes excluído do mundo da cidadania, antes 
incapaz de obra ou de voz, tornar-se-á sujeito, e não objeto do saber. Nesse sentido, 
desinstitucionalização não se restringe à reestruturação técnica, de serviços, de novas 
e modernas terapias: torna-se um processo complexo de recolocar novas relações. Por 
isso, desinstitucionalização torna-se, acima de tudo, um processo ético-estético, de 
reconhecimento de novas situações que produzem novos sujeitos, novos sujeitos de 
direito e novos direitos para os sujeitos. Ainda assim, se o conceito de doença for 
submetido ao processo de desconstrução – assim como tantos outros conceitos 
produzidos pela psiquiatria –, podemos supor que as relações entre as pessoas 
envolvidas serão também transformadas; assim como os serviços, os dispositivos e os 
espaços (AMARANTE, 2017, p.99). 

 

Interessante apontar que a noção de isolamento terapêutico ou tratamento moral, utilizada na 

clínica psiquiátrica, é algo recente na história humana, é do século XVIII (FOUCAULT, 2018), 

e ainda é fruto da Revolução Francesa, fato histórico que ainda hoje ecoa na construção dos 

mecanismos de uma sociedade burguesa. Ainda orientam o saber psiquiátrico as noções de 

periculosidade, de isolamento e a noção das doenças mentais, feita nos moldes das ciências 
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naturais, como se o psiquiatra aprendesse observando e catalogando o comportamento dos 

doentes, como no estudo de animais, em um ambiente controlado. 

Os elementos contidos nos manuais de psiquiatria, de DALGALARRONDO (2000), e o de 

saúde mental, de SARACENO (2001a), mostram as diferenças entre as abordagens asilar e 

psicossocial e a importância da desconstrução apontada por AMARANTE (2017). Um manual, 

segundo definição de SARACENO (2001a), é “um conjunto de sugestões e de informações 

racionais que procuram ser uma concatenação lógica entre as teorias, as hipóteses e o que se 

faz na prática” (p.11). Segundo o autor: 

Um manual não pretende substituir todos os instrumentos de formação e capacitação 
que normalmente se utilizam: guias, cursos, treinamentos, mas pretende ser um 
conjunto de indicações que procure diminuir a separação, às vezes muito grande, entre 
os conhecimentos teóricos e a realidade do que acontece nos serviços de atenção 
psiquiátrica (SARACENO, 2001a, p.11). 

 

No “Manual de Psiquiatria”, DALGALARRONDO (2000) utiliza a concepção de que 

psicopatologia é o “conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser 

humano. É um conhecimento que se esforça por ser sistematizado, elucidativo e 

desmistificante” (p.22). O autor coloca que a psicopatologia está circunscrita dentro do esforço 

do saber científico das ciências naturais, pautado pela lógica da não interferência, da observação 

e identificação, sendo uma ciência que não tem concepções a priori. 

Como conhecimento que visa ser científico, não inclui critérios de valor, nem aceita 
dogmas ou verdades a priori. O psicopatólogo não julga moralmente seu objeto, busca 
apenas observar, identificar e compreender os diversos elementos da doença mental. 
O psicopatólogo rejeita qualquer tipo de dogma, seja ele religioso, filosófico, 
psicológico ou biológico; o conhecimento que busca está permanentemente sujeito a 
revisões, críticas e reformulações (DALGALARRONDO, 2000, p.22) 

 

O diagnóstico, nessa concepção científica, tem uma dupla função. Primeiro a de conhecer o 

indivíduo e entender melhor as doenças, o que permite ao psicopatólogo prever o avanço da 

doença, prever as condutas terapêuticas e as preventivas. Também tem a função de permitir 

uma comunicação mais eficiente entre profissionais e pesquisadores. DALGALARRONDO 

(2000) sustenta que:  

A legitimidade do diagnóstico psiquiátrico sustenta-se na perspectiva de aprofundar 
o conhecimento, tanto do indivíduo em particular, quanto das entidades nosológicas 
utilizadas, o que permite o avanço da ciência, a antevisão de um prognóstico e o 
estabelecimento de ações terapêuticas e preventivas mais eficazes. Além disso, o 
diagnóstico possibilita uma comunicação mais precisa entre profissionais e 
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pesquisadores. Sem o diagnóstico ficaríamos com a descrição de aspectos unicamente 
individuais que, embora de interesse humano, são ainda insuficientes para o 
desenvolvimento científico da psicopatologia [...] (DALGALARRONDO, 2000, 
p.33). 

 

DALGALARRONDO (2000) listou seis aspectos particulares do processo diagnóstico em 

psicopatologia. O primeiro é que o “diagnóstico de um tratamento psiquiátrico é sempre um 

diagnóstico baseado preponderantemente nos dados clínicos” (p.33). O segundo, "com 

exceção dos quadros psico-orgânicos”, baseia-se “fundamentalmente no perfil de sinais e 

sintomas apresentados pelo paciente na história da doença e no momento da entrevista” (p.33). 

O terceiro aspecto é que, “de modo geral, não existem sintomas psicopatológicos totalmente 

específicos de um determinado transtorno mental” (DALGALARRONDO, 2000, p.33). Isso 

implica que o processo para diagnosticar uma doença psíquica é feito de um modo complexo. 

[...] o diagnóstico psicopatológico repousa sobre a totalidade dos dados clínicos, 
momentâneos (exame psíquico) e evolutivos (anamnese, história dos sintomas e 
evolução do transtorno). É esta totalidade clínica que, detectada, avaliada e 
interpretada com conhecimento (teórico e científico) e habilidade (clínica e intuitiva), 
conduz ao diagnóstico psicopatológico (DALGALARRONDO, 2000, p.34). 

 

O quarto aspecto retoma a ideia da história natural da doença. DALGALARRONDO (2000) 

coloca que “[...] o diagnóstico psicopatológico é, em inúmeros casos, apenas possível com a 

observação do curso da doença” (p.34). O quinto aspecto repousa na ideia de que “[...] O 

diagnóstico psiquiátrico deve ser sempre pluridimensional” (p.34). O sexto aspecto é o único 

dos seis que trata claramente de um paciente como uma pessoa que apresenta para o 

psicopatólogo o que sente. Sobre isso o autor escreveu. 

[...] Confiabilidade e validade do diagnóstico em psiquiatria. A confiabilidade 
(reliability) de um procedimento diagnóstico (...) diz respeito à capacidade de um tal 
procedimento produzir, em relação a um mesmo paciente ou para pacientes de um 
mesmo grupo diagnóstico, em circunstâncias diferentes, o mesmo diagnóstico. (...) A 
validade (validity) diz respeito à capacidade de um procedimento diagnóstico 
conseguir captar, identificar ou medir aquilo que realmente se propõe a identificar. 
(DALGALARRONDO, 2000, p.35). 

 

Fazendo contraponto às ideias apresentadas por DALGALARRONDO (2000), SARACENO 

(2001a), no “Manual de Saúde Mental”, faz uma crítica ao diagnóstico proposto pela 

psiquiatria. Para o autor italiano, o diagnóstico tem um papel fundamental na história e no 

presente da Psiquiatria. Por ser parte da Medicina, segue a mesma lógica agrupando os pacientes 
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a partir de suas doenças. Essa agregação não dá informações úteis para a estratégia de 

intervenção nem para prever o desenvolvimento da enfermidade.  

SARACENO (2001a) se distancia do modo asilar, colocando que “na realidade, o diagnóstico 

por si só NÃO é um instrumento de grande utilidade para estabelecer a estratégia de intervenção 

e para prever o desenvolvimento da enfermidade” (SARACENO, 2001a, p.14). Além disso, 

não associa a ideia do diagnóstico como um elemento para o avanço científico. 

O autor segue utilizando estudos da reabilitação psicossocial que colocam em questão a 

centralidade do diagnóstico para a construção de estratégias de intervenção. “Muitos estudos 

demonstram que as variáveis importantes para determinar a estratégia de intervenção, e ainda 

para o desenvolvimento da doença, NÃO são exclusivamente o diagnóstico senão também 

outras variáveis 'extraclínicas’” (SARACENO, 2001a, p.14). 

O Estudo Internacional sobre a Esquizofrenia da OMS realizado em nove países 
evidenciou que a enfermidade após dois anos é mais favorável nos países em 
desenvolvimento do que nos desenvolvidos e industrializados. Isto quer dizer que o 
‘contexto socioeconômico e cultural é uma variável que dá mais informações sobre o 
desenvolver da enfermidade do que o simples diagnóstico [...] (SARACENO, 2001a, 
p.14-15). 

Existem muitos exemplos de classificação em psiquiatria. Uma das classificações 
mais conhecidas no mundo é a do DSM III, que propõe categorias diagnósticas muito 
articuladas e requintadas que não têm aplicação prática na realidade clínica. Um 
sistema de classificação mais simples e útil na prática clínica é a CID 9 (SARACENO, 
2001a, p.16).  

 

No “Manual de Saúde Mental”, SARACENO (2001a) defende a ideia de que há elementos na 

Classificação Internacional de Doenças (CID), proposta pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), para obter informações suficientes utilizando as grandes categorias, também, 

suficientes. Ao mesmo tempo, as terminologias contidas na CID podem ser compartilhadas 

pela gestão e profissionais de saúde. O autor critica a psiquiatria, colocando que as 

intervenções propostas são limitadas. 

A psiquiatria está caracterizada por muitas hipóteses, às vezes, simples modelos que 
se traduzem muito freqüentemente em uma intervenção prática limitada em medidas 
terapêuticas, realizadas de maneira repetitiva e estereotipada, nunca controlada e 
avaliada com respeito à eficácia dos resultados. Ninguém tem culpa pelas poucas 
informações corretas que se tem sobre as enfermidades mentais, porém muitos têm 
culpa de não levar em conta essa incerteza que envolve as práticas psiquiátricas, e de 
fazerem crer que as coisas parecem claras e certas. O que se pode tentar fazer é 
selecionar o que se pode afirmar com relativa segurança, e com essa bagagem de 
conhecimento e experiências construir um trabalho prático, único e verdadeiro 
‘laboratório’ de experiência científica (SARACENO, 2001, p.11).  
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Nessa perspectiva, SARACENO (2001, 2001a) considera que não é o profissional de saúde que 

cuida do usuário, mas o serviço de saúde. No “Manual de Saúde Mental”, o autor discute 

elementos que podem atrapalhar ou ajudar no processo reabilitativo: recursos materiais, 

organização e processo de trabalho. 

⋅ Recursos materiais (espaço, medicamentos, quantidade de pessoal, transporte etc.), 
⋅ Organização (distribuição do tempo de trabalho entre as atividades burocráticas, 

administrativas, médicas, reabilitatórias, sociais; acesso do serviço para a população; 
integração entre serviço e outras estruturas de saúde), 

⋅ Estilo de trabalho (nível de hierarquização da equipe, nível de conflito entre os 
membros da equipe, rigidez e flexibilidade dos papéis profissionais, capacidade da 
equipe de exercer autocrítica e possibilidade de discussão aberta entre os membros 
etc.) (SARACENO, 2001a, p.22). 

 

Comparando o manual de psiquiatria “Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais”, 

de Paulo Dalgalarrondo, com o “Manual de Saúde Mental”, de Saraceno, observa-se que, no 

primeiro, o trabalho não aparece como uma dimensão a ser colocada nos objetivos da 

intervenção dos profissionais de saúde; em contrapartida, aparece no de Saraceno (2001a).  

1. O incremento da consciência do paciente a respeito dos seus problemas: Pessoais, 
Familiares, de trabalho, Econômicos, Sociais, Culturais (p.25); 

2. O incremento da autonomia afetiva-material-social do paciente (p.25); 
3. O incremento da incorporação do paciente na vida de relação social e política 

(Saraceno, 2001a, p.25) 

As diferenças apresentadas sobre os modos asilar e o psicossocial, representados pelos dois 

manuais, evidenciam que há somente um elemento em comum, a importância da utilização de 

uma linguagem comum entre os operadores da saúde mental. Vale ressaltar a importância dada 

ao processo de trabalho no serviço de saúde e ao trabalho do usuário como norte para a 

construção da cidadania. SARACENO (2016) discute que o desenvolvimento das práticas e 

teorias reabilitativas devem ser orientadas pela construção de um cuidado orientado para 

construção da cidadania do usuário.  

[...] Quero dizer a todos que não tenham pressa, fiquem calmos e sigam com as 
práticas que executam, sem pensar que sua prioridade é a construção de um modelo 
teórico de referência. Não por serem praticantes sem teoria, mas deixar que a teoria 
se construa sem forçar este processo de construção, porque, ao forçá-lo, o risco é de 
que a prática está divorciada da teoria. Pois, aos pacientes maltratados nos 
manicômios nos anos 1920 corresponde uma teoria psiquiátrica extremamente 
complexa e articulada. E este divórcio entre a teoria e a prática não deve apenas ao 
fato de serem os psiquiatras maus ou burros.  E um problema epistemológico de que 
a teoria não gerava uma prática consequente. (SARACENO, 2016, p.197). 
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4.4. RECONHECIMENTO DO SOFRIMENTO PSÍQUICO RELACIONADO AO 
TRABALHO DO USUÁRIO 

 

A finalidade desse tópico é discutir as unidades temáticas relacionadas ao segundo objetivo 

específico que é identificar, nas falas dos sujeitos da pesquisa, possíveis percepções acerca da 

especificidade do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Para tanto, são discutidas: 4.4.1. 

As concepções gerais de trabalho que os entrevistados expressaram; 4.4.2. A identificação do 

sofrimento psíquico e sua relação com o trabalho dos usuários do serviço; 4.4.3. Os limites e as 

possibilidades da atuação de cada profissão da saúde no contexto do cuidado; e 4.4.4. O 

afastamento pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). 

 

4.4.1. Concepções de Trabalho 

 

Nas entrevistas, observaram-se diversas concepções de trabalho. Alguns dos entrevistados 

associam o trabalho ao sofrimento. Outros, à ocupação, e expandem essa concepção até para a 

doença, uma vez que há usuários que se identificam com a doença como se ela fosse sua 

ocupação. Outros já enxergam o trabalho com uma visão política, associada ao Capitalismo. Há 

ainda aqueles que percebem o trabalho como um fazer associado ao prazer, referindo-se a ele 

com expressões associadas ao prazer sexual. 

Maria (psiquiatra) apresenta duas acepções para a palavra "trabalho'', ambas relacionadas ao 

sofrimento. A primeira está relacionada à tortura, ao sofrimento, pois se associa a tripalium. 

Nessa acepção, o trabalho é desagradável, doloroso. A segunda faz referência à passagem 

bíblica de Adão e Eva. Cair na tentação afastou a humanidade do prazer de viver sem trabalho, 

num paraíso. Ora, para Maria, o trabalho se afasta da visão do paraíso.   

[...] A origem do nome a gente sabe, do tripalium, e tem essa coisa associada ao 
sofrimento... brincando um pouco eu sempre penso que a culpa é da Eva, do Adão, 
porque aquela história da tentação e tal, e que acabou com o paraíso e com a 
possibilidade das pessoas viverem sem sofrimento (Maria, psiquiatra). 

 

Essa profissional também desenvolve seu raciocínio comentando sobre as relações no ambiente 

de trabalho sob a perspectiva do sofrimento psíquico a partir de relações concretas, baseadas 
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nas ideias de esforço, disciplina, obrigação, hierarquia, sofrimento, assédio e cumprimento de 

metas estabelecidas pelas chefias para os subalternos. 

[...] Essa história que me vem na cabeça, a ideia do esforço, da disciplina que é 
obrigado a ter no trabalho, e hoje eu vejo muito essa coisa da hierarquia se a gente 
pega os mais jovens, a gente mais velho... acho que tava mais acostumado a 
simplesmente cumprir as ordens. Eu sou de uma geração em que cumprir ordens, a 
disciplina, os pais eram extremamente rígidos rigorosos na educação, a criança não 
tinha direito a nada, não sabia o que queria direito, então acho que não foi tão difícil 
pra mim. Mas hoje no atendimento, por exemplo, eu vejo os mais jovens sofrendo 
muito. Tem a coisa do assédio, essa coisa das chefias imediatas, a maneira como se 
constituiu o trabalho que é essa coisa hierárquica, e a maneira como se lida com o 
profissional para obter um determinado resultado, como uma meta pra cumprir, e 
como as chefias imediatas se comportam pra que o funcionário chegue àquela meta, 
execute um determinado plano que foi pensado por outras pessoas a que esses 
funcionários não tiveram acesso, mas ele é obrigado a cumprir, a fazer daquele jeito. 
E hoje eu vejo as pessoas adoecendo seriamente no trabalho (Maria, psiquiatra)  

 

Embora Maria (psiquiatra) associe o trabalho ao sofrimento, ela admite que sua experiência não 

foi marcada pelo sofrimento; ao contrário, para sua pessoa, o trabalho está relacionado à 

produção de uma identidade e marcado pelo prazer em realizar uma tarefa que ajuda as pessoas. 

Ela disse também que a experiência de sofrimento “poderia não ser assim, deveria não ser 

assim”. 

[...] o trabalho pra mim não é um sofrimento, eu gosto bastante de trabalhar. Eu sou 
uma pessoa que se eu tiver que me definir, a minha identidade tá ligada ao trabalho, 
não sei o que eu faço da minha vida um dia se eu parar de trabalhar. Hoje eu trabalho 
muito menos que antes, mas com a mesma tenacidade, com uma preocupação muito 
grande de ajudar as pessoas que estão junto, a equipe, pra diminuir o sofrimento 
dessas outras pessoas. Mas vejo colegas entrando com um burnout, com crises de 
ansiedade, ansiedade generalizada, depressão, por causa do trabalho (Maria, 
Psiquiatra). 

 

Amanda (auxiliar de enfermagem) entende o trabalho como uma atividade prazerosa, que a 

pessoa goste e se sinta bem fazendo a atividade e no local onde essa atividade é exercida. 

[...] o que é trabalho pra mim... acho que primeiramente a gente tem que gostar do 
que faz, tanto na parte profissional quanto o seu local de trabalho em si, porque 
trabalho é você exercer uma função que você goste, que você se sinta bem, tanto em 
local de trabalho quanto com o que você está trabalhando. Então pra mim trabalho 
é prazeroso, eu gosto bastante, me identifiquei bastante nessa área de saúde mental, 
então eu acho que trabalho é isso, é você gostar do que faz, se entregar ao que você 
tá fazendo e fazer com amor pra você poder fazer bem feito. E não ser nada 
desgastante (Amanda, auxiliar de enfermagem). 
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Robson (auxiliar de enfermagem) compreende o trabalho do ponto de vista do sofrimento 

relacionado sobretudo a um ambiente em que são limitados não apenas os recursos para realizar 

as atividades profissionais no que se refere aos instrumentos, como também   as relações entre 

os colegas e entre a chefia. Esses são elementos fundamentais para garantir um “trabalho bem 

feito”. 

A parte do trabalho é uma coisa muito complexa, depende muito de quem tá 
diretamente envolvido. Quando você está no ambiente de trabalho, onde você tem 
recurso para se fazer um trabalho, é diferente quando você não tem. Porque assim o 
trabalho é bem feito com qualidade, que tá atrás de você que está administrando, que 
te dá recurso para isso. Quando você tem recurso, você não adoece, porque as 
cobranças são de menor, as pessoas que estão envolvidas estão mais envolvidas e 
com qualidade no que está fazendo. Porque o que mantém elas dessa forma são o 
recurso que você tem. Quando você não tem recurso, o estresse é contínuo, a 
cobrança é maior. Se você não tem, você tem que se virar com o que tem. E você tá 
sempre enxugando o gelo, você tá sempre querendo fazer mais do que você não tem 
recurso. Você quer dar conta de algo que você não vai dar (Robson, auxiliar de 
enfermagem). 

Eu falo no contexto de quando você pega um cara que sabe administrar, mexer com 
dinheiro ele faz muito dinheiro. Quando o cara que pega e gasta dinheiro, ele só gasta 
dinheiro. Então quando você tem uma boa administração, um olhar diferenciado pro 
cuidado, eu não falo quando você só tem um olhar para o paciente, porque quando 
você só tem olhar para o paciente, você esquece que as pessoas que estão envolvidas, 
elas têm que ter qualidade no trabalho. Então você está adoecendo sua equipe. 
Quando você não tem qualidade é isso, você está adoecendo, porque você está 
cobrando da forma errada. Não adianta você cobrar o funcionário para cumprir algo 
que você não tem como dar recurso. Então você cobra, cobra, cobra, cobra, não vai 
acontecer. Pode até acontecer, mas sempre com falhas. Esse recurso quando eu falo, 
tipo... vamos dizer uma situação bem simples que a gente poderia... a gente tem que 
fazer uma visita na casa de um paciente que está em crise, e aí a gente tem que 
agendar o carro, mas o carro não tem porque a prefeitura, ou a gente não tem 
recurso, ou seja, mais uma vez a gente fragilizou a equipe, deixou a equipe estressada, 
o paciente que ficou lá esperando, ou seja, a pessoa que ia prestar o atendimento 
cuidado ela vai sentir impotente, naquele momento, Porque deixou de cuidar, deixou 
de prestar um serviço.... e impotente pelo serviço. Como você vai fazer algo que você 
não tem? Isso também adoece muito. Às vezes a própria cobrança do contexto da 
equipe, que está frágil, o próprio desenvolver, as picuinhas pelo fato de não ter 
recurso. Porque aí eu cobro da minha amiga que ela não deu conta do serviço, mas 
pera aí, ela não deu conta... por que não deu conta? Será que ela não deu conta 
porque simplesmente ela estava doente? Simplesmente porque tá sobrecarregada, 
não conseguiu dar conta do básico? De 4, 5 atendimentos de uma vez, sendo que não 
tem gente porque foi dar conta de outra unidade. A gente pode até ter a parte, mas 
quando tá faltando da equipe você sobrecarrega, você trabalha por dois. E aí o 
atendimento é fragilizado. A escuta sua, não é uma escuta ativa, é uma escuta bem 
frágil, porque você escuta o paciente roboticamente, o paciente fala para você "então 
eu tô com dor há uma semana, mas essa dor aqui toda vez que chega meu tio eu tô 
com dor", "Então você tem que começar a ir no médico". Pera aí ele falou que tá com 
dor por causa do tio dele que chegou, não porque tava sem médico. A escuta não foi 
ativa, foi bem fragilizada. As cobranças e dá conta do serviço faz isso (Robson, 
auxiliar de enfermagem). 
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Robson, tal como Maria (psiquiatra), entende o trabalho como sofrimento, mas também como 

algo “bom”, e relacionado ao prazer, pois a pessoa pode se dedicar e dar o “melhor de si” em 

algo de que gosta. 

Eu vejo o trabalho como algo... você tem que fazer o que você gosta. A partir do  
momento o que você faz o que você gosta, mesmo com dificuldade você dá o melhor 
de si. A gente entende que as fragilidades vão acontecer em tudo quanto é lugar, mas 
você tem que dar conta do mínimo, né? Que é o atendimento, que é o cuidado. Só que 
não pode deixar de ser visto, também, como trabalhador, porque você se envolve de 
tal maneira que isso também adoece. A partir do momento que você se coloca numa 
posição de você deixar de estar na sua casa, com sua família, todos os dias. Tá ali... 
quando você vai ver, se tá num ciclo tão vicioso, que quando você tá dentro da sua 
casa você tá falando do trabalho. Isto está te adoecendo e você não percebe que está 
doente.  Mas, como você falou... o que é trabalho para mim é isso... acho que trabalho 
é você fazer algo que te faz bem, algo que te que te reconheça, com o que você gosta. 
Porque a partir do momento que você faz algo que você gosta, que você se sinta bem, 
isso para mim é trabalho. Porque a gente pode fazer muitas coisas que a gente faz 
bem dentro de casa, comendo, assistindo [filme e comendo] pipoca... mas não! O que 
faz bem, é você cuidar de um paciente e você se sentir bem, que aquela pessoa deu 
conta daquela simples coisa que é pegar uma caneta de colocar onde ela não 
conseguia... isso para mim, a partir do momento que você faz o que você gosta, é 
trabalho. Você conseguir dar conta de algo que você gosta, você fazer o que você 
gosta (Robson, auxiliar de enfermagem). 

 

Amélia (psicóloga) contrapôs o diagnóstico e o trabalho como distintas funções sociais, 

relacionadas à importância que os usuários têm na sociedade. Ela considerou que a falta de 

identificação com o trabalho é uma característica dos usuários, levando-os a se identificarem 

com a doença, não com a sua ocupação profissional, pois eles se apresentam a partir do 

diagnóstico que receberam. Essa proposição indica um diálogo com a ideia de BASAGLIA 

(1985) de reconhecer a doença entre parênteses, isto é, pensar o sujeito a partir de outros 

elementos como seu nome, história de vida, atividade de trabalho e não pensar suas ações e 

pensamentos a partir do diagnóstico que ele recebeu. 

Pra alguns usuários isso [o trabalho] faz muita falta...  mesmo porque eu acho que o 
trabalho tem uma importância social, a gente se apresenta “Oi, meu nome é Adriana, 
eu sou psicóloga”, e uma coisa que eu achava muito difícil pra lidar no CAPS é que 
as pessoas se apresentavam, muitas vezes, como...  vou dar um exemplo fictício: “Oi, 
meu nome é Maria, sou Cid 20, ou esquizofrênica” ou “Oi, meu nome é João, sou 
bipolar” … As pessoas, ao invés de terem algo que a gente pensa que é um trabalho 
ou uma função na sociedade (entre milhões de aspas), elas se apresentavam como 
diagnóstico, essa é a função delas, é a doença.  Eu achava isso terrível…  a gente não 
ter outras possibilidades de inserção no laço social que não... ou de ocupação, ou de 
ocupação-doente (Amélia, psicóloga). 
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Para Amélia (psicóloga), o trabalho também se associa a um elemento que organiza questões 

práticas do cotidiano de usuário com psicose: como administrar dinheiro, buscar trabalho ou 

organizar a vida. 

Pensar umas questões práticas, eu acho que na psicose isso [o trabalho] é uma 
questão importante, faltam umas questões práticas: se pensar como administrar 
dinheiro, como encontrar trabalho, o que é isso, fazer isso todo dia... porque tem 
muitos usuários que sentem falta de uma colocação no mercado... caso do Antônio 
[nome fictício], que agora tá trabalhando, ou me disse que tá (risos) (Amélia, 
psicóloga). 

 

Luciana (psiquiatra) reconhece que o trabalho é uma função relacionada a um saber, a um 

conhecimento que a pessoa tem, e pelo qual a pessoa será contratada por um patrão e receberá 

uma quantia de dinheiro por isso. 

Trabalho é uma atividade onde você vai receber por isso assim, é alguma coisa que 
você tá desempenhando, uma função que você tá desempenhando e você tá recebendo 
por isso.  Então tem um esforço seu, um saber seu, alguma coisa que você vai 
desempenhar que você vai contratar isso com seu chefe e vai receber por isso, é isso 
trabalho (Luciana, psiquiatra). 

 

Roberta (psicóloga) colocou o trabalho como lugar, espaço de dignidade, alinhado ao desejo da 

pessoa, ao “tesão”, versus o trabalho que toma boa parte da vida da pessoa, como se ela estivesse 

num regime de escravidão, característico do Capitalismo, escravo do capital. O trabalho não 

tem uma essência (em si), a pessoa é ocupada por um ou outro jeito de estar nesses lugares. 

Trabalho... pra mim trabalho é um lugar, que dá lugar... é um espaço onde dá lugar 
para dignificação. Apesar de que, hoje, eu entendo que o trabalho, se ele não for 
alinhado com o desejo, ele passa a ser praticamente movimento... escravagistas, 
porque você passa muito mais tempo no trabalho do que na vida... e se ele não tiver 
alinhado com seu desejo, com seu tesão... não faz muito sentido, você vira... escravo 
do Capital.... você tem que trabalhar para a sobrevivência... mas, para mim trabalho 
é um espaço... é um lugar, na verdade, não é um espaço que dá lugar... mas ele 
próprio por si só é um lugar... e aí depende que lugar, o que você quer ser ocupado, 
né? (Roberta, psicóloga) 

 

Luiz (psicólogo) apresenta duas concepções de trabalho: uma restrita, como atividade que 

produz sustento; e uma mais ampla, como um fazer, como uma atividade que produz algo que 

não é remunerado, como o trabalho voluntário. 

Trabalho é um conjunto de atividades que você faz para garantir o seu sustento e a 
sua... isso num conceito mais restrito, né? Mas que você produz algo, e em tese é 
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remunerado por isso é traduzido num sustento da vida. Mas, você pode ter trabalhos 
voluntários ou pode ter outros tipos de trabalho que não são remunerados, mas assim 
tem um produto desse fazer, dessa atividade (Luiz, psicólogo).  

 

Mario (enfermeiro) admite duas possibilidades de vivência do trabalho:  a primeira é “ocupação 

que você tem baseado numa arte que você faz”, que é desenvolvida a partir de estudos formais.  

A segunda é ter um emprego que não foi escolha, algo que foi oferecido, para ajudar na renda 

da casa, e que não supõe necessariamente um conhecimento construído a partir do estudo. Para 

esses, o Ensino Médio já é suficiente para aceitar qualquer oportunidade que for oferecida. 

Trabalho, no geral? Trabalho é uma ocupação que você tem baseado numa arte que 
você faz, seja ela qual for. Tem gente que estuda para ter um trabalho, e tem gente 
que simplesmente trabalha naquilo que tem de oportunidade. Acho que é baseado 
naquilo que você tem de vivência, se você tem uma base... diferente... quando você 
pensa... seus pais investem que você estude para você tenha uma profissão. É 
diferente de alguém que não tenha tanta oportunidade, e que meramente consegue 
terminar o Ensino Médio, e tem que ir logo procurar um emprego para ajudar a renda 
de casa. Então ela está disposta a trabalhar naquilo que foi oferecido (Mario, 
enfermeiro). 

 

Lúcia (assistente social) conceituou trabalho como um jeito de sobrevivência, no qual a pessoa 

ganha um salário para bancar suas necessidades. Compreende que esse jeito de trabalhar está 

inserido num contexto de uma sociedade desigual, na qual há pessoas que ganham mais que 

outras. 

Trabalho... trabalho, pensado nessa sociedade, que nós estamos inseridos, ele é um 
meio de sobrevivência. A partir do trabalho, que eu vou ter o meu salário, e que vou 
poder me manter e bancar as minhas necessidades... necessárias em aspas, isso é uma 
outra discussão... para que eu consiga sobreviver, que é quase uma sobrevivência 
mesmo. Acho que o trabalhador, pensando nessa questão do trabalho para se manter 
e para manter as necessidades básicas, é guerreiro, é sobrevivência mesmo. 
Pensando nessa lógica... desigual... de tudo muito caro... de não revisão de salário... 
de estar inserida nessa concepção... (Lucia, assistente social). 

 

Essas concepções, junto com as de PTS, se associam ao reconhecimento e à construção dos 

PTS para usuários com sofrimento psíquico relacionado a sua atividade de trabalho, pois essas 

concepções orientam as articulações interinstitucionais e intersetoriais, assim como as ações 

que propõem para os usuários. As ações passeiam por diversas propostas, tanto pelo trabalho 

protegido como não protegido, feitas pelo campo da reabilitação psicossocial, sistematizadas 

por SARACENO (2001). 
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4.4.2. Identificação do Sofrimento Psíquico e sua relação com o Trabalho dos Usuários 

do Serviço  

 

Há falas dos entrevistados nas quais se observam a identificação do sofrimento psíquico do 

usuário relacionado ao seu trabalho. No entanto, muitas vezes, esses mesmos profissionais se 

questionam se o sofrimento do usuário está de fato relacionado ao trabalho. Esse 

questionamento permite que outros elementos relacionados ao sofrimento do usuário sejam 

investigados. Outra questão, presente nos relatos de cuidado, reside nos precários recursos 

institucionais (no CAPS), nos setoriais (na saúde) e nos intersetoriais (outras políticas públicas), 

colocando como desafio do profissional de saúde ter que cuidar muitas vezes sozinho desta 

questão complexa.  

Os entrevistados falaram de diversas categorias profissionais e seus processos de trabalho, algo 

que tem sido estudado extensivamente na literatura relacionada à saúde do trabalhador, o que 

indica que há uma construção interdisciplinar sobre esse aspecto. Amélia (psicóloga) falou 

sobre a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Policiais da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias 

de Aguiar) como categoria profissional relacionada às situações de violência às quais eles estão 

expostos cotidianamente, sendo agressores e agredidos. Falou dos metalúrgicos, sobre as 

relações de trabalho de submissão e de luta; das professoras readaptadas, do processo de luta 

do local anterior de trabalho e da adaptação ao novo, assim como de outros servidores públicos. 

Maria (psiquiatra) falou também do adoecimento de professores, no contexto do funcionalismo 

público, e identificou que as mudanças frequentes no processo de trabalho associadas às 

mudanças na gestão pública estão relacionadas ao sofrimento psíquico. Usou sua experiência 

clínica como referência para identificar a pertinência disso nesse processo de sofrimento 

psíquico. 

Aqui em [...] [um município no litoral Sul do Estado de São Paulo] eu tenho tido 
experiências muito concretas com professores. Eu tenho um professor que tá muito 
difícil. E no funcionalismo público essas as chefias que vão mudando porque tem 
questões políticas envolvidas, e como essas pessoas que nem sempre são qualificadas 
para terem um cargo de gestão, como é que elas fazem pra que aquele funcionário 
produza. E isso produz um enorme sofrimento. Então eu acho que eu respondi para 
você essa coisa do trabalho que não é para mim, o trabalho pra mim não é um 
sofrimento [...]. (Maria, psiquiatra). 

Eu acho que enlouquecer faz parte desse contexto dissociado, não tem sentido pro 
trabalhador aquilo que ele tá fazendo, eu penso numa professora, nas crianças. Podia 
dar super certo, ela se sentir envolvida com as crianças, mas aí você tem um chefe 
que fica desfazendo, que mexe na sua autoestima, que vai cutucando todo dia, pega 
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no seu pé porque você foi amamentar seu filho, aí precisa demora pra voltar, e o cara 
vai minando. Isso dá pra fazer um sofrimento enorme porque a pessoa não consegue 
mais ficar ali, num lugar que podia ser de prazer. Acho que a pergunta é, como faz 
pra desenlouquecer porque o natural é ficar louco (Maria, psiquiatra). 

 

Como exemplo de sofrimento psíquico de categorias profissionais determinadas, transcrevo o 

trecho da entrevista sobre a questão policial, um caso que Amélia (psicóloga) atendeu. Tratava-

se de um policial da ROTA. Nesse caso, o usuário já frequentava o serviço há muito tempo, 

tendo sido atribuído a ele um diagnóstico que nunca foi revisto e um tratamento medicamentoso 

também sem alteração. A isso Amélia chamou de "cristalização”. Esse processo relatado por 

Amélia mostra que não se consegue fazer um projeto terapêutico dinâmico, o que dificulta a 

identificação também do sofrimento psíquico relacionado ao exercício profissional. 

 

Tem um outro que eu atendi... esse é um caso muito interessante... porque era um 
sujeito... eu não atendi ele desde o começo... ele vinha nesses grupos de medicação... 
e daí nos grupos de medicação, ele começou a falar de um desejo que ele tinha... 
porque, assim, ele era um policial, entrou pra ROTA, e na ROTA, ele foi filiado a um 
grupo específico da ROTA, que é um grupo que sai pra matar pessoas, indivíduos 
maus, que eles acreditam que são. Então faz uma limpeza da sociedade. Só que o cara 
meio que viciou, e curtia sair pra matar. E isso não sei se foi escalonando... e ele teve 
um problema com o superior, ameaçou o superior de morte, e foi forçadamente... 
primeiro, ele foi encaminhado pra outro lugar, daí não deu certo, e daí ele foi 
forçadamente aposentado. Esse era um caso que não era um psicótico, de jeito 
nenhum, era um cara que tinha muitas compulsões, e talvez algo no nível da 
perversão. Eu comecei a atende-lo porque ele começou a vir com uma queixa [...], 
“Eu acho que eu fui muito injustiçado... meu sonho é meter uma bala nesse superior 
que me aposentou...”, e sempre tentava voltar pra polícia e não conseguia, porque 
nunca ia passar no teste psicológico disso... depois dizia que desencanava, mas 
sempre queria voltar... enfim... e daí ele começou a ter, repetidas vezes, uma queixa 
que era: “Quero sair matando as pessoas, e depois me matar”... e aí eu comecei 
atender ele pra ele não matar pessoas e não se matar, entendeu? (risos) Foi um 
atendimento curioso... acho que, quando a gente começou a chegar no centro da 
questão foi quando ele também quis parar de vir, sabe? Mas eu acho que tem algo 
que é do adoecimento do trabalho, porque eu acho que talvez ele até tivesse essas 
questões de separação de quem é bandido de quem não é... e assim, o que é bandido 
precisa ser morto, e precisa matar tudo que é ruim em mim e nos outros, né? Acho 
que muito em mim, se mata no outro o que se mata em si... mas eu acho que a lógica 
da instituição em que ele trabalhava favoreceu isso. Nesse sentido, eu acho que pode 
ser considerado algo de um adoecimento de trabalho. Eu acho que uma lógica 
perversa de instituição super entrou e era muito presente nele, sabe? E bem 
cristalizado, bem difícil mexer nisso (Amélia, psicóloga). 

 

Amanda (auxiliar de enfermagem), sobre sua experiência no CAPS na cidade de São Paulo, 

contou sobre um massoterapeuta e um engenheiro cujos sofrimento psíquico parecia estar 

relacionado ao trabalho, mas ela não percebia uma relação direta.  
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Olha a gente tem esse em específico que eu não me recordo agora o que ele era, mas 
a gente tem um outro que é massoterapeuta que ele também era super inteligente esse 
massoterapeuta, aí ele se desorganizou e até o momento ele fica assim agora, ele tá 
estável no momento, mas ele não consegue mais dizer se a função dele. Ele não 
consegue mais exercer. Tem também um que era engenheiro, hoje esse engenheiro 
você tenta conversar com ele, ele nunca tem certeza de nada, ele nunca te dá certeza. 
Você pergunta “qual seu nome”, e ele “eu acho que é...”, “o que você veio fazer aqui 
hoje?”, “eu acho que eu tenho tal coisa”, ele nunca tem certeza das coisas, tudo que 
ele vai falar ele fala “eu acho”, e esse era engenheiro (Amanda, auxiliar de 
enfermagem).  

 

Vale a pena lembrar mais uma vez a fala de Amanda (auxiliar de enfermagem) na qual ela 

relatou que o processo no CAPS de São Paulo, onde trabalhava, era de acolher, medicar e 

encaminhar para atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) a partir do momento em que 

o usuário ficava estabilizado.  

Com relação aos casos “cristalizados”, Luciana (psiquiatra) lembra de um usuário, que foi 

metalúrgico e participou das greves operárias que ocorreram entre 1978 e 1980. Esse usuário 

foi diagnosticado com transtorno bipolar, com um quadro de perda importante de sua autonomia 

ao longo do tempo; ao mesmo tempo, fez um exercício de pensar possíveis ações comunitárias 

para uma atuação política do usuário. 

 

É muito doido, acho que o Antônio [nome fictício] era um cara que na cabeça da 
maioria das pessoas do PTS dele foi resolvido quando ele foi aposentado. E não era 
isso. O PTS não era ser aposentado, tinha uma questão importante em relação ao 
quanto que era importante para ele se sentir produtivo ainda, porque ele era um cara 
jovem e isso ficou como um discurso perdido... era como se o cara tivesse ficado preso 
no tempo. Isso é um exemplo de como o PTS... não foi esse PTS, esse PTS não 
finalizou... o que o Antônio [nome fictício] ... que papel... o que ele vai desempenhar 
aqui agora? Ele ficou aposentado, afastado, a empresa não... ele tá falando ainda 
dessa história de trabalho... tanto que foi importante para ele essa época... tá lá no 
meio das greves e se sentir parte desse processo de luta por direitos trabalhistas, 
pelas condições de trabalho... E não acontecia nada, ele ficava com discurso preso, 
como se tivesse ficado preso no tempo... era a sensação que dava (Luciana, 
psiquiatra).  

E que poderia pensar em outras formas de... a gente não conseguia [...] atualizar 
isso... no sentido de que... ele poderia, de repente, estar uma associação de bairro... 
como que esse cara né pode trazer todo esse conhecimento do processo dele do 
sindicato para hoje? Para o universo que ele tava ali, aposentado... inválido aos olhos 
da família... mas com uma potência... com encaixar, não é encaixar... como que esse 
cara?... o que poderia ser feito?... aonde que ele poderia ser? (Luciana, psiquiatra). 

 

Roberta (psicóloga) fez referência aos trabalhadores de telemarketing, não a um usuário 

específico, mas sua experiência clínica apontava que essa era uma categoria de trabalhadores 
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que desenvolvia importante sofrimento psíquico. Para ela, são “as condições de trabalho [desses 

profissionais] que determinam se vou sofrer pelo trabalho ou não”. 

Por exemplo, eu pego um trabalhador de telemarketing será que ele adoece porque a 
vida dele está toda, completamente... tipo, tem coisas na vida que tão ruim, ou porque 
ele passa o dia inteiro... falando a mesma coisa... ouvindo desaforo... 40 horas lá... 
apertando o botão... é tipo, não sei... Tempos Modernos, sabe? O Chaplin... ele faz 
as mesmas coisas... movimentos repetitivos causam sofrimento... eu diria que que eu 
trabalho é por si só um movimento repetitivo... independente com que você trabalhe. 
Você pode ser um executivo... fazer reunião todos os dias isso é causador de 
sofrimento. Eu fico pensando que todas as pessoas, independentemente de sua 
condição, classe, cor, credo sofrem. Então, eu desconheço uma pessoa... a 
determinação do Ministério da Saúde, que é um bem-estar físico, psíquico, social. 
Quem tem um bem-estar físico, psíquico e social, hoje? No mundo? Do cara que mora 
na palafita, até o Jair Bolsonaro? Até o cara que é muito rico? Eu acho que você não 
tem uma completa... você não tem essa realidade. Então... eu acho que são os vetores 
da vida que vão determinar isso. Então é o trabalho, a alimentação, é... o que você 
faz... é o lazer, se tem ou não tem... é isso que vai determinar o seu sofrimento. Por 
que a falta de trabalho também gera sofrimento, né? Então é isso, acho que a vida é 
toda... tem vários desafios da vida inteira... eu sempre acho que tem certos 
sofrimentos que é causada pelo trabalho, mesmo (Roberta, psicóloga). 

 

Luiz (psicólogo) fez também referência aos trabalhadores de telemarketing, que atendia num 

CAPS em São Bernardo do Campo. Era uma demanda importante a desses trabalhadores. 

Também fez referência ao desafio para construir o PTS para esses usuários em um processo de 

trabalho no CAPS, diferente do de Mauá. 

Nesses casos [relacionados ao trabalho do usuário] que a gente acolhia, tinha algumas 
variáveis. Uma, se esse trabalho... se a gente compreendia que com o tratamento essa 
pessoa conseguiria retornar ao trabalho numa boa, e se ela mostrava isso para 
gente... mostrava uma disponibilidade, uma vontade de voltar a esse trabalho... a 
gente fazia as orientações nessa direção, mas em alguns casos, a gente entendia que 
tinha muito como retornar a esse trabalho. Era o caso dessa pessoa que trabalhava 
no telemarketing. A gente nunca impediu das pessoas retornarem... mas, na medida 
que a gente foi conhecendo melhor essa pessoa, a gente foi entendendo que aquele 
trabalho para essa pessoa era muito complicado. Havia uma exigência muito grande 
de resultados, uma cobrança de atitudes... essa coisa de ficar atendendo o tempo 
inteiro reclamações... no caso do telemarketing... e ser pressionado a gerar resultado, 
e tudo aquilo... que a gente já entendia dos outros acolhimento que já tinha feito... 
que era uma coisa meio demais... a gente optou por conversar com a família e vê se 
se havia possibilidade dela não trabalhar durante um tempo, procurar outros 
trabalhos... de alguma forma poder buscar outras possibilidades de ganhar a vida. 
Que não fosse essa empresa. Isso tudo era uma conversa que a gente fazia, não era 
nada determinado por nós, era uma coisa que a gente botava na pauta com a família... 
entre a equipe... (Luiz, psicólogo).  

 

Cabe retomar a fala de Lúcia (assistente social) trazida aqui em Relato de cuidado. Nessa fala, 

ela contou como, em sua clínica, os servidores públicos falam sobre o sofrimento psíquico 

relacionado ao seu trabalho.  



 

 
90 

Um dos aspectos relacionados à identificação da complexidade e da capacidade do profissional 

em cuidar do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho é a articulação intrasetorial e 

intersetorial. Em casos considerados leves, os usuários são encaminhados para a atenção básica, 

como mostram as falas de Amanda (auxiliar de enfermagem), Luiz (psicólogo) e Roberta 

(psicóloga).  

Importante notar que o encaminhamento para outro serviço de saúde implica na interrupção do 

acompanhamento do usuário pelo CAPS, bem como do PTS. Roberta (psicóloga) e Lucia 

(assistente social) falaram disso.  

[...] Quando o trabalho se encerra ou está em vias de se encerrar a gente não faz... 
nem repensa o projeto terapêutico, se há mais alguma coisa a ser feita, muito menos, 
a análise sobre o trabalho... nem com outro... com outro... com sujeito, às vezes, até 
sim. A gente faz uma breve análise, mas é uma breve! análise. Acho que a gente não 
faz, de fato, uma análise sobre o que a gente fez, enquanto autocrítica profissional. 
"Nós na minha equipe discutindo projeto que se encerrou". Acho que a gente nunca 
fez isso. Na construção na co-construção com o sujeito... a gente... quando ele se 
encerra ou quando ele se encaminha para um outro lugar a gente até faz uma análise 
breve, bem breve. Mas acho que essa é uma crítica, mesmo. Acho que a gente não 
fala sobre isso. Não (Roberta, psicóloga). 

Neste CAPS a gente encerrava o projeto terapêutico para saída dele, do serviço, com 
desligamento, com encaminhamento...  a gente encaminha e dá fim no projeto 
terapêutico. Acho que é um erro. Mas, é como se, isso! foi, encerrou o meu trabalho 
aqui (Roberta, psicóloga). 

Porque o PTS, eu considero, algo ali, construído em conjunto, para ser executado e 
assistido, entendeu? Tem sentido o PTS dentro daquele serviço, onde eu vou ver esse 
sujeito... não todos os dias, mas uma vez por semana... onde ele vai ter a possibilidade 
de me trazer a devolutiva... "aquilo que a gente combinou eu consegui ou não 
consegui"... eu também tenho condições de... "deu deu ruim esse combinado aí... o 
cara não deu, acho que viajei na maionese". Isso eu identifico como um como projeto 
mesmo. Um projeto construído e executado... e executando (Lucia, assistente social). 

 

4.4.3. Limites e Possibilidades da Atuação de cada Profissão no Contexto do Cuidado 

 

A respeito do cuidado, os entrevistados falaram de elementos que apontam para limites e 

possibilidades que experimentam em sua atuação referentes às atribuições profissionais e de 

como isso se articula no contexto dos arranjos e funcionamentos institucionais do serviço. 

Amélia (psicóloga) falou sobre os afastamentos dos usuários com sofrimento psíquico 

relacionado ao trabalho, considerando ser uma limitação o tempo que o psicólogo consegue dar 

ao usuário: “(...) como psicólogo você pode dar até 14 dias”. 
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Maria (psiquiatra) relatou que gostaria de participar em parceria com outros profissionais de 

saúde, como oficineiros de arte, na possibilidade de compreender o usuário em um contexto 

criador e não fechada em uma sala, cumprindo agenda e recitando medicações. 

[...] Eu queria falar um pouco da função do psiquiatra, como poderia ser diferente. 
Eu tenho ainda uma esperança de um dia poder trabalhar num lugar que seja da 
seguinte maneira, eu imagino um centro de convivência, não é CAPS, é centro de 
convivência, todo mundo misturado, e eu junto fazendo as coisas, eu tenho uma 
experiência de um pintor que era voluntário no CAPS, mas ele bebia muito, ele era 
um alcoólatra, e me botaram pra ser acompanhante terapêutica dele. E eu vestia um 
jaleco, mas de pintor, todo cheio de tinta, e não jaleco de médica. E eu ficava com ele 
enquanto ele ensinava os pacientes, era uma oficina de expressão maravilhosa, ele 
fazia coisas maravilhosas. E muitas vezes ele ia embriagado nas aulas dele lá, mas 
tinha uma história que ele tinha sido torturado, era uma puta pessoa assim, mas tinha 
lá as dificuldades dele, e eu ficava do lado, e eu era uma aprendiz, junto aos pacientes, 
então essa experiência de ser uma pessoa que não sabe o que faz, de não saber e 
aprender junto aos pacientes, eu fiquei super amiga daquele grupo de pacientes, 
ficava aquela ah, você desenha muito melhor do que eu, que cor que eu uso, essa 
coisa de poder se misturar. Então eu imagino um lugar assim de criação, que as 
pessoas estão ali, e eu to junto. E eu vou vendo algumas coisas. Se eu achar que tem 
alguém ali muito esquisito, que poderia melhorar um pouco com algum tipo de 
medicação e puxar essa pessoa pra conversar, isso seria o ideal pra mim como 
psiquiatra, e não uma agenda absurda, serial, um paciente atrás do outro, onde não 
se produz nada que já não seja repetitivo e que ele já não saiba porque é 
impressionante a repetitividade do psiquiatra, ele faz sempre do mesmo jeito. Então 
acho que o lance nos CAPS, nos centros de convivência é tirar o psiquiatra desse 
lugar, botar ele na roda. No BATUCAPS, no violão, e ver o que é que acontece, meu 
sonho é assim, tem muitas oficinas, eu participar de todas as oficinas dos pacientes 
que são minha referência, e fazer a prescrição a partir daquilo, e não esse intuito ó, 
vamos falar doença! A [...] Janaína [nome fictício] e a [...] Odete [nome fictício] 
faziam aquele grupo de costura, e o [...] João [nome fictício], gente o que saía de 
história naquele grupo, o que elas contavam de história da vida pessoal delas, dos 
maridos. Eu queria ser psiquiatra pra estar naquele grupo! Porque o paciente que 
chega pra fazer uma consulta individual ele tá esvaziado. Ele vem contar só do 
sintoma que ele sabe do sintoma que ele tem que falar pra poder testar o remédio. 
Porque é muito igual sempre, os pacientes têm um aprendizado muito grande em 
psiquiatria porque eles sabem tudo, porque eles já usaram tudo que é tipo de remédio. 
Então eu fico me sentindo um palhaço às vezes, porque na verdade ele tá me testando, 
ou se ele quer mais Clonazepan ele vai contar que ele não tá dormindo, que ele tá 
muito ansioso, é mentira é tudo mentira. E eu queria participar de situações de 
verdade, da vida deles. Do PTS deles. Então no caso de uma oficina dessas que as 
mulheres falam da vida sexual, o quanto que tem de violência, o quanto que tem da 
esperteza delas pra se defender dessas situações, isso é que é vida, e eu queria 
participar de um trabalho assim, que tem vida. Porque o que fazem com o psiquiatra 
é isso, tiram ele de cena e ele fica excluído, eu me sinto super excluída. E eu acho que 
eu podia estar junto pra ajudar a pensar um projeto terapêutico singular, mais uma 
pessoa pra ter vínculo, ter referências próprias minhas que não fossem só médicas, é 
um pouco isso, eu não sei se os outros profissionais das outras áreas sentem a mesma 
coisa, mas acho que os outros médicos sentem a mesma coisa [...] (Maria, psiquiatra). 

 

Lucia (assistente social) falou da possibilidade de atuação profissional na garantia de direitos, 

pois entende que a proposta do cuidado no CAPS é mais ampla do que o delineamento do 
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trabalho do Assistente Social. Ainda assim, ela busca as ferramentas e atribuições de outros 

profissionais do serviço para garantir a reabilitação psicossocial na perspectiva da cidadania. 

O serviço social, como qualquer outra profissão, tem um caminho específico de 
execução de trabalho. O serviço social pensado dentro de um CAPS... não é que ele 
se desfigura da sua função... mas, soma-se a mais a funções. Que inclusive é um 
grande debate, várias contradições nessa reflexão... mas para mim é muito claro, eu 
sei muito bem o meu papel lá, e o meu lugar lá, né? Então assim se soma-se a funções, 
porque é uma profissão que está inserida dentro de uma concepção de trabalho 
multiprofissional, onde os conhecimentos se entrelaçam, os conhecimentos se troca, 
onde não há nenhum problema... do profissional, a abordagem, um acolhimento, a 
escuta... que é também um mecanismo de trabalho da Assistente Social... e partir disso 
eu identificar, através dessa escuta, o que me cabe eu não. Então, eu no atendimento, 
eu nessa conversa, eu nessa relação de troca, eu vou, ao mesmo tempo, identificando 
aquilo que me cabe, aquilo que não me cabe... por exemplo, que eu identifico... eu 
tenho condições disso, porque eu trabalho dentro dessa lógica... eu tento ter um olhar 
para a pessoa na sua integridade, então, eu consigo identificar isso... a pessoa me 
traz um sofrimento que eu identifique o que é de uma ordem psicológica específica... 
eu, como assistente social... aí entra a especificidade... eu como assistente social, 
logo, não me formei para isso, não fui preparada para isso, para desenvolver um 
trabalho de terapia... como esse caso que eu te disse [...] então essa pessoa me vai 
com uma questão trabalhista, concreta. Nessa conversa vai desenrolando da onde 
que vem essa dúvida que ela me traz, que é a partir de um sofrimento, desse assédio 
do trabalho... logo, adiante disso, eu identifico que tem um conflito e logo esse conflito 
desenvolveu um sofrimento psíquico. E, aí, esse sofrimento psíquico específico, logo, 
identifico que não é uma questão... profissionalmente que eu poderia desenvolver um 
cuidado (Lucia, assistente social). 

 

Há articulações com outros profissionais da equipe cuja função é atingir objetivos específicos 

de um PTS. Lucia (assistente social) falou da articulação de diversas práticas no 

desenvolvimento do PTS a partir da regulamentação da sua profissão. 

[...] a referência que determina minha função profissional. Eu tenho que ter cuidado 
disso também. Então, na medida em que... eu tenho que saber esse lugar... ter cuidado 
aonde, como eu posso dizer? O meu lugar como profissional, o que me cabe, o que 
não me cabe. Por exemplo, sempre que eu recebo os estagiários serviço social no 
CAPS eu sempre coloco isso assim, de que, a profissão serviço social ela critica 
teoricamente fundamentada a prática terapêutica de profissionais. E isso é um nó. 
"Ah, Assistente Social que trabalho num CAPS... que é um espaço terapêutico". Aí eu 
falo "O fato de ser um espaço terapêutico não significa que eu sou executora de 
terapia... não significa, são duas coisas distintas". Então, eu estou como Assistente 
Social executando meu papel como Assistente Social dentro do espaço que preconiza 
um cuidado no norte terapêutico, e o terapêutico é o cuidado do sujeito. Não 
necessariamente eu tô fazendo terapia. Até mesmo porque no atendimento eu preciso, 
também, identificar... o exemplo que eu te dei... então, se o cara vem com a demanda 
ao longo da escuta... eu vou conseguindo direcionar, eu vou conseguindo escutar, eu 
vou conseguindo orientar, OK, que me cabe. No momento que ele entra com uma 
necessidade específica, por exemplo, pra terapia, oxa, não é da minha alçada, né? 
Inclusive o psicólogo tá aqui. Agora, como ele vai desenvolver essa terapia, tal, aí, 
né? Então é o profissional também, que vai construir... ou a gente pode discutir... mas 
enfim... então na minha cabeça essa especificidade é muito clara. Por exemplo, a 
relação com o médico "Poxa, mas você ver diagnóstico?" Não gente... eu não defino 
diagnóstico, mas eu também não sou alienada a ponto de estar num serviço, no qual 
eu lido com isso, e minimamente entender um pouco. Então, eu entendo, então, eu 
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consigo identificar se o cara vem com uma demanda psicótica, por exemplo. Eu sei 
em que lugar que tá. Agora, não necessariamente, eu vou lá, não "Não, você é F20” 
[código do CID-10 para esquizofrenia] (Lucia, assistente social). 

  

Robson (auxiliar de enfermagem), ao dizer sobre sua prática, relatou que faz mais que suas 

atribuições profissionais, declarando que, por vezes, atua como psicólogo e médico. Coloca 

isso como uma necessidade para garantir o cuidado adequado ao usuário do serviço. 

 

Por mais que eu fale pra você que eu como auxiliar eu só faço a minha parte de 
auxiliar, eu to mentindo. Porque em vários momentos você tem que sentar com o 
paciente dar uma de psicólogo, tentar entender o paciente, tirar ele daquele momento 
de sofrimento e tentar resgatar ele pra conseguir encaminhar ele pra um psicólogo. 
E aí sim, você faz a mesma função, no caso de paciente “ah, vou tirar a medicação”, 
não sou médico. Mas consigo orientar que ele volte com o técnico dele de referência 
pra ele ver a medicação dele, pra tentar entender o que tá fazendo mal, se ele tá tendo 
uma reação alérgica, pra tentar entender essa medicação direito, se a medicação tá 
fazendo ele dormir demais, a gente também acaba fazendo a parte médica que não é 
a obrigação do auxiliar de enfermagem, mas a gente faz pelo fato cotidiano do 
cuidado (Robson, auxiliar de enfermagem). 

 

Essas colocações discutem o desafio da construção do cuidado em uma equipe multiprofissional 

e em um serviço cuja proposta é a reabilitação psicossocial para a cidadania, deixando o usuário 

de ser um doente. Isso demanda que os profissionais desses serviços tenham saberes construídos 

por outras áreas de conhecimento, o que, em geral, é adquirido nas relações com seus colegas 

de trabalho. As formações em saúde, em geral, deixam a desejar sobre este aspecto, ensinando 

intervenções que focam somente no indivíduo, pensando este descontextualizado de sua vida 

familiar, social e política. Amélia (psicóloga) parece fazer uma síntese disso. 

É que em CAPS tem uma coisa meio bizarra que acontece: como é muito 
multiprofissional, eu gosto do que eu estudei bastante de terapia institucional 
francesa e eles falam muito de troca de papéis, mas você fica com um linguajar um 
tanto único. Então, os enfermeiros, por mais que pensem como enfermeiros, e eu acho 
que todo mundo pensa como a formação, a gente vai pegando coisas das outras 
formações e doando coisas... tem muita troca, então a gente acaba ficando meio... é 
um linguajar próprio de CAPS. Porque na clínica, cê não tem essa troca, não tem 
isso... mas eu acho que no fundo tá todo mundo pensando algo de PTS a partir do seu 
cabedal de formação, então o médico vai pensar qual é o melhor projeto pra aquele 
sujeito em termos de medicação, por exemplo... pensando no médico psiquiatra mais 
stricto sensu,  menos como a [...] [Luciana], e mais como, sei lá, o [...]  José, [nome 
fictício]. O enfermeiro [...] tende a ser o segurança de CAPS, então eles pensam muito 
nisso (risos)... mas como todos os outros profissionais (exceto médicos) são técnicos, 
então acho que eles têm algo dessa linguagem de PTS, especificamente: vai pensar 
em que oficina o sujeito vai entrar, se vai ter atendimento individual, se vale a pena 
psicólogo, se vale a pena... TO trabalha muito pouco como TO [Terapia Ocupacional] 
em CAPS... eu acho isso muito curioso… (Amélia, psicóloga)  
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Sobre o desenvolvimento do cuidado em uma equipe multiprofissional, André NADER (2016) 

nos aponta para dois desafios para a construção dessa clínica psicossocial que ele fez a partir 

de sua prática como psicólogo em um CAPS, e que problematizou em sua pesquisa. Segundo 

ele:  

No cotidiano dos serviços, não são raros psicólogos e psicanalistas que, em nome de 
um suposto rigor com sua práxis, constroem muro em torno de si: acusando surdez, 
como fiz, deixando de participar de reuniões ou nelas utilizando um linguajar 
incompreensível, reivindicando salas exclusivas para si e qualificando o fazer dos 
outros profissionais como de menor importância. Nessa perspectiva, intervenções em 
grupo, ações na comunidade ou propostas de lazer seriam opostas ao que se entende 
como cuidar (NADER, 2016, p.127).  

No outro polo da cisão, haveria aqueles profissionais temerosos com o risco de retorno 
à lógica manicomial e seus disfarces, temor que leva ao desejo de prevenção: ações 
práticas que estabeleçam uma relação individual com o usuário passam as ser vistas 
como aquelas que teriam um potencial manicomial, que seriam desmobilizadoras e 
descontextualizadas das questões político-sociais e que conteriam em si os riscos da 
lógica segregativa e reducionista. O trabalho com usuários precisaria, então, ser 
sempre coletivo e compartilhado com diferentes profissionais, medidas que evitariam 
simplificações, exclusões e a centralização do saber e do poder em uma única 
categoria profissional. É nessa perspectiva que uma escuta clínica pode ser tomada 
como oposta à inclusão (NADER, 2016, p.128).  

 

O trabalho, em uma equipe multiprofissional, demanda dos profissionais de saúde uma 

delimitação de suas atribuições e competências de atuação em serviço. Ao mesmo tempo, 

demanda conhecimentos de outras áreas da saúde, de outras disciplinas, como as relacionadas 

a propostas de saúde do trabalhador para o cuidado com os usuários com sofrimento psíquico 

relacionado ao trabalho. Isso pode ser mais exigido, a partir do cuidado que o usuário precisa, 

o que depende tanto das possibilidades institucionais da rede de atenção municipal, como da 

formação e da experiência do profissional de saúde. 

 

4.4.4. Afastamento pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) 

 

Nesse tópico, são discutidas as falas dos entrevistados relacionadas à produção de documentos 

que garantam a entrada de benefícios concedidos pelo INSS e aos afastamentos como elementos 

da construção do PTS para os usuários cujo sofrimento psíquico estava relacionado ao trabalho. 

Nesse tópico, serão retomadas algumas falas dos casos relacionados somente a esta questão.  
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O INSS tem como objetivo garantir proteção aos cidadãos por meio do reconhecimento de 

direitos e execução de políticas sociais. Nesse sentido, é por meio dele que há a possibilidade, 

nem sempre alcançada, de os usuários com sofrimento psíquico relacionado ao trabalho 

poderem pleitear um benefício e um período no qual eles podem ficar afastados para que 

possam se cuidar e serem cuidados.  

Nesse sentido, quando Amélia (psicóloga) colocou que há um limite de afastamento de 14 dias 

que psicólogos podem dar para o usuário, nas situações em que ela considerava necessário, 

“porque a pessoa precisava de um tempo pra se recompor e repensar se era esse o trabalho”, ela 

considerou que esse é pouco tempo para essa finalidade e para a construção do PTS. 

O profissional que pode justificar o afastamento por motivo de doença por tempo maior é o 

psiquiatra, o que aumenta, para esses casos, a demanda para atendimento para a produção de 

laudos. São muitos atendimentos já que é frequente o INSS não conceder o benefício ao usuário, 

conforme exposto por Lúcia (assistente social) em seu relato de cuidado. Sobre isso, Luciana 

(psiquiatra) contou: “Então para mim chega muita gente nessas condições... que tá tipo no INSS, 

que não consegue um benefício, que pediu as contas e que não consegue voltar a trabalhar”. 

Essa é uma demanda que tende a organizar o processo da construção do PTS nos CAPS, já que 

há a presença de psiquiatras nesse serviço. Luiz (psicólogo) relatou como eram as etapas para 

a construção do cuidado, no CAPS em SBC, para usuários com sofrimento psíquico relacionado 

ao trabalho.  

Qual era a lógica? Para que ela pudesse continuar ganhando a vida ela estava num 
momento de licença, geralmente chegava já com licença, porque na hora que chega 
no CAPS não tá dando mais conta de tá trabalho... tá pedindo um afastamento... os 
encaminhamentos eram: 1, para cuidar... caso não fosse nosso usuário... para fazer 
um acompanhamento na UBS, como psicólogo, com a equipe de saúde da família; e, 
2, procurar essa instituição... que a ideia é que ele pudesse ter uma orientação legal, 
de como de como atuar nessa situação... se tem uma questão trabalhista, acho que 
isso envolve, em grande medida... e a pessoa tem condições de lidar com isso... isso 
envolve muito muitas questões que são de direitos trabalhistas. Essa é a lógica que 
me orientava (Luiz, psicólogo). 

 

Roberta (psicóloga) relatou um caso no qual o afastamento produziu um movimento do usuário 

que desenvolveu outras habilidades, o que aponta para a perspectiva da entrevistada poder 

construir outras formas de pensar o trabalho em um PTS. 

[...] eu tô pensando trabalho dentro de uma máquina, eu não tô pensando no trabalho, 
por exemplo, uma atividade laboral. O que é isso, o sujeito pode adoecer no trabalho 
lá no frigorífico... mas ele tem outras habilidades, onde ele pode trabalhar estas 
habilidades... então, ele está afastado do trabalho do frigorífico, mas ele em casa... 
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costura... faz outras coisas... ou pinta... e a gente pode pensar este trabalho, como um 
trabalho possível para o projeto terapêutico (Roberta, psicóloga). 

 

Os entrevistados colocam o afastamento pelo INSS como uma forma do sujeito ter acesso a um 

benefício no qual o usuário tem a possibilidade da continuidade do tratamento, podendo pensar 

sobre sua vida e sobre projeto profissional, numa perspectiva de retomar ao trabalho a partir de 

um processo reflexivo.   

Nesse sentido, os afastamentos pelo INSS podem ser uma garantia de renda para o usuário, 

como um tempo para ele pensar sobre sua vida profissional. Ao mesmo tempo, as frequentes 

negativas do INSS demandam sempre do psiquiatra novas consultas e laudos como forma de 

buscar esse benefício por doença.  

As falas dos entrevistados sugerem que os casos graves ou persistentes, aos quais é atribuído, 

pela legislação específica, o cuidado nos CAPS, quando relacionados ao trabalho do usuário, 

são percebidos como menos frequentes. O que evidencia duas questões: a primeira é que a 

equipe multiprofissional é capaz de identificar o sofrimento e separar dos restantes aqueles 

usuários com sofrimento relacionado ao trabalho. Outra evidência é que, feita essa separação, 

a equipe consegue realizar a articulação intra e intersetorial. Os casos, quando considerados 

leves, são encaminhados para outros serviços aos quais é atribuído esse cuidado, sobretudo 

encaminhados para os da atenção básica. 

Outra questão é que há um reconhecimento do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho do 

usuário. Os entrevistados reconhecem, inclusive, algumas profissões em que isso é mais 

frequente, e admitem que, de modo geral, os profissionais de saúde não reconhecem essa 

relação. 

O trabalho, na perspectiva dos estudos sobre esse assunto, “mostra-se como momento fundante 

de realização do ser social, condição para sua existência; é o ponto de partida para a 

humanização do ser social e o ‘motor decisivo do processo de humanização do homem” 

(ANTUNES, 1995, p. 123). Sobre isso, FURTADO (2015) escreveu:  

[...] o homem é profundamente distinto dos seus antepassados animais e a 
hominização resultou da passagem à vida numa sociedade organizada na base do 
trabalho; essa passagem modificou sua natureza e marcou o início de um 
desenvolvimento que, diferentemente do desenvolvimento dos animais, estava e está 
submetido não às leis biológicas, mas às leis sócio-históricas (p.98).  
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Os entrevistados parecem considerar essa perspectiva, ao perceberem o trabalho, tanto positivo, 

estruturador da vida e de identidade; como negativo, produtor de sofrimento psíquico. No que 

se refere ao usuário, a compreensão mais frequente é do trabalho como forma de sustentar a 

vida e pagar contas. Sendo isso outro orientador para a construção do PTS, tanto do ponto de 

vista dos profissionais de saúde, como dos usuários. 

Sobre a compreensão dessa dupla propriedade do trabalho, RIBEIRO (2014) nomeou o aspecto 

positivo como fabricação, e o negativo como esforço penoso. Identificou palavras específicas 

para designar cada uma delas, como, por exemplo, em português, a primeira é nomeada como 

trabalhar e a segunda como laborar. Segundo o autor:  

Dependendo das condições para sua realização e da organização em que ele [o 
trabalho] é executado, pode conferir ou retirar a humanidade: é nesta ambiguidade 
que pode ser analisado o trabalho, entendendo que todo trabalho requer um esforço 
físico e mental, empreendido através de uma ação sobre o mundo, que volta para si 
mesmo, é detentor de uma meta ou objetivo, ou seja, todo trabalho é uma ação 
intencional que visa um resultado ou produto, sendo que este processo pode gerar 
transformação, ou alienação (sofrimento) e o que definiria o produto do trabalho seria 
o fato dele ser reconhecido psicossocialmente como trabalho: pessoa e sociedade 
devem legitimar determinada ação como trabalho para que ela seja reconhecida como 
tal (p.53). 

 

A discussão sobre o reconhecimento do sofrimento psíquico pelo trabalho do usuário e sobre o 

PTS construído com ele trouxe consigo essa dualidade entre o trabalho como robotização e 

sofrimento; e emancipação e realização (RIBEIRO, 2014). Retomando parte do relato de 

Amélia (psicóloga), percebe-se que ela sintetiza o conflito que ela mesma percebia no cuidado 

com a usuária, entre voltar para o trabalho e continuar em um espaço protegido (casa dos pais) 

e buscar desenvolver outros aspectos de sua vida como as relações interpessoais. 

[...] tava tudo indo indo, indo, indo, até que teve essa situação, ela não aguentou, 
pediu afastamento, voltou, não aguentou e desde então, ela tem quase que uma 
profecia autorrealizadora ou uma certeza, que é “Eu não vou conseguir fazer nada 
na vida, eu não vou conseguir trabalhar! Nem vou tentar!”, e daí ela vai buscando se 
reinventar com outras coisas e não consegue... (Amélia, psicóloga) 

 

CASTEL (2018), na discussão sobre desfiliação, ajuda a compreender essa situação vivida 

pelos usuários, percebida pelos profissionais de saúde. Segundo o autor, a desfiliação é “um 

modo particular de dissociação do vínculo social” (p.22). Ele colocou que:  

As populações suscetíveis de destacar intervenções sociais estão não somente 
ameaçadas pela insuficiência de seus recursos materiais como também fragilizadas 
pela labilidade [instabilidade] de seu tecido relacional; não somente em vias de 
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pauperização mas também em processo de desfiliação, ou seja, em ruptura de vínculo 
com o social (p.23). 

 

Retomando parte do relato de Roberta (psicóloga), destaca-se sua articulação entre diversos 

serviços, procurando garantir tanto a possibilidade de a usuária continuar no trabalho, como de 

repensar sobre o papel desse em sua vida, estimulando-a a considerar outras possibilidades. 

Essa perspectiva parece dialogar com a ideia de CASTEL (2018) sobre o trânsito pelas zonas 

de integração, de vulnerabilidade e de desfiliação. 

 [...] Estar dentro da zona de integração significa que se dispõem de garantias de um 
trabalho permanente e que se pode mobilizar suportes relacionais sólidos; a zona de 
vulnerabilidade associa precariedade do trabalho e fragilidade relacional; a zona de 
desfiliação conjuga ausência de trabalho e isolamento social (p.30). 

 

Nesse sentido, o autor descreve uma forma de pensar os usuários do CAPS que têm sofrimento 

psíquico relacionado ao trabalho, que transitam, sobretudo, entre a zona de vulnerabilidade e a 

de desfiliação, justificando suas muitas tentativas em voltar para sua atividade na qual eles 

adoeceram. Segundo o autor:  

[...] A desfiliação não é apenas um estado, mas uma maneira de ser [...] vivida nesta 
relação com o tempo simultaneamente eterno e fugidio, com um passado muito fino, 
pois poucas coisas foram transmitidas familiarmente, escolarmente, culturalmente e 
com muito pouco porvir, pois não existem mais que frágeis suportes em que possam 
atar neles uma trajetória: no future (CASTEL, 2018, p.44). 

 

De fato, as falas dos entrevistados, nos relatos de cuidado, apontam que é melhor ter um trabalho 

explorado do que ser considerado louco e inválido, sendo essa uma difícil questão a ser 

articulada. Apesar desse limite, os relatos apontaram para a construção de soluções com os 

usuários utilizando possibilidades institucionais das políticas públicas e pessoais de cada um. 

A pesquisa apontou para a riqueza e multiplicidade das ações em saúde mental, que considera 

também a articulação com outros campos do conhecimento. Por outro lado, SARACENO 

(2016) aponta para o limite da reabilitação psicossocial, cuja “prática espera uma teoria” 

(p.193) e se configura como um desafio para trabalhadores, usuários, familiares, gerentes e 

gestores. O autor escreveu: 

Por isso, minha preocupação, neste momento, é a de que o mesmo erro não aconteça; 
que ao não sabermos construir uma teoria com sentido, utilizemos pedaços, 
fragmentos muito confusos de teorias antigas, ou pior, de ideologias anteriores. Sendo 
assim, recorro à epidemiologia, que nos mostra como um momento histórico pode 
servir para aumentar a massa crítica de informações e conhecimentos que me ajudem 
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a, em dez, vinte ou trinta anos, fazer coincidir uma prática inovadora a um modelo 
teórico inovado. Posto que o modelo com o qual a psiquiatria conta, hoje, de certo não 
é um modelo inovador (SARACENO, 2016, p.198). 

 

Importante ressaltar que, entre 2014 e 2018, os trabalhadores de saúde mental viveram uma 

euforia inicial e uma apatia no final, com o desmonte das políticas públicas que dificultaram ou 

impossibilitaram a construção do projeto de saúde mental psicossocial. Deve-se enfatizar que, 

embora a atuação dos entrevistados esteja voltada para a perspectiva psicossocial, trabalhar no 

CAPS atualmente deixou de pautar sua atuação pela experimentação vivenciada na época em 

que se substituía a política asilar pela psicossocial. O que se vê, praticamente, é apenas a 

manutenção do que já foi conquistado.  



 

 
100 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar e buscar compreender a construção do PTS com 

usuários com sofrimento psíquico relacionado ao trabalho a partir das falas de profissionais de 

saúde de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) III adulto. O que se observou foi que as 

equipes multiprofissionais separam os usuários com sofrimento psíquico relacionado ao 

trabalho dos restantes. Dessa separação decorrem dois procedimentos: os casos, quando 

considerados leves, são encaminhados para outros serviços, como os da atenção básica, aos 

quais é atribuído esse cuidado. Para os casos que permanecem no CAPS, são criados os PTS.  

As falas também revelaram que os profissionais entrevistados têm conhecimento sobre 

sofrimento psíquico e trabalho, relacionado a categorias profissionais, identificando sofrimento 

específico de certas profissões, como professores, atendentes de telemarketing e policiais. 

Também se identificou que, apesar de os profissionais de saúde terem clareza nas atribuições 

para o cuidado, para a elaboração do PTS que é construído com o próprio usuário, encontram 

precários recursos institucionais, sejam setoriais (na saúde) e intersetoriais (outras políticas 

públicas), colocando para eles o desafio de cuidar, muitas vezes sozinhos, desta questão 

complexa. 

O CAPS e o PTS, como instrumentos ético-políticos, orientados pelas quatro dimensões 

propostas pela reforma psiquiátrica brasileira, são ferramentas importantes no processo de 

cuidado para os usuários com sofrimento psíquico claramente relacionado ao trabalho. Essa 

reforma, ao considerar o sujeito inserido em uma vida social, familiar e política, propõe, através 

dos profissionais de saúde, outras ações que consideram o usuário como uma pessoa que não é 

portadora de uma doença. 

Um elemento fundamental para a construção desses PTS é o trabalho em equipes 

multiprofissionais, dentro das quais há um debate sobre seu funcionamento e sobre como cada 

arranjo institucional pode ajudar ou facilitar essa tarefa, sendo a finalidade do PTS a 

ressocialização. Ao mesmo tempo, há a convivência de práticas de cuidado relacionadas ao 

modo psicossocial e ao modo asilar, que entram em embate cotidianamente nos serviços de 

saúde. 
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Importante demarcar que o cuidado construído com esses usuários específicos demanda dos 

profissionais de saúde conhecimentos de outras áreas da saúde e de outras disciplinas, como a 

da saúde do trabalhador. 

Esta pesquisa mostrou não apenas a complexidade da construção do PTS em CAPS III, como 

também revelou que ele é um instrumento capaz de atender às especificidades do sofrimento 

psíquico relacionado ao trabalho. Além disso, também identificou que a especificidade dessa 

construção é um problema pouco estudado na saúde mental e bastante relevante. 

Durante a pesquisa, foram identificados limites, que revelaram a necessidade de novos estudos 

no campo da saúde mental, a saber:  a) aprofundamento do processo de trabalho dos 

profissionais de saúde mental; b) identificação no CAPS da incidência e prevalência do 

sofrimento psíquico do usuário relacionado ao trabalho; c) desenvolvimento de ferramentas de 

trabalho; e d) construção do sistema e dos serviços de saúde. 

a) Sobre o aprofundamento do processo de trabalho dos profissionais de saúde mental, a 

pesquisa revelou cinco necessidades de estudo. A primeira diz respeito à investigação 

de como os profissionais de diversos níveis percebem a possibilidade de contribuição 

para o conhecimento sobre o processo de trabalho. A segunda se volta para a 

investigação da história de vida e profissional dos próprios profissionais de saúde 

relacionando isso a sua inserção e atuação no campo da saúde mental. A terceira traz à 

tona a pertinência de se investigar o sofrimento psíquico pelo trabalho de profissionais 

de saúde do CAPS. A quarta diz respeito à identificação das diferenças e semelhanças 

nos processos de trabalho nos diversos tipos de CAPS. E, finalmente, a quinta trata da 

importância de investigar as mudanças no processo de trabalho em momentos de 

construção e de mudança tanto nos modelos que se orientam pelo modo asilar, como 

pelo modo psicossocial.  

b) Sobre a identificação no CAPS da incidência e prevalência do sofrimento psíquico do 

usuário relacionado ao trabalho, a pesquisa revelou que é necessária a investigação 

desse sofrimento, utilizando abordagens qualitativas, quantitativas e epidemiológicas. 

c) Sobre o desenvolvimento de ferramentas de trabalho, a pesquisa trouxe à tona a 

necessidade de mais pesquisas: a primeira é investigar a história da construção de PTS; 

e a segunda é investigar as experiências de aproximação e distanciamento entre as áreas 

de saúde do trabalhador e da saúde mental. 
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d) Sobre a construção do sistema e serviços de saúde, observou-se a necessidade de 

investigar a história: 1) de momentos e movimentos das reformas psiquiátricas no Brasil 

e no mundo; 2) de sistemas de saúde municipais e 3) do CAPS.  

 

Deve-se ainda reforçar a importância da experimentação e compartilhamento de ações de 

cuidado por profissionais de saúde, usuários, familiares, gerentes e gestores que apontem para 

a construção de espaços que vão além da doença e que estejam pautados pela ideia de cidadania. 
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ANEXO 1: PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA USP (CEP-FSP/USP) 
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ANEXO 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) 

 

Eu, Tiago Noel Ribeiro, dourando do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), lhe convido a participar da pesquisa por mim 

coordenada, "O Projeto Terapêutico Singular (PTS) para pessoas com sofrimento psíquico relacionado 

ao trabalho em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III adulto", que visa compreender  o discurso 

da equipe multiprofissional de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) III adulto da região do 

ABCDMRR sobre a concepção, atuação e reflexão acerca da produção de Projetos Terapêuticos 

Singulares (PTS) de usuários com sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Aceitando o convite, 

você poderá participar de uma entrevista semi-estruturada, (com duração prevista de 1 hora) e de grupos 

focais (com duração prevista de 2 horas) sobre a temática da pesquisa no seu cotidiano de trabalho, 

agendados previamente e realizados em local de sua conveniência. Os grupos focais serão coordenados 

pelo pesquisador e terão a participação de um observador. As discussões serão gravadas e 

posteriormente transcritas. 

Há o risco de sentir-se desconfortável com os assuntos tratados nas etapas de coleta de dados, pois são 

questões que se referem ao cotidiano do seu trabalho, marcado pela disputa de projetos de saúde e saúde 

mental. Por outro lado, como benefício, sua participação pode ajudar identificar lacunas no cuidado em 

saúde mental, na possibilidade de construção de referências para a atuação da equipe em saúde mental 

para pacientes que desenvolveram sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. 

A coleta de dados para a pesquisa ocorrerá, somente, com sua autorização para: participar de uma 

entrevista e grupo focal, consciente de que serão gravados. Sua assinatura neste documento é por livre 

e espontânea vontade e representa o seu consentimento para agir na atividade proposta. Ficam 

assegurados os seguintes direitos: liberdade para interromper a participação em qualquer fase dos 

procedimentos, no momento em que julgar necessário; o sigilo da sua identidade; o de conhecer os 

resultados obtidos na pesquisa e que nenhum serviço ou compensação será oferecido em decorrência da 

sua participação. Esse termo foi elaborado em duas vias, devendo uma via ficar com o pesquisador e 

outra com o participante da pesquisa. 
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Eu,____________________________________________________________, li o texto acima e 

compreendi a natureza e o objetivo da pesquisa da qual fui convidado(a) a participar. Entendi que sou 

livre para interromper minha participação a qualquer tempo sem prejuízos e sem precisar me justificar. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

Assinatura do(a) participante:____________________________________________. 

Assinatura do Pesquisador Responsável:__________________________________________. 

___________________________________, ___/___/_____ 

O pesquisador responsável por esta pesquisa, Tiago Noel Ribeiro, coloca-se disponível para quaisquer 

esclarecimentos, e poderá ser encontrado pelo telefone: (11)97682-7790 e no e-mail: 

tiagopsi@yahoo.com.br. 

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa da FSP/USP. Av. Doutor Arnaldo, 745 - Telefone: 3061-

7779 - horário de atendimento: 2ª a 6ª feira, entre 7h e 13h - E-mail: coep@fsp.usp.br. 

  



 

 
117 

ANEXO 3: QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO 

 

1. Identificação do entrevistado: Nome, idade e local de trabalho 

2. O que é trabalho para você? 

3. Como foi o processo de formação e inserção no campo da saúde mental? 

4. Como é sua rotina no CAPS? Quais atividades executa? 

5. O que você pensa quando falo de Projeto Terapêutico Singular (PTS)? 

6. Quando são elaborados esses projetos? Quem os elabora e de que modo? 

7. O trabalho que o usuário faz é um quesito para a construção do PTS? 

8. Na sua prática, como são acompanhados os PTS? Eles são revistos? Se sim, como isso 

acontece? 

9. Você trabalha com equipe ou técnico de referência? É possível detalhar quais são as 

funções desse arranjo? Essa é uma forma de organização do trabalho que ajuda ou 

atrapalha? Por que? 

10. Existe algum referencial teórico para a concepção, atuação e reflexão dos PTS? Se sim, 

o que você acha desse referencial? 
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ANEXO 4: CURRÍCULO LATTES 

 
 


