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RESUMO 

A fim de buscar um tratamento efetivo para os pacientes portadores de transtornos psiquiátricos, a Reforma 
Psiquiátrica aparece como um movimento contínuo e progressivo que viabiliza mudanças nas práticas socais, 
aliando a psiquiatria à comunidade, diminuindo o isolamento, segregação e trazendo como conseguinte, a 
importância da reinserção social, busca da autonomia, aumento da resposta terapêutica e da saúde mental 
como um todo (FORTES et.al., 2015). A partir disto, o presente artigo objetiva analisar a eficácia das ações 
de saúde voltadas para reinserção social e qualidade de vida, através da visão dos usuários de um Centro de 
Atenção Psicossocial após sua desospitalização, enfatizando as práticas da equipe de saúde para reinserção 
em família e comunidade. Trata-se de um estudo qualitativo, que contará com os usuários desospitalizados 
do Centro de Atenção Psicossocial III, localizado no município de Maringá-PR, e que serão submetidos a uma 
entrevista individual com roteiro semiestruturado, além da autoavaliação pelo instrumento “Roda da Vida” de 
Paul J Meyer, com relatos de experiência, respeitando os aspectos éticos da Resolução do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) n. 466/2012. Os dados obtidos serão analisados com base no agrupamento das 
autoavaliações das áreas fundamentais da vida e agrupadas para uma análise integrativa e intersetorial. 
Obtém a finalidade de auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, 
elevando a qualidade da assistência. Essa análise apontará o resultado do acolhimento, a eficácia dos 
serviços de saúde, a satisfação do usuário, bem como a qualidade de vida e da reabilitação após o ambiente 
hospitalar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CAPS; Inserção Social; Reforma Psiquiátrica.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Através das críticas ao modelo assistencial da saúde mental, assim como descreveu 

Foucault (1972) em sua obra A história da loucura na Idade Clássica, ao final do século XX 

surgiu a Reforma Psiquiátrica a fim de garantir um novo olhar para os indivíduos portadores 

de sofrimento psíquico e para a qualidade da assistência terapêutica prestada a eles. A 

Reforma buscava reinserí-los à sociedade, considerando que a exclusão, hospitalização de 

longa permanência, isolamento social e o enclausuramento aumentavam os distúrbios 

mentais desses indivíduos; mostrando a importância do convívio familiar e comunitário para 

a reabilitação psicossocial (PARANHOS-PASSOS; AIRES, 2013).  

Mesmo após a Reforma Psiquiátrica, os hospitais foram por muitos anos as principais 

formas de atenção e tratamento. A partir desse modelo hospitalocêntrico e da eclosão dos 

movimentos sociais em prol dos direitos humanos frente aos maus tratos na assistência, 

houve a necessidade de aliar a psiquiatria à comunidade. Com o propósito de diminuir ao 

máximo a segregação e isolamento do usuário, através da construção de uma rede de 

atenção com caráter substitutivo e multidisciplinar (FORTES et.al., 2015).  
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018), os transtornos mentais 

atingem mais de 430 milhões de pessoas em todo o mundo e são caracterizados por 

distúrbios neurológicos ou psicossociais. Estes distúrbios apresentam crescente contínua 

com impactos significativos em saúde e economia em todo o mundo. Dentre os mais 

frequentes, apresentam-se psicoses, autismo, demência, depressão, transtorno afetivo 

bipolar e a esquizofrenia. Visto isso, é de fundamental importância o acesso a atenção em 

saúde e apoio psicossocial que busca aliviar o sofrimento psíquico.  

De acordo com SAWAIA (2017), a exclusão é um processo multifacetado que 

envolve o homem integralmente e conturba a ordem social. Além de causar desigualdade 

e atingir todas as camadas sociais, esse fenômeno sempre deve ser contextualizado no 

espaço e tempo ao qual se refere. Deve-se, majoritariamente, a não realização das 

atividades de domínios humanos que Foucault (2002) descreveu como: trabalho, 

reprodução da sociedade, lúdico e linguagem. Segundo PARANHOS-PASSOS; AIRES 

(2013), aquele visto como louco é excluído dessas esferas e destinado à margem social, 

principalmente na atual sociedade industrial, que inclui principalmente apenas aqueles 

economicamente ativos.    

Para a reinserção social, segundo VIEIRA (2018), a descentralização do cuidado é 

extremamente importante, haja vista que a família e a comunidade servem como um apoio 

e mediação para a construção de uma identidade social e desenvolvimento da autonomia. 

Pois, é a partir dessa junção que se faz possível a reintegração do portador de transtorno 

mental. Além disso, segundo CORREIA (2018), a manutenção da saúde mental é feita 

principalmente pela sociedade, surgindo a importância de não afastar os usuários de seu 

meio habitual a fim de facilitar sua reintegração. Assim, a Rede de Atenção Psicossocial 

deve promover a reintegração crítica do usuário em seu meu social.   

Em pesquisa, ressalta-se a importância do contato social a fim de promover maior 

desenvolvimento das patologias que acometem o indivíduo, trazendo a adaptação ao meio 

e o apoio social como determinantes para a suscetibilidade de doenças. Além disso, 

pesquisas referem que aqueles isolados socialmente, apresentam maiores debilitações e 

taxa de mortalidade superior àqueles socialmente ativos, demonstrando riscos comparados 

ao tabagismo, obesidade, dislipidemia e sedentarismo (RODRIGUES, MADEIRA, 2009).  

A partir disso, os serviços substitutivos priorizam a reinserção social desses 

pacientes, através do convívio primeiramente com a família e a comunidade. (PARANHOS-

PASSOS; VIEIRA, 2013). Tendo em vista a importância da desinstitucionalização e da 

reinserção social para melhoria da saúde mental, este estudo buscará entendê-las e avaliá-

las pela visão do usuário de um Centro de Atenção Psicossocial, localizado em Maringá, 

no Norte do Paraná. Obtem a finalidade de problematizar a socialização e avaliar qualidade 

de vida, para contribuir com o desenvolvimento da Rede de Atenção Psicossocial. 

 Para o desenvolvimento, faz-se necessário considerar fatores biológicos, ambientais 

e psicossociais. A partir da preocupação com a saúde mental dos indivíduos, surge a 

necessidade de problematizar a eficiência da inserção social em prol da saúde integral.  

Para que isso ocorra, é indispensável analisar a questão social dos pacientes que foram 

submetidos a um tratamento de longa permanência. 

Tendo em vista a abrangência dos transtornos mentais em todo o mundo, contribuir 

para uma resposta terapêutica rápida e eficaz, garante menores impactos sociais e na 

economia de todo o mundo, além de causar prejuízos na socialização do indivíduo, 
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podendo causar-lhe outras complicações e patologias. Dessa forma, pretende-se entender 

a efetividade da reinserção realizada em comunidade e no serviço de saúde a fim de 

contribuir com o fortalecimento da RAPS, permitir reflexão social sobre os paradigmas, 

buscar aprimoramento das ações de saúde e prevenir incidências. 

Objetiva avaliar a reinserção social e qualidade de vida após a desospitalização, 

através do olhar dos usuários, a fim de contribuir para o desenvolvimento da Rede de 

Atenção e reflexão social. Os objetivos específicos serão caracterizar e avaliar a reinserção 

e socialização dos usuários, avaliar a qualidade de vida, baseando-se na autoavaliação de 

áreas fundamentais da vida e buscar possíveis estratégias para desenvolvimento da Rede. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

Trata-se de uma pesquisa de campo exploratória e qualitativa, baseada no discurso 
individual para avaliar a inserção social e qualidade de vida, baseada no olhar no próprio 
indivíduo. Primeiramente, respeitando os aspectos éticos da Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) n. 466/2012.   

Será realizada no Centro de Atenção Psicossocial III, localizado em Maringá, norte 
do Paraná. O objetivo do serviço é oferecer assistência, acompanhamento clínico e 
promover a integração social e familiar, em busca da autonomia; por meio do trabalho, 
lazer, direitos civis e vínculo social com a família e comunidade (BRASIL, 2004).  

Contará com a participação voluntária dos usuários do serviço, que foram 
desospitalizados a partir de janeiro de 2018 e que estiverem aptos a responder à entrevista. 
Será solicitado aos profissionais uma lista contendo os usuários que foram desospitalizados 
no último ano, que possam contribuir com a pesquisa, o critério de exclusão será o 
tratamento sem prévia hospitalização ou usuários que estiverem em crise psiquiátrica. A 
entrevista será realizada em uma visita domiciliar agendada, que contará com a 
formalização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados 
encerrará quando os mesmos forem suficientes para uma análise satisfatória. 

  A coleta de dados será realizada em entrevista semiestruturada com base no 
discurso, de forma individual e presencial, a fim de considerar as formas de linguagem e 
posições do indivíduo. Além disso, será feita uma breve autoavaliação com o instrumento 
“Roda da Vida” impresso, que permite autoconhecimento e análise do desenvolvimento 
pessoal. Esse instrumento avaliará as áreas fundamentais da vida: saúde, financeiro, lazer, 
social, entre outros. (QUIONHA, 2012).  

Para maior fidedignidade dos dados coletados, a entrevista será gravada após o 
esclarecimento do usuário a respeito do sigilo absoluto e confidencialidade. Os dados serão 
transcritos para um documento do Word a fim de viabilizar a análise efetiva. Para esta 
análise será considerada as formas de linguagem verbal e não-verbal. Já a autoavaliação, 
trará uma análise geral da autopercepção da qualidade de vida dos usuários. 

Frente a pesquisas realizadas para o desenvolvimento deste estudo acredita-se que 
a socialização e qualidade de vida dos pacientes desospitalizados recentemente, obtém 
resultados menores que aqueles inseridos socialmente de forma efetiva. Embora o CAPS 
possua atividades para reinserção, mas busca-se com este estudo, pontos de interrogações 
que possam ser uma abertura para novas intervenções em saúde. 
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