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INTRODUÇÃO 
 
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços substitutivos ao modo 
asilar, se caracterizam por funcionar em regime de turnos, onde os usuários 
integram-se a diferentes modalidades de atendimento durante o dia, com 
acompanhamento de equipe multiprofissional. Dada a importância desses serviços 
na consolidação da Reforma Psiquiátrica faz-se necessária a avaliação desses 
serviços no campo da saúde mental.  
Para tanto, efetivou-se a oportunidade desta avaliação de CAPS na Região Sul do 
Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) por meio de um projeto de 
pesquisa intitulado Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial da Região Sul 
do Brasil (CAPSUL). Constitui-se de um estudo quantitativo e qualitativo, 
privilegiando diferentes dimensões do objeto da avaliação.  
Nesse estudo apresentamos os resultados da etapa qualitativa do projeto, em um 
dos campos estudados, o CAPS CAIS Mental Centro, na cidade de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul. Esta etapa da pesquisa se constituiu em uma 
avaliação construtivista, responsiva, com abordagem hermenêutica-dialética, tendo 
como proposta apreender a dinâmica do serviço, a forma como os atores 
interagem, sejam eles profissionais, usuários do serviço e seus familiares, e os 
sentidos que são construídos pelos mesmos em relação às suas vivências.  
 
OBJETIVO  
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar um Centro de Atenção Psicossocial de Porto 
Alegre/Brasil. 
 
METODOLOGIA  
 
Foi realizada uma pesquisa qualitativa para apreender a dinâmica do serviço, a 
forma como os atores interagem e os sentidos que são construídos pelos mesmos 
em relação à sua prática, por meio da Avaliação de Quarta Geração. A coleta dos 
dados ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2006. Utilizamos observação 
e entrevistas com usuários, familiares e equipe.  
A partir de uma análise prévia dos dados coletados, organizamos núcleos 
temáticos os quais foram apresentados aos grupos de interesse para negociação, 
compondo eixos prioritários da avaliação. 
Os aspectos éticos foram preservados, respeitando-se a Resolução No 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). O projeto de pesquisa teve parecer 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, 
sendo garantido sigilo e anonimato dos sujeitos da pesquisa por meio da utilização 



do termo de consentimento informado. 
 
RESULTADOS 
 
A análise do processo avaliativo do CAPS foi realizada tendo por base Marcadores 
Internos, de atividades como suporte terapêutico, equipe, plasticidade do serviço, 
tecnologias leves, ambiência, inserção da família; e Marcadores Externos, de 
gestão/ políticas públicas, articulação com a rede de serviços de saúde, e 
sociedade/ inclusão/ preconceito, que serão descritos na perspectiva dos grupos 
de interesse e da observação realizada pelos pesquisadores. 
Ao analisarmos a estrutura, a ambiência foi um dos fatores estudado no serviço, 
sobretudo quanto ao espaço, que visa à confortabilidade, a privacidade e a 
individualidade dos sujeitos envolvidos, valorizando o ambiente, garantindo 
conforto aos usuários e trabalhadores, enquanto um espaço que possibilita as 
subjetividades (BRASIL, 2007). 
A ambiência é evidenciada a partir dos usuários pela falta de conforto e pela 
inadequação da estrutura física e das acomodações. Os familiares ao abordarem 
aspectos relacionados a ambiência relatam satisfação com o espaço físico, mas 
também a necessidade de melhorias na estrutura.  
Quanto ao processo de trabalho, este compreende as Atividades como suporte 
terapêutico; Equipe, características e organização do trabalho; Plasticidade do 
serviço; e Inserção da família. 
No CAPS, nas Atividades como suporte terapêutico, o usuário pode participar ou 
não das oficinas, não havendo obrigatoriedade em realizar tarefas. Este exercício 
propicia o que Rauter (2006), caracteriza como sendo um instrumento terapêutico, 
possibilitando a inserção ou a reinserção social dos indivíduos no mundo da 
coletividade, onde o mesmo poderá romper com o isolamento e reinventar a vida 
em seus aspectos cotidianos. 
A visita domiciliar e o acompanhamento terapêutico são aspectos destacados 
como importantes para a retomada do cotidiano dos usuários. Alguns familiares 
também consideram importante a visita domiciliar, mesmo não tendo recebido este 
tipo atendimento. 
Outra Atividade realizada pelo CAPS considerada relevante tanto para os 
usuários, como para os familiares e equipe, é o atendimento e acolhimento aos 
moradores de rua.  
Quanto ao processo de trabalho, a equipe destaca a importância do projeto 
terapêutico, enquanto um elemento norteador do serviço, dando sustentação ao 
CAPS. “O projeto terapêutico deve ser caracterizado enquanto um projeto 
individualizado, sem perder de vista a noção de conjunto, possibilitando ao longo 
do processo o aumento de seu coeficiente de autonomia, de escolha do usuário 
(GOLDBERG, 2001). 
No tocante a equipe, características e organização do trabalho, os usuários 
relatam que o atendimento é resolutivo e promove a integração entre as pessoas. 
A equipe, ao falar sobre suas características e a organização do trabalho enfoca a 
importância do planejamento e realização de reuniões na estruturação de um 
trabalho interdisciplinar, muitas vezes complexo e difícil. Além disso, a equipe fala 



da necessidade de capacitação e supervisão do trabalho da equipe como ações 
que devem andar juntas. 
Outro marcador analisado, da plasticidade, envolve a capacidade que o serviço 
tem ou não de acolher as demandas para além das questões relacionadas à 
doença, estendendo-se para a vida do usuário. Trazendo elementos sobre 
plasticidade, a equipe considera os seguintes dispositivos como importantes: 
discussões com outras instituições parceiras, como a UFRGS, para a realização 
do cinema e debate; o trabalho de geração de renda, por meio do projeto INSERE; 
encaminhamento e orientação a pessoas que necessitam de algum atendimento 
específico, como nos casos de indivíduos com uso de substâncias psicoativas.  
Sobre a inserção da família, no processo de trabalho, os usuários evidenciam em 
suas falas que há pouca participação do familiar no CAPS, o que interfere e 
prejudica no tratamento. Os familiares também destacam a necessidade de maior 
atenção à família, com momentos de escuta ao familiar do usuário. A equipe 
demonstra dificuldade de inserir a família no contexto do serviço, no entanto 
consideram essa inserção importante.  
Envolver a família no tratamento, de forma a ampará-la, apoiá-la e orientá-la na 
difícil tarefa de ser cuidadora do usuário deve fazer parte do trabalho de um 
serviço de saúde mental como o CAPS, tendo em vista que freqüentemente a 
família continua desassistida em seu cotidiano (WAIDMAN; GUSMÃO, 2001).  
No resultado da atenção psicossocial, os usuários vêem o atendimento como 
resolutivo, pois promove integração entre as pessoas em um ambiente familiar, 
ajudando o usuário a se organizar. Os resultados da atenção psicossocial 
descritos pela equipe evidenciam melhorias, no entanto apontam para a 
necessidade de avanços. 
Quanto às políticas públicas, os usuários falam da necessidade de um CAPS 24 
horas. A equipe, ao tratar das questões relacionadas à política de medicação, 
destaca que havia essa distribuição no serviço, o que não ocorre mais, gerando 
dificuldade de acesso dos usuários à medicação. Os familiares destacam em seus 
depoimentos da necessidade de mais profissionais e da ampliação de CAPS na 
cidade: A equipe também relata as dificuldades de encaminhamento para outros 
setores da saúde, pela estrutura da rede.  
Em relação à sociedade com o fenômeno da loucura, os usuários relatam 
existência de preconceito da sociedade frente ao sofrimento psíquico. Nesse 
aspecto a equipe aponta para preconceitos ainda existentes, destacando a 
exclusão das pessoas em sofrimento psíquico. Frente a isso, deve-se conceder a 
todo indivíduo em sofrimento psíquico o direito de ser tratado e atendido 
independente de sua condição social, econômica ou política, em um ambiente que 
privilegie as subjetividades. 
 
CONCLUSÕES 
 
A avaliação deste Centro de Atenção Psicossocial propiciou discussão com os 
grupos de interesse família, equipe e usuários sobre aspectos do serviço. 
Pensamos que para os profissionais tenha sido importante avaliar o impacto das 
suas ações, suas condições de trabalho, a problematização de suas realidades, 



em que puderam ouvir diferentes opiniões.  
Essa reflexão também foi importante para os usuários do serviço e seus familiares, 
que por meio de sua participação na pesquisa deram sua opinião, vivenciaram 
experiências distintas, reconhecendo-se integrantes e atuantes no serviço.  
Nesse sentido, esperamos que esta pesquisa de avaliação de um serviço de 
saúde mental possa contribuir para a reestruturação dos Centros de Atenção 
Psicossocial, objeto deste estudo, indo ao encontro dos pressupostos da reforma 
psiquiátrica, enquanto um espaço de reabilitação psicossocial. 
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