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RESUMO 
 

Introdução: O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) é um 

serviço voltado para atenção diária e também um lugar de referência ao cuidado e proteção para 

usuários e familiares em situações de crise e maior gravidade. Tal dispositivo funciona sob a 

lógica da reabilitação psicossocial e da redução de danos. Objetivos: Compreender como se dá 

o processo de reabilitação psicossocial dos pacientes inseridos no CAPS AD de Patrocínio-MG; 

E os objetivos específicos são: Verificar a concepção de reabilitação psicossocial da equipe 

multiprofissional; Identificar as ações realizadas pelo CAPS AD com vistas à reabilitação 

psicossocial e analisar quais são as estratégias apontadas no projeto terapêutico institucional 

como recurso de reabilitação psicossocial. Material e métodos: Utilizou-se como método neste 

estudo uma abordagem qualitativa, descritiva e de campo. Empregando a técnica snowball 

foram selecionados seis profissionais do CAPS AD para participar da pesquisa.  Resultados: 

Os dados se agrupam em três grandes dimensões de análise: o imaginário dos trabalhadores 

sobre reabilitação psicossocial, ações de reabilitação psicossocial e o projeto terapêutico 

institucional. Para que haja a reabilitação psicossocial, segundo 04 entrevistados, é necessário 

considerar o psíquico e social como aspectos indissociáveis. Relacionado a esse aspecto foi 

mencionado por 03 sujeitos a importância da reinserção social, dentre esses últimos, 02 citaram 

a reinserção social como elemento de promoção da autonomia e dignidade humana. O apoio 

familiar foi referido por 03 pessoas como crucial para ações em direção à reabilitação 

psicossocial. Outra concepção discutida por 04 trabalhadores foi a visão integral do paciente, 

já que a dependência química é um desafio multifatorial. Em relação às ações realizadas pelos 

trabalhadores, as mais citadas foram as visitas domiciliares, mencionado por 03 profissionais; 

ações de assistência social referida por 03 entrevistados; consultas especializadas (psicológica 

e médica) mencionada por 02 sujeitos. E também articulações intra e intersetoriais discutidas 

de maneira menos expressiva. Não foi possível analisar o projeto institucional da unidade, pois 

ele não foi disponibilizado para a equipe pesquisadora. É possível observar que as práticas 

multiprofissionais não encontram, em sua integralidade, as concepções sobre reabilitação 

psicossocial. Conclusão: Por fim, é necessário ressaltar que a reabilitação psicossocial é um 

fazer que se constrói no cotidiano e as contradições são inerentes ao processo do cuidado. 

Ademais, o movimento institucional deve mirar uma constituição, radicalmente, coletiva, 

cidadã e democrática. 

 

Palavras-chave: CAPS AD; Drogas; Reabilitação Psicossocial. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A reforma psiquiátrica surgiu de um movimento de 1970, denominado Luta 

Antimanicomial, a partir de denúncias que foram feitas pelos próprios profissionais da área, das 

condições precárias e de maus tratos em que se encontravam os pacientes nos manicômios 

(BRASIL, 2005). Questionava-se o modelo asilar, o qual foi marcado pela privação do 

indivíduo das relações sociais e o exercício da cidadania, impossibilitando qualquer vínculo 

com a família, negligenciando as informações do tratamento, incapacitando o sujeito em 

sofrimento psíquico ao poder de decisão, tornando-o alienado e improdutivo socialmente 

(ZAMBENEDETTI, SILVA, 2008). 

A reforma psiquiátrica reestrutura a visão da loucura e torna o cuidado em saúde mental 

antagônico ao modelo anterior, o cuidado torna-se extramuros e sem tutela. Tal modelo de 

atenção consiste na assistência a partir de equipes multidisciplinares, sobre a lógica 

interdisciplinar, com o propósito de resgatar a qualidade de vida e a cidadania dos pacientes 

psiquiátricos, a partir da produção social e comunitária (RAMMINGER, 2002). 

Neste contexto, para Hirdes e Kantorski (2004), o cuidado com pessoas em sofrimento 

mental deve alinhar-se à reabilitação psicossocial, que é entendida como um processo que 

implica na abertura de espaços da nova clínica do território, subvertendo o fora e o dentro. Ela 

é uma ética da inclusão na medida em que integra, no plano de cuidado, a participação de 

usuários, famílias e equipes interdisciplinares. É necessário considerar, portanto, a reabilitação 

psicossocial a partir do desenvolvimento da cidadania, da construção de identidade e da 

ampliação de autonomia (PINHO, OLIVEIRA, ALMEIDA, 2008). 

Para que isso fosse possível, foi proposto um dispositivo territorial e comunitário, dentre 

eles, o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas (CAPS AD), que é um 

dispositivo de cuidado articulado com a rede, voltado para pacientes com transtornos 

decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas (BRASIL, 2002). 

Os conceitos mudaram em relação à problemática do uso das substâncias psicoativas, 

visando melhorar a perspectiva de tratamento. Considerando que anteriormente apenas os 

usuários e dependentes de substâncias ilegais eram inseridos no sistema de saúde, atualmente o 

enfoque também é dado aos usuários de substancias legais como álcool e cigarro, que são 

socialmente aceitos e de livre comércio que resultaria em uma porta de acesso para o consumo 

das demais substancias, que são as drogas ilícitas. Independentemente de suas causas e 
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determinantes sociais também requer a atenção da saúde pública, no sentido de promover e 

prevenir aos usuários de tais práticas (RIBEIRO, 2017).  

Atualmente as drogas mais consumidas no Brasil são álcool e o tabaco, e estas causam 

o maior impacto sobre os serviços de saúde; o seu uso excessivo e abusivo acarreta várias 

doenças crônicas e fatais (BASTOS, REIS, 2014). O Centro Brasileiro de Informações sobre 

Drogas (CEBRID), em 2005, aponta esses números, comprovando a gravidade da problemática: 

Em 2005, o uso na vida de álcool, nas 108 maiores cidades do Brasil, foi de 74,6%, 

porcentagem maior que, em 2001, com 68,7%. Em relação aos outros países, foi 

inferior aos 86,5% observados no Chile e 82,4% nos EUA. No Brasil, como nos 

demais países com os quais nossos dados estão sendo comparados, o uso na vida de 

álcool foi maior para o sexo masculino quando comparado ao feminino. Em 2005, o 

uso na vida de Tabaco teve uma prevalência de 44,0% da população entrevistada, ao 

passo que no levantamento domiciliar de 2001 foi de 41,1%. Estas porcentagens são 

inferiores às prevalências observadas no Chile (72,0%) e nos EUA (67,3%). Por outro 

lado, o total de dependentes de tabaco foi semelhante entre 2001 (9,0%) e 2005 

(10,1%). 

Dito isto, destaca-se que os CAPS AD são unidades que atendem em área física, 

independentemente de qualquer estrutura hospitalar, com equipes interdisciplinares que 

oferecem, dentre outros recursos terapêuticos, atendimentos individuais e em grupo, 

acolhimento à família, atividades de suporte social e inserção comunitária, oficinas terapêuticas 

e visitas domiciliares (BRASIL, 2002). Tais instituições prestam atendimentos aos pacientes 

com transtornos mentais severos e persistentes. A lógica de funcionamento é de equipe 

interdisciplinar com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técnicos em 

enfermagem, dentre outros (BABINSKI, HIRDES, 2004). 

Partindo deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo compreender o processo 

de reabilitação psicossocial que o CAPS AD de Patrocínio-MG, propõe para os pacientes. 

Acredita-se que as intervenções de reabilitação psicossocial da instituição mencionada ainda 

apartam, em alguma medida, os usuários de seu contexto territorial e da família. 

O interesse por essa temática surgiu a partir do estágio realizado no CAPS AD de 

Patrocínio-MG, momento em que foi possível acompanhar os atendimentos individuais e em 

grupo, bem como, perceber a importância do usuário como protagonista de sua própria história. 

Do ponto de vista social, tal trabalho justifica-se na problemática das drogas como problema 

social e de saúde pública (BRASIL, 2003). A relevância acadêmica da pesquisa se dá 

justamente na ambivalência do cuidado e da tutela em saúde mental, já que a ótica da 

reabilitação psicossocial é, relativamente, muito recente e imprime modos de cuidado ainda 

contraditórios. Trata-se de uma forma de atenção em saúde ainda em construção 

(FASSHEBER, VIDAL, 2007).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral: 

 

Compreender como se dá o processo de reabilitação psicossocial dos pacientes 

inseridos, no CAPS AD de Patrocínio-MG. 

 

2.2 Específicos: 

 

 Verificar a concepção de reabilitação psicossocial da equipe multiprofissional; 

 Identificar as ações realizadas pelo CAPS AD com vistas à reabilitação psicossocial; 

 Identificar quais são as estratégias apontadas no projeto terapêutico institucional 

como recurso de reabilitação psicossocial. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL EM CAPS AD: ENLAÇOS DE UM COTIDIANO 

 
Ana Cristina Silva Campos1

 

Ma. Natalia Aparecida Pimenta2
 

 
RESUMO 

 

Introdução: O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) é um 

serviço voltado para atenção diária e também um lugar de referência ao cuidado e proteção para 

usuários e familiares em situações de crise e maior gravidade. Tal dispositivo funciona sob a 

lógica da reabilitação psicossocial e da redução de danos. Objetivos: Compreender como se dá 

o processo de reabilitação psicossocial dos pacientes inseridos no CAPS AD de Patrocínio-MG; 

E os objetivos específicos são: Verificar a concepção de reabilitação psicossocial da equipe 

multiprofissional; Identificar as ações realizadas pelo CAPS AD com vistas à reabilitação 

psicossocial e analisar quais são as estratégias apontadas no projeto terapêutico institucional 

como recurso de reabilitação psicossocial. Material e métodos: Utilizou-se como método neste 

estudo uma abordagem qualitativa, descritiva e de campo. Empregando a técnica snowball 

foram selecionados seis profissionais do CAPS AD para participar da pesquisa. Resultados: 

Os dados se agrupam em três grandes dimensões de análise: o imaginário dos trabalhadores 

sobre reabilitação psicossocial, ações de reabilitação psicossocial e o projeto terapêutico 

institucional. Para que haja a reabilitação psicossocial, segundo 04 entrevistados, é necessário 

considerar o psíquico e social como aspectos indissociáveis. Relacionado a esse aspecto foi 

mencionado por 03 sujeitos a importância da reinserção social, dentre esses últimos, 02 citaram 

a reinserção social como elemento de promoção da autonomia e dignidade humana. O apoio 

familiar foi referido por 03 pessoas como crucial para ações em direção à reabilitação 

psicossocial. Outra concepção discutida por 04 trabalhadores foi a visão integral do paciente, 

já que a dependência química é um desafio multifatorial. Em relação às ações realizadas pelos 

trabalhadores, as mais citadas foram as visitas domiciliares, mencionado por 03 profissionais; 

ações de assistência social referida por 03 entrevistados; consultas especializadas (psicológica 

e médica) mencionada por 02 sujeitos. E também articulações intra e intersetoriais discutidas 

de maneira menos expressiva. Não foi possível analisar o projeto institucional da unidade, pois 

ele não foi disponibilizado para a equipe pesquisadora. É possível observar que as práticas 

multiprofissionais não encontram, em sua integralidade, as concepções sobre reabilitação 

psicossocial. Conclusão: Por fim, é necessário ressaltar que a reabilitação psicossocial é um 

fazer que se constrói no cotidiano e as contradições são inerentes ao processo do cuidado. 

Ademais, o movimento institucional deve mirar uma constituição, radicalmente, coletiva, 

cidadã e democrática. 

 

Palavras-chave: CAPS AD; Drogas; Reabilitação Psicossocial 

 

1 Autora, Graduanda em Psicologia pelo UNICERP. 

2 Orientadora, Professora da UNICERP, Mestra em Psicologia. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The Center for Psychosocial Care of Alcohol and Other Drugs (CAPS AD) is a 

service focused on daily care and also a place of reference for care and protection for users and 

families in situations of crisis and greater severity. Such a device works under the logic of 

psychosocial rehabilitation and harm reduction. Objectives: Understand how the process of 

psychosocial rehabilitation of the patients inserted in the CAPS AD of Patrocínio-MG; And the 

specific objectives are: Verify the conception of psychosocial rehabilitation of the 

multiprofessional team; To identify the actions carried out by CAPS AD with a view to 

psychosocial rehabilitation and to analyze which are the strategies pointed out in the 

institutional therapeutic project as a psychosocial rehabilitation resource. Material and 

methods: A qualitative, descriptive and field approach was used as the method in this study. 

Using the snowball technique, six CAPS AD professionals were selected to participate in the 

research. Results: The data are grouped into three main dimensions: the workers' imaginary 

about psychosocial rehabilitation, psychosocial rehabilitation actions and the institutional 

therapeutic project. For psychosocial rehabilitation, according to four interviewees, it is 

necessary to consider the psychic and social aspects as inseparable. Related to this aspect was 

mentioned by 03 subjects the importance of social reintegration, among the latter, 02 cited 

social reintegration as an element of promoting autonomy and human dignity. Family support 

was reported by 03 people as crucial for actions toward psychosocial rehabilitation. Another 

conception discussed by 04 workers was the integral view of the patient, since chemical 

dependence is a multifactorial challenge. Regarding the actions performed by the workers, the 

most cited were home visits, mentioned by 03 professionals; social assistance actions referred 

by 03 interviewees; specialized consultations (psychological and medical) mentioned by 02 

subjects. And also intra and intersectoral articulations discussed less expressively. It was not 

possible to analyze the institutional design of the unit, since it was not available to the research 

team. It is possible to observe that the multiprofessional practices do not, in their entirety, find 

the conceptions about psychosocial rehabilitation. Conclusion: Finally, it is necessary to 

emphasize that the psychosocial rehabilitation is a doing that is built in the daily life and the 

contradictions are inherent to the care process. In addition, the institutional movement must aim 

at a constitution, radically, collective, citizen and democratic. 

Keywords: CAPS AD, Drugs, Psychosocial Rehabilitation. 

 

 

1 Author, Graduated in Psychology by UNICERP. 

2 Advisor, Professor of UNICERP, Master in Psychology. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

A reforma psiquiátrica surgiu de um movimento de 1970, denominado Luta 

Antimanicomial, a partir de denúncias que foram feitas pelos próprios profissionais da área, das 

condições precárias e de maus tratos em que se encontravam os pacientes nos manicômios 

(BRASIL, 2005). Questionava-se o modelo asilar, o qual foi marcado pela privação do 

indivíduo das relações sociais e o exercício da cidadania, impossibilitando qualquer vínculo 

com a família, negligenciando as informações do tratamento, incapacitando o sujeito em 

sofrimento psíquico ao poder de decisão, tornando-o alienado e improdutivo socialmente 

(ZAMBENEDETTI, SILVA, 2008). 

A reforma psiquiátrica reestrutura a visão da loucura e torna o cuidado em saúde mental 

antagônico ao modelo anterior, o cuidado torna-se extramuros e sem tutela. Tal modelo de 

atenção consiste na assistência à partir de equipes multidisciplinares, sobre a lógica 

interdisciplinar, com o propósito de resgatar a qualidade de vida e a cidadania dos pacientes 

psiquiátricos, a partir da produção social e comunitária (RAMMINGER, 2002). 

Neste contexto, para Hirdes e Kantorski (2004), o cuidado com pessoas em sofrimento 

mental deve alinhar-se à reabilitação psicossocial, que é entendida como um processo que 

implica na abertura de espaços da nova clínica do território, subvertendo o fora e o dentro. Ela 

é uma ética da inclusão na medida em que integra, no plano de cuidado, a participação de 

usuários, famílias e equipes interdisciplinares. É necessário considerar, portanto, a reabilitação 

psicossocial a partir do desenvolvimento da cidadania, da construção de identidade e da 

ampliação de autonomia (PINHO, OLIVEIRA, ALMEIDA, 2008). 

Para que isso fosse possível, foi proposto um dispositivo territorial e comunitário, dentre 

eles, o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas (CAPS AD), que é um 

dispositivo de cuidado articulado com a rede, voltado para pacientes com transtornos 

decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas (BRASIL, 2002). 

Os conceitos mudaram em relação à problemática do uso das substâncias psicoativas, 

visando melhorar a perspectiva de tratamento. Considerando que anteriormente apenas os 

usuários e dependentes de substâncias ilegais eram inseridos no sistema de saúde, atualmente o 

enfoque também é dado aos usuários de substancias legais como álcool e cigarro, que são 

socialmente aceitos e de livre comércio que resultaria em uma porta de acesso para o consumo 

das demais substancias, que são as drogas ilícitas. Independentemente de suas causas e 

determinantes sociais também requer a atenção da saúde pública, no sentido de promover e 
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prevenir aos usuários de tais práticas (RIBEIRO, 2017).  

Atualmente as drogas mais consumidas no Brasil são álcool e o tabaco, e estas causam 

o maior impacto sobre os serviços de saúde; o seu uso excessivo e abusivo acarreta várias 

doenças crônicas e fatais (BASTOS, REIS, 2014). O Centro Brasileiro de Informações sobre 

Drogas (CEBRID), em 2005, aponta esses números, comprovando a gravidade da problemática: 

Em 2005, o uso na vida de álcool, nas 108 maiores cidades do Brasil, foi de 74,6%, 

porcentagem maior que, em 2001, com 68,7%. Em relação aos outros países, foi 

inferior aos 86,5% observados no Chile e 82,4% nos EUA. No Brasil, como nos 

demais países com os quais nossos dados estão sendo comparados, o uso na vida de 

álcool foi maior para o sexo masculino quando comparado ao feminino. Em 2005, o 

uso na vida de Tabaco teve uma prevalência de 44,0% da população entrevistada, ao 

passo que no levantamento domiciliar de 2001 foi de 41,1%. Estas porcentagens são 

inferiores às prevalências observadas no Chile (72,0%) e nos EUA (67,3%). Por outro 

lado, o total de dependentes de tabaco foi semelhante entre 2001 (9,0%) e 2005 

(10,1%). 

Dito isto, destaca-se que os CAPS AD são unidades que atendem em área física, 

independentemente de qualquer estrutura hospitalar, com equipes interdisciplinares que 

oferecem, dentre outros recursos terapêuticos, atendimentos individuais e em grupo, 

acolhimento à família, atividades de suporte social e inserção comunitária, oficinas terapêuticas 

e visitas domiciliares (BRASIL, 2002). 

Tais instituições prestam atendimentos aos pacientes com transtornos mentais severos e 

persistentes. A lógica de funcionamento é de equipe interdisciplinar com médicos, enfermeiros, 

psicólogos, assistentes sociais, técnicos em enfermagem, dentre outros (BABINSKI, HIRDES, 

2004). 

Partindo deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo compreender o processo 

de reabilitação psicossocial que o CAPS AD de Patrocínio-MG, propõe para os pacientes. 

Acredita-se que as intervenções de reabilitação psicossocial da instituição mencionada ainda 

apartam, em alguma medida, os usuários de seu contexto territorial e da família. 

O interesse por essa temática surgiu a partir do estágio realizado no CAPS AD de 

Patrocínio-MG, momento em que foi possível acompanhar os atendimentos individuais e em 

grupo, bem como, perceber a importância do usuário como protagonista de sua própria história. 

Do ponto de vista social, tal trabalho justifica-se na problemática das drogas como problema 

social e de saúde pública (BRASIL, 2003). A relevância acadêmica da pesquisa se dá 

justamente na ambivalência do cuidado e da tutela em saúde mental, já que a ótica da 

reabilitação psicossocial é, relativamente, muito recente e imprime modos de cuidado ainda 

contraditórios. Trata-se de uma forma de atenção em saúde ainda em construção 

(FASSHEBER, VIDAL, 2007). 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Tipo de pesquisa 

 

Este projeto de pesquisa tem como característica ser um trabalho de campo e emprega 

uma abordagem qualitativa. Quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa descritiva, que 

procurou compreender como se dá a reabilitação psicossocial no CAPS AD da cidade de 

Patrocínio/MG. 

No estudo de campo existe a busca pela informação objetiva, referente ao tema proposto, 

são as características daquela população no apoio das variáveis, considerando também a opinião 

social da comunidade ou de um grupo inserido na instituição com relação aos elementos (GIL, 

2010). 

A pesquisa qualitativa considera que existe uma relação entre ambiente e indivíduo, algo 

inseparável entre o ambiente e a subjetividade do indivíduo, que não pode ser quantificado 

estatisticamente; assim sendo busca a compreensão dos fenômenos através da compreensão dos 

seus sentimentos, pensamentos, conhecimentos e de acordo com sua visão sobre o tema 

proposto (FREITAS, PRODANOV, 2013).  

Por fim, a pesquisa descritiva é um estudo que pretende descrever o cotidiano e 

experiências de sua realidade, visa avaliar as múltiplas relações desenvolvidas entre um grupo 

ou sociedade a ser estudada e ocorre sem a intervenção direta do pesquisador (RAMPAZZO, 

2002). 

 

3.2.2 Cenário de pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no município de Patrocínio, que situa-se na Região do Alto 

Paranaíba, no estado de Minas Gerais, tendo uma população, segundo estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que compreende 89.983 habitantes, em 2010. A 

cidade de Patrocínio - MG conta com um Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas.  

Os dados da pesquisa foram colhidos no Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e 

Drogas, que é referência no atendimento a usuários de álcool e outras drogas da cidade de 

Patrocínio – MG. A instituição conta com uma equipe multidisciplinar com profissionais que 

possuem diversas formações, sendo eles: 09 técnicos de enfermagem, 03 enfermeiros, 02 

auxiliar de serviços gerais, 01 instrutora de artesanato, 03 psicólogos, 01 assistente social, 01 



 

17  

educadora física, 01 auxiliar administrativo, 01 agente administrativo, 01 médica clínica, 01 

médico psiquiatra, 02 guardas de segurança Um total de 27 trabalhadores nesta equipe. 

Os pacientes que sofrem com transtornos mentais, no âmbito do SUS, recebem 

atendimento na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a qual, na cidade de Patrocínio, dispõe 

de serviços e equipamentos variados, tais como: UBS, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, 

Centros de Convivência, CAPS II e AD, SAMU, Pronto Socorro, enfermaria especializada com 

internação na Santa Casa 

 

3.2.3 Participantes da pesquisa 

 

Considerando que o objetivo geral do projeto de pesquisa foi compreender como se dá 

a reabilitação psicossocial com os pacientes inseridos no CAPS AD de Patrocínio-MG, a 

pesquisa contou com um número mínimo de 06 participantes, o que caracteriza 

aproximadamente 22,2% dos profissionais que atualmente são funcionários da instituição. A 

técnica de amostragem utilizada para alcançar o número de participantes foi o Snowball 

Sampling, também conhecido como “Bola de Neve”. 

Essa técnica é uma forma de amostra não probabilística, utilizada em pesquisas sociais 

onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que por sua 

vez indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o 

objetivo proposto (o “ponto de saturação”). O ponto de saturação é atingido quando 

os novos entrevistados passam a repetir os conteúdos já obtidos em entrevistas 

anteriores, sem acrescentar novas informações relevantes à pesquisa. Portanto, é uma 

técnica de amostragem que utiliza cadeias de referência, uma espécie de rede (WHA, 

1994). 

 

3.2.4 Técnica de Coleta de Dados 

 

O método de coleta de dados utilizado foi a entrevista semiestruturada (APÊNDICE A), 

que incluiu perguntas abertas e fechadas elaboradas previamente pelas pesquisadoras e que 

direcionaram o objetivo do projeto de pesquisa. 

A entrevista organizada apresentou um roteiro fixo, mas permitiu que os sujeitos da 

pesquisa pudessem falar livremente sobre o que pensam em relação ao assunto tratado. Para 

Pádua (2004) essa modalidade de entrevista encoraja as pessoas a participarem mais 

abertamente da pesquisa e facilita a visualização dos desdobramentos sobre o tema. 

As pesquisadoras, primeiramente, entraram em contato com os profissionais da 

instituição mencionada, onde foi realizada a apresentação da pesquisa e de seus objetivos. Em 

seguida, foi feito o convite para a participação e, posteriormente, a aplicação das entrevistas. 



 

18  

Estas últimas foram empreendidas na própria unidade e nos horários determinados por cada 

profissional. Os participantes leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(APÊNDICE B) e, por fim, responderam a entrevista. 

As entrevistas foram gravadas em áudio, para facilitar a interpretação e transcrição 

literal dos dados, porém foram apagadas após o encerramento da pesquisa com o intuito de 

preservar os participantes desta pesquisa. 

 

3.2.5 Procedimento de Análise de Dados 

 

A análise da entrevista teve como finalidade principal organizar os dados de forma que 

foi possível o provimento de respostas para a problemática proposta. No presente projeto, a 

análise de dados se deu através de estatística descritiva. E tendo em vista facilitar a compreensão 

e análise os resultados foram apresentados em categorias que foram criadas com base nas 

temáticas abordadas nas perguntas da entrevista, foram representados também através de 

gráficos e tabelas e por fim, relacionados à luz do referencial teórico adotado para esta pesquisa 

O processo de análise de dados acontece efetivamente no momento em que o 

pesquisador dispõe suas análises em categorias, as quais caracterizam-se enquanto 

“instrumentos do pensamento que expressam não só um momento do objeto estudado, mas o 

contexto histórico-cultural em que esse momento surge como significado e, com ele, a história 

do pesquisador, que é elemento relevante na explicação de sua sensibilidade criativa” 

(GONZÁLEZ, 2002, p. 60). 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo foi configurado com base em uma amostra voluntária composta por 06 (seis) 

profissionais do CAPS AD da cidade de Patrocínio/MG. Primeiramente será apresentado o 

perfil sóciodemográfico dos profissionais entrevistados, os quais foram identificados através da 

letra P e numerados de acordo com a ordem de aplicação (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) a fim de 

manter o sigilo sobre a identidade de cada um deles. Num segundo momento, o trabalho se 

concentra em apresentar as dimensões de análise que emergiram da análise dos dados. 

 

3.3.1 Perfil sóciodemográfico dos profissionais 
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Neste tópico será apresentado o perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa 

e, em primeiro lugar, destacamos que foi possível observar que em relação ao gênero a 

quantidade de mulheres é superior à de homens, resultando em 05 (cinco) profissionais do sexo 

feminino e 01 (um) profissional do sexo masculino, como é possível observar no GRAF. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 – Porcentagem dos participantes em relação ao gênero 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação à idade dos participantes é importante destacar que as mesmas 

permaneceram de 26 a 53 anos de idade, sendo um percentual de 50% (3) dos participantes com 

26 a 37 anos e 50% (3) com idade de 38 a 53 anos, dados estes que podem ser observados no 

GRAF. 2. 

 

Gráfico 2 – Porcentagem dos participantes em relação à idade 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao estado civil temos uma porcentagem de 67% dos participantes casados e 

33% são solteiros, como podemos conferir no GRAF. 3. 
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Gráfico 3 – Porcentagem dos participantes em relação ao estado civil 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

O CAPS AD conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais que 

possuem diversas formações, configurando um grupo de diferentes técnicos de nível superior e 

de nível médio. Todos os funcionários participam das atividades e colaboram com o processo 

de cuidado dos usuários, porém em intensidade, momento e de formas diferentes (BRASIL, 

2015). 

A amostra é composta por 02 psicólogos (33%), 01 técnica em enfermagem (17%), 01 

Educadora Física (17%) e 02 assistentes sociais (33%), sendo uma delas a coordenadora do 

CAPS AD. A partir da análise de dados foi possível observar que os usuários desse sistema 

recebem os cuidados voltados para uma abordagem multidisciplinar, o que pode ser visualizado 

no GRAF. 4. 

Ressalta-se ainda que nem todos os profissionais que ali trabalham participaram do 

estudo. A amostra entrevistada representa 22% do total de 27 funcionários do CAPS AD. 

 

Gráfico 4 – Amostra dos participantes em relação a profissão exercida 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com Zanattaa, Garghettib e Lucca (2012) poder contar com uma equipe 

multidisciplinar pode ser um dos fatores preponderantes na recuperação dos usuários do CAPS 

AD. Os CAPS (s), em sua essência, buscam oferecer cuidados aos usuários voltados para o 

diagnóstico situacional e não apenas para o diagnóstico psicopatológico. Tem como objetivo 
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principal a reintegração social do sujeito. Com isso, espera-se que o auxílio da assistente social, 

do psicólogo, do médico, do terapeuta ocupacional e dos demais profissionais, que trabalham 

intervindo não apenas na doença, e sim em todos os âmbitos desses usuários, propicie uma rede 

de apoio, que facilitará a adesão e permanência dos usuários no tratamento (FARIA, 

SCHNEIDER, 2009). 

E, por fim, quanto ao tempo de serviço no CAPS AD, observa-se que 33% dos 

participantes possuem menos de 15 meses de serviço, 17%dos entrevistados possuem entre 16 

a 30 meses de serviço, enquanto 50% possuem mais de trinta e um meses, como pode ser visto 

no GRAF. 5. 

 

Gráfico 5 – Porcentagem dos participantes em relação ao tempo de serviço no CAPS AD 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Através dos relatos dos entrevistados, pode-se perceber que o trabalho realizado no 

CAPS AD de Patrocínio MG é relativamente novo, uma vez que o mesmo foi inaugurado em 

Agosto de 2014. Sendo assim, pode-se compreender porque o tempo de trabalho dos 

profissionais no CAPS AD é pequeno. 

Em seguida, serão apresentadas as categorias da pesquisa, que foram divididas e 

intituladas da seguinte forma: o imaginário dos trabalhadores sobre reabilitação psicossocial, 

ações de reabilitação psicossocial no CAPS AD e o projeto terapêutico institucional. 

 

3.3.2 O imaginário dos trabalhadores sobre reabilitação psicossocial 

 

Dentre as novas tecnologias da clínica ampliada para o cuidado de pessoas em 

sofrimento mental emerge a reabilitação psicossocial. As pessoas que trabalham sob tal égide, 

se alinham a reforma psiquiátrica e, comumente, se intitulam-se reabilitadores (BABINSKI, 

HIRDES, 2004). Nesse tópico abordaremos as concepções psicossociais sobre a reabilitação 

representada pelos trabalhadores do CAPS AD. 
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A reabilitação psicossocial é um constructo de amplo espectro, por isso é interessante 

avaliar como o imaginário social de cada trabalhador trata essa temática. Dentre os profissionais 

entrevistados, 04 profissionais relataram que para haver reabilitação psicossocial é necessário 

considerar o psíquico e social como aspectos indissociáveis. 

Está relacionada a reabilitação psíquica e social. A primeira é a mental mesma, a social 

é o contexto externo e familiar (P1). 

Eu penso muito nesse processo de reabilitação como um complexo, alguma coisa que 

envolve todas as áreas: a família, o indivíduo tanto como ser psíquico e social (P2). 

Entende-se que a reabilitação psicossocial é um processo de reconstrução, 

transformação, reinserção, mudança no sentido de criar novas possibilidades que venham 

modificar a forma de atenção e de cuidado destinada a pessoa com sofrimento psíquico, e que 

visem à devolução de identidade e cidadania desse indivíduo. Contudo, para este processo 

tornar-se concreto e efetivo, faz-se necessária uma contínua avaliação a fim de não incidirmos 

no erro de reproduzir as mesmas práticas do modelo hospitalocêntrico (BABINSKI, HIRDES, 

2004). 

Ademais, 03 pessoas mencionaram a reinserção social como um fator relevante para a 

reabilitação psicossocial, dentre essas, 02 citaram a reinserção social como promotora de 

autonomia e dignidade e também auxiliadora no tratamento do uso de drogas. 

Fornecer uma nova visão social para ele, você vai tentar restabelecer vínculos e 

proporcionar um encontro com o direito dele, com sua dignidade e trazer de volta o 

psicossocial e entrar na questão da dependência química (P2). 

Ele deve ser inserido novamente nessa sociedade de forma que ele tenha mais 

dignidade e autonomia para que ele possa trabalhar no processo de tratamento dele 

mesmo (P3). 

O conceito de reabilitação psicossocial, segundo Saraceno (2001), é um processo que se 

caracteriza por priorizar a cidadania e restituir a autonomia do indivíduo frente as suas relações 

sociais. E parte do pressuposto que respeita as limitações e valoriza suas potencialidades, o que 

contraria a idéia moralista dos discursos de alguns entrevistados. 

Eles vem e a gente pode proporcionar um crescimento para eles poderem entender seu 

valor e depois se reinserir (P5). 

Então precisamos inserir novamente essa pessoa mesmo reconhecendo ser difícil para 

a família, eles sofrem tanto que afastam e desacreditam e abandonam o paciente (P4). 

Para tanto, é preciso que a equipe esteja preparada, a abordagem é o primeiro contato 

do profissional com o usuário e funciona como cartão de visitas, podendo abrir portas para 

continuidade e fortalecimento, ou fechá-las se gerar desconfiança e descrédito (FERIGOLO, 

KOPITTIKE, 2013). Neste sentido, discursos moralistas podem intervir, negativamente, no 

cuidado do paciente, fato que tem sido reforçado pelo modelo de Guerra às Drogas 

(ESCOHOTADO, 2004). 

O apoio familiar também surge em 03 dos entrevistados como fundamental parte no 
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processo de reabilitação psicossocial. 

Só a equipe ela não consegue, agora junto com família e o paciente acredito que sim 

(P6). 

A parte social que é a do convívio da comunidade e com a família (P4). 

Um importante fator é a participação da família na reabilitação e no tratamento dos 

indivíduos, tornando-a protagonista deste processo, o que é uma característica positiva que 

qualifica e dá vida ao serviço (BABINSKI, HIRDE, 2004). 

A participação assídua da família na reabilitação, abrange diretamente os fatores 

psicológicos do paciente, o que reduz os conflitos interpessoais gerados pelo uso e oferece o 

conhecimento sobre o tratamento. Tem-se a família como suporte emocional, mas com 

preparação adequada para que isso aconteça (ALBUQUERQUE, 2009). 

Outro aspecto que se apresentou de uma maneira proeminente na pesquisa foi a 

integralidade do sujeito, 03 trabalhadores mencionaram esse fator. Eles citaram que para 

promoção da reabilitação psicossocial é necessário adotar ações integrais no cuidado, já que a 

dependência química é um problema multifatorial. 

No caso do CAPS AD a experiência que eu tenho, como profissional da equipe clínica, 

a reabilitação psicossocial é uma das formas que podemos utilizar para poder trabalhar 

o individuo na sua forma integral (P5). 

Duas áreas juntas, uma concomitante a outra para um resultado positivo mediante ao 

cuidado (P1). 

Para garantir esse acompanhamento integral do sujeito são necessárias ações de 

reabilitação psicossocial: fortalecimento de usuários e de familiares, mediante a criação e o 

desenvolvimento de iniciativas articuladas com os recursos do território nos campos do trabalho 

e / ou economia solidária, cultura, educação, habitação, direitos humanos, que garantam o 

exercício pleno da cidadania, visando à produção de novas possibilidades para projetos de vida 

(BRASIL, 2015). 

Cabe à equipe de saúde mental desenvolver um olhar integral para o sujeito, mas para 

tanto é preciso construir um novo paradigma de saúde-doença que busque a abordagem 

biopsicossocial e que promova ocupação de lugares de direitos (SARACENO, 1999). 

 

3.3.3 Ações de reabilitação psicossocial no CAPS AD 

 

Os CAPS AD são serviços que materializam o redirecionamento do modelo assistencial 

em saúde mental, e têm a função de realizar atendimentos públicos em saúde mental 

referenciados no território em que estão situados. A modalidade de serviço realizado pelos 

CAPS AD destina-se à atenção psicossocial aos pacientes com transtornos decorrentes do uso 

de dependência de substâncias psicoativas (BRASIL, 2004). 
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Após a criação dos CAPS AD, diversas outras políticas e portarias do Ministério da 

Saúde foram criadas de modo a orientar o trabalho de profissionais da rede de atenção ao 

cuidado com usuários de drogas. Em tais documentos normativos, mencionam-se como ações 

a reabilitação psicossocial e a reinserção social dos usuários de drogas, enquanto estratégias 

direcionadas à retomada dos vínculos sociais na comunidade (BRASIL, 2002a, 2004b, 2005c, 

2006d, 2011e, 2012f). 

A Portaria nº 336 estabelece as diretrizes de funcionamento para os CAPS em suas 

diversas modalidades, entre elas o CAPS AD e são designadas as atividades desse serviço. Além 

dos atendimentos individuais e grupais, oficinas terapêuticas e visitas domiciliares, salientam-

se as “atividades comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade 

e sua inserção familiar e social” (BRASIL, 2002). 

Nos CAPS AD são desenvolvidas uma extensa gama de atividades que vão desde os 

atendimentos grupais ou oficinas terapêuticas e ainda visitas domiciliares até atendimento 

individual (medicamentoso, orientação, psicoterápico, entre outros). Os CAPS AD também 

devem ofertar condições para que os usuários descansem, e quando necessário, realizar 

desintoxicações ambulatorial aos pacientes que não demandem por atenção clínica hospitalar 

(BRASIL, 2004). 

Perante a importância das ações realizadas pelo CAPS AD supracitadas, uma das 

questões levantadas aos entrevistados foi acerca de quais as ações que os profissionais realizam 

com o objetivo de atender a reabilitação psicossocial. Seguem abaixo, alguns discursos sobre 

esse questionamento: 

A gente oferece os atendimentos médicos psicológicos, tem atendimentos com 

consultas de enfermagens, e ainda oferece oficinas de várias atividades artesanato, de 

apoio, de prevenção de recaídas, de redução de danos e oficinas de tabagismo, oficinas 

de atividades físicas, de educação e saúde. Além disso temos as visitas domiciliares 

que a gente pode oferecer, a hospitalidade conforme eu falei (P2). 

São várias ações, uma delas é ir atrás do paciente quando ele está numa situação de 

risco, nós fazemos visitas domiciliares Tem paciente que está no abrigo ou na 

comunidade terapêutica e até na casa de alguém, vamos conhecer o momento que ele 

está vivendo e as condições de permanência nessa situação tirar da vulnerabilidade é 

uma das ações .As oficinas de terapêuticas que tem a de Redução de Danos , a que 

trata da parte financeira que é realizada pela assistente social ,ou seja um projeto de 

vida seria a forma de ajudar o paciente a encarar a sociedade novamente . São várias 

oficinas: a de educação física, do tabagismo, a busca ativa pelo telefone, as viagens 

programadas com os pacientes (P3). 
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Diante disso, 04 dos profissionais entrevistados apontam visita domiciliar como uma 

estratégia para garantir a efetividade no cuidado com os pacientes, servindo também como meio 

de resgatar o paciente em situação de vulnerabilidade. Tal ação agrega ao tratamento do 

paciente o diagnóstico da realidade do indivíduo e de sua família e assim ajuda no ambiente 

familiar, com ações educativas, visando dar continuidade a qualquer forma de assistência 

prestada no serviço de saúde (ALENCAR, 2012). 

Durante as entrevistas foi possível perceber que existe um equívoco entre os conceitos 

de visita domiciliar e busca ativa para alguns dos profissionais. Sendo assim, é necessário 

reestruturar tais conceitos. A busca ativa é quando um paciente deixa de comparecer as 

atividades do CAPSad sem justificativa, os profissionais tentam sensibilizá-lo a retornar ao 

tratamento por meio do contato telefônico. Quando este contato não apresenta sucesso é 

realizado a visita domiciliar. Durante a visita domiciliar é oportunizado ao profissional a 

possibilidade de sensibilizar o paciente a respeito da importância deste retornar ao tratamento, 

bem como de interagir com seus familiares e prestar informações a respeito da dependência 

química. 

Para 02 dos profissionais, as ações são realizadas segundo a demanda de cada paciente, 

respeitando a singularidade de cada um. Essas ações são discutidas pela equipe multidisciplinar 

mediante todas as demandas apresentadas, é uma forma de conhecer cada paciente, reconhecer 

a sua necessidade e preservar a sua singularidade (PEDUZZI, 2009).  

Assim, considerou-se que o trabalho em equipe multiprofissional consiste uma 

modalidade de trabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre as múltiplas 

intervenções técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas profissionais. Por meio da 

comunicação, ou seja, da mediação simbólica da linguagem, dá-se a articulação das ações 

multiprofissionais e a cooperação (PEDUZZI, 2009). Cabe ressaltar que para o P5, é respeitada 

não somente a singularidade do paciente, mas também do profissional, ou seja, cada um atuando 

dentro de sua função específica. Tal visão é contrária à lógica interdisciplinar, um dos pilares 

de funcionamento do CAPS AD. 

Além disso, 03 profissionais concordam que as oficinas fazem parte do processo. As 

entrevistas possibilitaram identificar o entendimento dos profissionais acerca da associação 

entre a reabilitação psicossocial e a realização de oficinas terapêuticas. As relações que 

acontecem nos grupos promovem a qualidade na mudança de se relacionar. O profissional deve 

ter o cuidado de não discriminar e nem excluir, valorizando cada encontro com o compromisso 

de despertar a interação social dos participantes (HARARI, 2001) 
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Posto isso, compreende-se que a reabilitação é uma concepção que deve estar presente, 

não somente no dia-a-dia de todo profissional de saúde comprometido com sua profissão e 

solidário com a pessoa com transtorno psíquico, mas também nas ações que caracterizam o 

nosso sistema sócio-político e pelos diversos segmentos da sociedade, uma vez que, nesse 

processo, todos são os agentes sociais (JORGE et al., 2006). 

Os CAPS AD devem promover a reinserção social dos usuários através de ações 

intersetoriais que envolvam educação, assistência social, saúde, trabalho, esporte, justiça, 

habitação, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas. E 

também articulação permanente com a rede intrasetorial: UBS, estratégia de Saúde da Família, 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Ambulatório Emergência Psiquiátrica, Hospital Geral ou 

Psiquiátrico (RIO, 2013). 

A concepção de intersetorialidade parte de um pressuposto de saúde que considera os 

pacientes em sua totalidade, no intuito de demonstrar que ações resolutivas precisam de 

parcerias entre diferentes setores tais como Educação, Trabalho, Habitação e Segurança. O 

maior obstáculo é a articulação dos vários setores na busca por soluções de problemas no dia-

a-dia da gestão, através de decisões compartilhadas entre as instituições e os setores 

governamentais que resultem em uma comoção positiva sobre a saúde da população. Dessa 

forma, torna-se impossível desagregar o conceito de intersetorialidade ao de rede, uma vez que 

a prática requisita articulações, vinculações, ações complementares e interdependência de 

serviços para garantir a integralidade das ações (BRASIL, 2009). 

Os entrevistados ao apontar a relação entre as ações de articulação de redes intra e 

intersetoriais realizadas pelo CAPS AD com vista a reabilitação psicossocial discutiram que as 

ações mais realizadasem conjunto são com a UBS, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, 

Ministério Público, Pronto Socorro e Polícia Militar. Tais ações referem-se às atividades 

externas e às parcerias estabelecidas pela instituição com outras instituições e que segundo os 

profissionais tem o potencial de instrumentalizar o sujeito para que ele volte a ser capaz de atuar 

na sociedade e conquistar sua autonomia, tal aspecto foi mencionado por 04 trabalhadores. 

São vários parceiros, então o CAPS AD trabalha com outros setores também da 

administração pública e até privada se for necessário tudo visando essa reabilitação 

(P6). 

Aqui nós trabalhamos muito com as articulações de outros serviços que seria a 

intrasetorial (P4). 

Embora parte dos discursos dos profissionais entrevistados esteja alinhada à proposta 

da reabilitação psicossocial preconizada pelo Ministério da Saúde, é necessário apontar que o 

conceito de Reabilitação Psicossocial ainda se mais evidencia associado ao modelo psiquiátrico 
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tradicional, ou seja, atrelado à lógica da normalidade social, sendo esse o principal desafio a ser 

superado quando se considera o modelo psicossocial de atenção. Para que as ações 

reabilitatórias desenvolvidas no serviço não reforcem o caráter regulatório, mas desconstruam 

o paradigma psiquiátrico de exclusão e controle social, o serviço deve estar compromissado 

com a transformação das condições de vida dos usuários. Colocamos então, a necessidade de 

cada projeto da instituição estar vinculado preferencialmente à questão dos direitos 

fundamentais da pessoa humana (ARANHA, SILVA, 2009) 

 

3.3.4 O projeto terapêutico institucional 

 

O MS recomenda que cada CAPS deve ter um projeto terapêutico do serviço, o qual 

nesta pesquisa denominamos de projeto terapêutico institucional. Este projeto deve levar em 

consideração as diferentes contribuições técnicas dos profissionais dos CAPS, as iniciativas de 

familiares e usuários e o território onde se situa, com sua identidade, sua cultura local e regional 

(BRASIL, 2004). 

Se a necessidade de uma rede de serviços substitutivos integrada entre si e com outros 

equipamentos sociais nas comunidades é algo imprescindível para o avanço da reforma 

(DIMENSTEIN; LIBERATO, 2009), consideramos que os projetos terapêuticos institucionais 

são um método de cooperação entre gestores, trabalhadores e usuários no investimento para o 

desenvolvimento da Reforma Psiquiátrica, desde que seu objetivo seja a transmutação da 

instituição psiquiátrica. 

Desta forma, para gerir um projeto terapêutico institucional há que se estabelecer a 

divisão de tarefas e o responsável pelo gerenciamento, mas a noção de responsabilização e 

vínculo, expressa no profissional de referência, possibilita ainda a todos os demais profissionais 

de uma equipe o desenvolvimento de interação e troca de saberes, diminuindo a verticalidade 

entre as diferentes categorias profissionais e viabilizando a realização das ações de reabilitação 

psicossocial (FURTADO, 2001). 

A referência no projeto terapêutico institucional implica transformação das relações de 

trabalho, pois cada profissional vai desempenhar suas ações baseado no projeto coletivo que 

tem como objetivo desenvolver autonomia e vínculo (CARVALHO; CUNHA, 2006), tanto 

entre os trabalhadores quanto entre estes e usuários, familiares. 

O CAPS AD de Patrocínio possui o projeto terapêutico institucional e é do 

conhecimento de todos os profissionais entrevistados. A coordenadora, que elaborou o projeto, 
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relatou que o mesmo está sendo alterado, com questões importantes para a reabilitação 

psicossocial e por esse fato não foi possível uma cópia como havia solicitado para análise. 

Quando os profissionais foram questionados se conheciam o projeto terapêutico 

institucional, a resposta foi unanime: todos têm conhecimento de que existe, mas não o 

conhecem como deveriam. 

A política de redução de danos foi mencionada pela equipe por 04 profissionais. Porém 

os trabalhadores demonstraram ainda se sentirem inseguros para colocar em prática a política 

de Redução de Danos, isso deve ao fato de ser uma política recente e não tão aceita pelos 

familiares dos pacientes. 

A redução de danos, é a nossa proposta talvez seja por isso que as pessoas de fora não 

veem os resultados, nossa intenção aqui não é fazer parar com o vício, porém se ela 

reduz já e considerado um ganho trabalhamos com esse pensamento (P3). 

A Redução de Danos que é uma nova política muito importante, ela é recente e eu 

acredito que o projeto institucional queira isso da gente de nós profissionais e do 

CAPS AD enquanto instituição. Humanização no acompanhamento dos usuários e 

pacientes (P2). 

Às vezes eu acho um pouco distante com o estatuto que rege da nossa prática, é sim 

tem a política de Redução de Danos do Ministério da Saúde, essa política nós estamos 

aprendendo sobre isso, porque é um termo novo são várias pesquisas que tem estudado 

sobre o assunto a redução de danos eu acredito que muitas vezes visa uma área ou 

outra (P4). 

A RD é uma estratégia de saúde pública pautada no princípio da ética do cuidado, que 

visa diminuir as vulnerabilidades de risco social, individual e comunitário, decorrentes do uso, 

abuso e dependência de drogas. Tal abordagem reconhece o usuário em suas singularidades e, 

mais do que isso, constrói com ele estratégias focando na defesa de sua vida (BRASIL, 2004). 

Uma das premissas da RD é que parte das pessoas que consomem algum tipo de drogas 

(lícita ou ilícita) não consegue, ou não quer, interromper o uso. Essa escolha não impede o 

direito ao cuidado e à saúde, conforme os princípios do SUS: universalidade, integralidade e 

equidade (BRASIL, 2015). 
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente estudo permitiu compreender que a reabilitação psicossocial para o cuidado 

de pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas ainda é um processo 

que se constrói e se fortalece nos dispositivos de saúde mental, haja vista que esse modelo é 

relativamente novo, no Brasil. O mesmo acontece com a ótica da redução de danos que ainda 

encontra dificuldades técnicas e contradições políticas para sua implementação. 

Ainda que exista o esforço técnico para a manutenção da lógica de atenção psicossocial, 

esse saber-fazer não encontra ressonância, em sua integralidade, nas ações concretas. 

Notadamente, na instituição ainda persiste o modelo do especialista (contrariamente ao cuidado 

interdisciplinar), a centralidade do saber biomédico e o discurso moral. 

Porém, é preciso ressalvar que a reabilitação psicossocial se constrói no cotidiano e as 

contradições são inerentes ao processo do cuidado. O movimento institucional deve mirar uma 

constituição, radicalmente, coletiva, cidadã e democrática. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO 
 

Diante deste Trabalho de Conclusão, foi possível compreender como se dá a reabilitação 

psicossocial na instituição do CAPS AD, para a população usuária de álcool e drogas, que são 

amparados através da política da Redução de Danos. 

Visto que as contradições surgem na medida que a pesquisa desenha a realidade e 

cotidiano das relações pacientes e profissionais os desafios ainda são maiores em relação a 

família que não compreendem e não aceitam essa política recente. 

A equipe tem a consciência do projeto institucional elaborado e revisado na medida que 

se torna necessário suas alterações que beneficiam o atendimento e tratamento dos pacientes. 

Por fim, é necessário ressaltar que a reabilitação psicossocial é um fazer que se constrói 

no cotidiano e as contradições são inerentes ao processo do cuidado. Ademais, o movimento 

institucional deve mirar uma constituição, radicalmente, coletiva, cidadã e democrática. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA 
 

 

 

Identificação:_________________ Idade:______________ Sexo:_____________  

Profissão:______________________ Escolaridade:________________________ 

Naturalidade:______________________ Tempo de serviço:________________ 
 

 

1) O que você entende por reabilitação psicossocial? 

 

2) Considerando que o público que vocês atendem apresentam problemas relacionados ao 

uso de substâncias psicoativas, qual é a proposta possível de reabilitação psicossocial 

para as pessoas assistidas neste serviço? 

 

3) Quais são os atores que participam da construção da reabilitação psicossocial? De que 

modo que modo isso acontece? 

 

4) Quais são as ações que os profissionais realizam com o objetivo de atender a reabilitação 

psicossocial? 

 

5) Quais ações intrasetoriais que são organizadas pelo CAPS AD com vistas à reabilitação 

psicossocial dos pacientes? 

 

6) Quais ações intersetoriais que são organizadas pelo CAPS AD com vistas à reabilitação 

psicossocial dos pacientes? 

 

7) Você conhece o projeto terapêutico institucional do CAPS AD? Se sim, neste projeto, o 

que a instituição propõe no sentido de promover a reabilitação psicossocial dos 

pacientes acompanhados? 

 

8) Quais são os desafios para realização da reabilitação psicossocial nesta instituição? 

 

9) Existe alguma questão que não foi mencionada nessas perguntas e você acredita ser 

importante apontar? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPANTES 

MAIORES DE 18 ANOS 
Eu, Ana Cristina Silva Campos  estudante do curso de Psicologia do Centro Universitário do 

Cerrado Patrocínio, convido-o(a) a participar da Reabilitação Psicossocial em CAPS AD: Enlaços de 

um Cotidiano que tem como objetivo compreender como se dá a Reabilitação psicossocial na instituição 

CAPS AD de Patrocínio. A sua participação é voluntária, sendo sua colaboração muito importante para 

o andamento da pesquisa. 

Serão assegurados a você o anonimato, o sigilo das informações, a privacidade e todas as 

condições que lhe garantam a proteção à dignidade constitucionalmente assegurada. A utilização dos 

resultados da pesquisa será exclusiva para fins técnico-científicos. Os riscos na participação serão 

minimizados mediante a atuação do pesquisador pela atenção e zelo no desenvolvimento dos trabalhos 

em assegurar ambiente seguro, confortável e de privacidade, evitando desconforto e constrangimento. 

Por outro lado, se você concordar em participar na pesquisa estará contribuindo para o desenvolvimento 

da ciência nesta área. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade será 

assegurada e mantida em absoluto sigilo. Caso concorde em participar, em qualquer momento você 

poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa, bem como desistir dela 

e não permitir a utilização de seus dados, sem prejuízo para você. Você não terá nenhum tipo de despesa 

e não receberá nenhuma gratificação pela participação na pesquisa. 

 

Consentimento: 

 

Declaro ter recebido de Ana Cristina Silva Campos , estudante do curso de Psicologia do Centro 

Universitário do Cerrado Patrocínio, as orientações sobre a finalidade e objetivos da pesquisa, bem 

como, sobre a utilização das informações que forneci somente para fins científicos, sendo que meu nome 

será mantido em sigilo. Aceito participar da pesquisa por meio da realização de entrevista gravada e 

também permito a utilização dos dados originados da mesma. Estou ciente de que poderei ser exposto(a) 

a riscos de constrangimentos associados ao meio aceite do convite e que poderei, a qualquer momento, 

interromper a minha participação, sem nenhum prejuízo pessoal. Fui informado(a) que não terei nenhum 

tipo de despesa nem receberei nenhum pagamento ou gratificação pela minha participação. Declaro que 

minhas dúvidas foram esclarecidas suficientemente e concordo em participar voluntariamente das 

atividades da pesquisa.  

 

Assinatura do (a) participante: __________________________ Data: ____/____/____. 

 

 

  

 

 

Pesquisadora: Ana Cristina Silva Campos   

Rua Dezoito, 80. B. Jardim sul IV- Patrocínio     

      

Assinatura: _____________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

Orientadora: Natalia Aparecida Pimenta 

Rua: R. Alberto Alves Cabral, 190. B. Santa Mônica - Uberlândia 

Assinatura: ______________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

 
Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP: Fone: (34) 3839-3737 ou 0800-942-3737 

Av. Liria Terezinha Lassi Capuano, 466, Campus Universitário - Patrocínio – MG, CEP: 38740.000 
 

 

 

 

Impressão de polegar 

caso não assine 
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