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RESUMO 

 

Este artigo tem como escopo a análise das dificuldades no trabalho da equipe 

multiprofissional no atendimento à saúde mental da equipe multidisciplinar do Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) de Icoaraci em Belém/PA. E possui os seguintes objetivos 

específicos: apresentar a Política Nacional de Saúde; elencar as competências do Centro de 

Atenção Psicossocial; identificar as características da equipe multidisciplinar; avaliar a 

relevância da atuação dos profissionais da equipe multiprofissional. A metodologia foi 

pautada na pesquisa-ação por meio de relatos de experiências. Na coleta de dados foram 

utilizadas as seguintes ferramentas: (1) Fichas de experiências; (2) Diário de bordo. Os 

resultados da pesquisa apontam que a atuação da equipe multiprofissional no atendimento à 

saúde mental do indivíduo é de suma importância para a eficácia da intervenção, garantindo 

uma escuta atenta e qualificada ao usuário, o que melhora a qualidade no atendimento, 

abrangendo o indivíduo em todas as suas dimensões como um ser integral e não fragmentado. 
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ABSTRACT 

 

This article has as scope the analysis of the difficulties in the work of the multiprofessional 

team in the mental health care of the multidisciplinary team of the Psychosocial Attention 

Center (CAPS) of Icoaraci in Belém / PA. It has the following specific objectives: to present 

the National Health Policy; listing the competencies of the Psychosocial Care Center; identify 

the characteristics of the multidisciplinary team; to evaluate the relevance of the performance 

of the professionals of the multiprofessional team. The methodology was based on action 

research through reports of experiences. In the data collection the following tools were used: 

(1) Experiment sheets; (2) Logbook. The results of the research indicate that the 

multiprofessional team's performance in the mental health care of the individual is of utmost 

importance for the effectiveness of the intervention, ensuring an attentive and qualified 

listening to the user, which improves the quality of care, covering the individual in all its 

dimensions as an integral and non-fragmented being. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O modelo de atenção à saúde mental tem passado por diversas transformações ao 

longo das últimas décadas, visto que, a partir da Reforma Psiquiátrica em curso no Brasil, 

pode-se notar a promoção de ações voltadas à inclusão das pessoas com doenças psicológicas. 

Assim, Estado, profissionais da área da saúde e sociedade vêm discutindo novos modelos 

assistenciais, avaliando novos recursos humanos para a saúde e, principalmente, a importância 

da equipe multidisciplinar no atendimento aos usuários com problemas mentais na rede 

pública de saúde (Barbosa; Costa; Moreno, 2012). 

 Nessa perspectiva, surge o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o qual representa 

um serviço que promove suporte psicossocial ao indivíduo que esteja passando por momentos 

de estado mental instável, uma vez que concebe-se que, desde o início do Movimento da Luta 

Antimanicomial, com o fechamento de alguns hospitais psiquiátricos, este usuário pode 

receber um aporte multiprofissional que influenciará significativamente em sua qualidade de 

vida., deixando de ser centralizado na figura dos médicos (Barbosa; Costa; Moreno, 2012). 

 Dessa forma, esta pesquisa, por meio de relatos de experiências, pretende analisar a 

relevância da equipe multidisciplinar no atendimento à saúde mental, no Centro de Atenção 

Psicossocial I (CAPS I), de maneira a compreender as formas de interação que a equipe 

profissional emprega para atender os usuários e seus familiares que buscam o serviço. 

 Sendo assim, esta pesquisa é fundamental, uma vez que aborda sobre o atendimento 

que é oferecido nas redes públicas de saúde aos indivíduos com doenças mentais que, ao 

longo do tempo sem o devido suporte profissional, foram sendo excluídos do convívio em 

sociedade.    

 Nesse sentido, o interesse pelo tema surgiu a partir das experiências acadêmicas no 

curso de especialização em Gestão Pública com ênfase no desenvolvimento de pessoas, que 

abordou sobre o tema e a realidade atual contextualizada no Brasil, causando inquietações no 

sentido de buscar reflexões concernentes à prática dos profissionais que trabalham nas 

equipes multidisciplinares que atendem às pessoas com problemas mentais, no intuito de 

melhorar a atenção psicossocial no município de Belém do Pará, pois poderá contribuir para 

qualidade e eficiência do atendimento psicossocial na rede pública de saúde. 

 Logo, a partir destas inquietações de pesquisa foi relevante questionar: Quais as 

dificuldades que os profissionais da saúde encontram para promover a intervenção 

multidisciplinar no atendimento psicossocial, a partir de relatos de experiências no 

Centro de Atendimento Psicossocial de Icoaraci em Belém/PA? Percebendo a referida 
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prática como uma grande e importante aliada ao responder questões das demandas dos 

profissionais junto às diferentes áreas ligadas à temática da saúde dos usuários que necessitam 

dessa integração devido à complexidade do mundo atual. 

 Assim, pretende-se alcançar o objetivo geral da pesquisa que é analisar as 

dificuldades no trabalho da equipe multiprofissional no atendimento à saúde mental da equipe 

multidisciplinar do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) de Icoaraci em Belém/PA. E, 

a partir deste, emergem os seguintes objetivos específicos: apresentar a Política Nacional de 

Saúde; elencar as competências do Centro de Atendimento Psicossocial; identificar as 

características da equipe multidisciplinar; avaliar a relevância da atuação dos profissionais da 

equipe multiprofissional. 

 Portanto, esta pesquisa busca promover reflexões concernentes à atuação da equipe 

multidisciplinar no atendimento à saúde mental, bem como suscitar os interesses para futuros 

trabalhos acadêmicos na área. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE 

  

 As políticas de saúde no Brasil, ao longo de sua trajetória, representaram reflexos do 

momento histórico, da economia da época e das classes dominantes, visto que nem sempre 

eram voltadas a atender às demandas da população. Desse modo, no decorrer da Primeira 

República, os objetivos eram o saneamento de portos e núcleos urbanos, com vistas a manter 

condições sanitárias mínimas à implementação das relações comerciais com o exterior (Luz, 

1991). 

  Para tanto, durante o governo de Getúlio Vargas, a política de saúde ficou 

centralizada, visto que, antes da Revolução da década de 30, o Seguro Social se caracterizava 

pelo sistema de Caixas, que se estendiam apenas a uma pequena parcela dos assalariados, 

organizando-se na área de empresas isoladas. Entretanto, a partir deste momento histórico, a 

expansão do Seguro Social é acelerada e, no início, mantêm-se a organização sob a forma de 

Caixas, estendendo-se, agora, a todos os trabalhadores dos “serviços públicos” e afirmando 

toda a legislação que lhe promove (Carvalho, 2007). 

 Assim, em 1933, dá-se início à organização dos segurados por categorias de 

empresas, sendo criados, então, o Conselho Superior de Previdência Social, órgão de recursos 
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em questões referentes a prestações e o Departamento de Previdência Social que representa o 

órgão de supervisão e controle geral dos institutos, ambos relacionados ao Ministério do 

Trabalho (Luz, 1991).  

 Dessa forma, uma estrutura institucional é complementada, desaparecendo somente 

em 1966, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social - INPS. Nesse contexto, 

na sociedade brasileira, não pode sustentar a ideia de que o Estado desenvolveu alguma 

política deliberada de implementação e controle de programas de assistência médica 

(Carvalho, 2007).  

 Entretanto, é preciso salientar que, historicamente, sua atuação foi centralizada em 

medidas de alcance grupal, adicionando-se, ainda, que o próprio campo de saúde não se 

instituiu como setor prioritário nas significações de política econômico-social do Estado (Luz, 

1991).  

 Tal verificação é adequada para todo o momento que se está analisando, além disso, 

tiveram os programas de assistência médica ampliados consideravelmente no domínio da 

Previdência Social. Esta constatação admitirá dimensionar, também, a acepção da intervenção 

estatal na assistência médica por intermédio das entidades de Previdência (Carvalho, 2007).  

 Isso posto, dois elementos adquirem importância no que se refere à forma e extensão 

dessa intervenção. O primeiro deles se encontra na concepção de que a ampliação quantitativa 

e qualitativa da assistência médica, no âmbito das instituições previdenciárias, está mais 

relacionada com as pressões do consumidor e características institucionais da previdência e 

não diretamente relacionadas à assistência médica, do que com a ação deliberada do Estado 

para absorver ou mesmo controlar o sistema de produção e consumo de serviços (Carvalho, 

2007).  

 No entanto, em meio às turbulentas construções e desconstruções no âmbito da 

saúde, em 1988, o estabelecimento da nova Constituição Brasileira estabeleceu o lema: 

“Saúde é direito de todos e dever do Estado”, isto é, todo brasileiro tem, assegurado por lei, o 

acesso às ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde.  

 Nesse contexto, foi idealizado o Sistema Único de Saúde – SUS, o qual tem como 

fundamento os princípios doutrinários da universalidade, equidade e integralidade (BRASIL, 

1988). Desse modo, a partir desse momento, inúmeras iniciativas institucionais legais e 

comunitárias foram criando condições de viabilização do direito à saúde de acordo com a Lei 

8.080/90 - “Lei Orgânica da Saúde”, promulgada pelo Ministério da Saúde que regulamenta o 

SUS.  
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 Nesta lei, a saúde não se caracteriza somente pela falta de doenças, mas sim, por um 

conjunto de fatores presentes no cotidiano societário, como alimentação, moradia, saneamento 

básico, meio ambiente, trabalho, educação, lazer etc.  

 Outrossim, a Lei, nº 8.142/90 regulamenta a participação da comunidade na gerência 

do SUS através das Conferências e dos Conselhos de Saúde. Originaram-se, também, as 

Normas Operacionais Básicas (NOB) que é uma ferramenta jurídico-institucional editado 

periodicamente pelo Ministério da Saúde para aprofundar e reorientar a implementação do 

SUS; definir novos objetivos estratégicos, prioridades, diretrizes e movimento tático-

operacional; regular as relações entre os seus gestores e normatizar o SUS (Ianamoto, 2004).  

 Logo, constata-se, na nova forma de atuação na saúde, o nascimento do Programa 

Saúde da Família (PSF) com vistas a modificar completamente a antiga concepção de atuação 

dos profissionais de saúde, saindo da medicina curativa e passando a atuar na integralidade da 

assistência, tratando o indivíduo como sujeito dentro da sua comunidade socioeconômica e 

cultural, considerando essa dimensão globalizante, dando espaço ao atendimento psicossocial 

do indivíduo nas políticas de saúde também. 

 Desse modo, a saúde mental também começa a ser considerada nas políticas de saúde 

tendo em vista que o ser humano é composto por inúmeras dimensões, e a saúde psíquica é 

tão importante quanto à física, por esse motivo, foram instituídos os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS). 

 

2.2 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) 

 

 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de saúde aberto e 

comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS), representando um lugar de referência no 

tratamento de pessoas que sofrem com doenças mentais, como psicoses, neuroses graves e 

demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num 

dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida.  

 Tem como objetivo oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, 

realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao 

trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às 

internações em hospitais psiquiátricos (Brasil, 2004). 

 Desde a década de 1970, os debates sobre as políticas de saúde e recursos humanos 

vêm crescendo em virtude da necessidade de melhorias no atendimento à saúde da população, 
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promovendo um atendimento interdisciplinar. Existia, contudo, a predominância de 

trabalhadores de nível superior, em especial os de formação em Medicina, o que provocou 

muitos questionamentos no sentido de que os atendimentos à saúde do indivíduo devem 

considerar todas as dimensões do ser humano, havendo, pois, a necessidade de estimular o 

trabalho de equipes multiprofissionais nos serviços de atenção à saúde tanto física quanto 

mental (Peduzzi, 2001). 

 Por volta dos anos 1980, essa configuração passou a ser modificada por meio de uma 

nova estrutura do quadro de profissionais, que promoveu o acréscimo significativo de 

trabalhadores de nível médio, como os técnicos de enfermagem, e, ao mesmo tempo, alargou 

o campo de profissionais de nível superior, além dos médicos, permitindo, assim, o 

desenvolvimento de trabalho de equipe na saúde, exercido de modo mais complexo e 

multiprofissional (Peduzzi, 2001). 

 Nessa perspectiva, com a criação do Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.080/90), 

surgem os princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização e 

participação social, essas mudanças passam a ser mais evidentes, inseridas no processo de 

redemocratização do Estado e da sociedade brasileira. Ocorre, então, uma reestruturação dos 

estabelecimentos de saúde e das organizações do campo da saúde, geradas por estes 

princípios, principalmente o da integralidade, que criam novas articulações entre os serviços 

de saúde e a reformulação do trabalho em equipe.  

 Logo, a partir da portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011, verifica-se que um dos 

serviços de saúde que deve ter o trabalho baseado por uma equipe multiprofissional e atuar 

sob a ótica interdisciplinar é o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), por ser este um dos 

pontos que integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

 Nos CAPS, a oferta de cuidados que devem ser desenvolvidas pela equipe de 

profissionais se dá por meio do Projeto Terapêutico Individual (PTI), no qual o processo de 

construção envolve a tríade equipe/usuário/família, tendo em vista que a importância do 

trabalho em equipe num CAPS é ressaltada, principalmente, pelo aspecto da integralidade dos 

cuidados em saúde (Araújo; Rocha, 2007). 

 A mudança para uma assistência integral exige não só uma reestruturação tanto dos 

estabelecimentos e das organizações do campo da saúde, por meio de uma organização e 

articulação entre os serviços, como também a reformulação do trabalho desenvolvido pelas 

equipes de saúde, pois a influência que norteia os diversos aspectos que compõem o processo 

de saúde-doença é uma consequência do trabalho em equipe (Araújo; Rocha, 2007). 
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 Um dos pontos discutidos por esses autores fala da probabilidade de um profissional 

se reconstruir na atividade do outro, em efeitos mútuos, é uma pressuposição das práticas 

interdisciplinares, tendo, assim, a finalidade de uma intervenção efetiva no contexto em que 

atuam. Isso quer dizer que a prática integral ganha um conjunto de visões diversas pelos 

profissionais variados que formam o quadro de profissionais daquele estabelecimento de 

saúde (Peduzzi, 2009). 

 

2.3 EQUIPE MULTISDICIPLINAR: CONCEITOS E FUNDAMENTOS 

 

 Atualmente, o conceito de "equipe" é muito popular e, embora seja análogo aos 

esportes, tem sido amplamente adotado em diversas áreas como negócios, nutrição, saúde, 

social, trabalho e outras literaturas de serviço humano. À luz da grande variedade de 

profissões e disciplinas que discutem "equipe" e "trabalho em equipe", é provável que o 

conceito exerça tarefas diferentes nas inúmeras disciplinas e profissões (Rodrigues, 1998).  

 Na literatura de serviços humanos sobre o trabalho em equipe há uma discussão de 

equipes que são interdisciplinares e multidisciplinares, transdisciplinares e intradisciplinares. 

 Ao compartilhar um compromisso de trabalhar em conjunto, essas equipes diferem 

no que diz respeito ao tipo de tomada de decisão utilizado, e o grau de colaboração. Os dois 

tipos de equipes que são mais comumente discutidos na literatura são interdisciplinar e 

multidisciplinar. Mais adiante neste documento, estes dois tipos das equipes que muitas vezes 

são confundidas são discutidos (Martinelli, 1999). 

 O trabalho social e trabalho em equipe é construído sobre o princípio de que 

nenhuma profissão ou disciplina detém todos os conhecimentos, demandando uma equipe 

interdisciplinar que reúna habilidades e conhecimentos necessários para atender às 

necessidades complexas da sociedade de um modo geral (Rodrigues, 1998). 

 Segue-se que o trabalho de uma equipe eficaz visa servir toda a pessoa integrando os 

conhecimentos e competências de várias disciplinas e profissionais. As discussões sobre o 

trabalho em equipe interdisciplinar muitas vezes refletem confusão a respeito da diferença 

entre o trabalho em equipe multidisciplinar e interdisciplinar (Martinelli, 1999). 

 O trabalho em equipe multidisciplinar envolve profissões que trabalham de forma 

independente em relação seu objetivo comum de servir os clientes. Enquanto disciplinas 

podem prosseguir a um objetivo comum de ajudar um cliente, o trabalho não ocorre através 

de um processo colaborativo que envolve profissionais que trabalham em conjunto para 

alcançar consenso sobre metas e estratégias de intervenção (Martinelli, 1999). 
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 Já o trabalho em equipe interdisciplinar é a prática por dois ou mais profissionais de 

dois ou mais campos de aprendizagem e de atividade, que preenchem distintos papéis, 

executam tarefas especializadas e trabalham em uma relação de interdependência em direção 

a realização de um objetivo comum (Rodrigues, 1998). 

 A principal diferença entre o trabalho em equipe multidisciplinar e interdisciplinar é 

a colaboração contínua que é necessária e a maneira pela qual as disciplinas se envolvem no 

atendimento de um cliente, transformando um ao outro sem perder a sua própria essência ou 

núcleo na equipe interdisciplinar (Martinelli, 1999). 

 No que concerne à pluridisciplinaridade, concebe-se como o estudo de um objeto de 

uma mesma e única área do conhecimento por diferentes disciplinas concomitantemente. A 

critério de exemplo tem-se um quadro de arte que pode ser, ao mesmo tempo, estudado sob a 

percepção da história da arte, da física, da química, da religião, entre outros. Dessa forma, o 

objeto será permeado pelo cruzamento de inúmeras disciplinas, sendo enriquecido e 

aprofundado por uma fecunda contribuição pluridisciplinar (Rodrigues, 1998).  

 Todavia, embora este tipo de abordagem traga novos conhecimentos a um dado 

objeto, estes conhecimentos estão sujeitos e submetidos apenas a uma mesma disciplina, a de 

origem, isto é, a pluridisciplinaridade abrange outras disciplinas, mas seu objetivo continua 

inscrito na estrutura da pesquisa disciplinar que o gerou (Martinelli, 1999). 

 Além dessas três abordagens, pode-se encontrar a Transdisciplinaridade, como o 

prefixo “trans” aponta, se refere ao que se encontra ao mesmo tempo entre as disciplinas, 

através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina, no intuito de compreender o 

mundo presente sob o princípio fundamental que rege esta abordagem que se refere ao 

objetivo de unificar o conhecimento (Martinelli, 1999). 

 Apesar de ter um impacto significativo no funcionamento da equipe, os problemas 

associados com as diferenças entre culturas profissionais raramente são discutidos. Com 

efeito, apontam que, as dificuldades de comunicação que surgem em equipes, estão 

geralmente atribuídas à dinâmica interpessoal em vez de ser visto como de natureza 

interprofissional (Martinelli, 1999).  

 O desafio que enfrentam os trabalhadores sociais, e todos os membros da equipe, 

é reconhecer o impacto potencial de conflito de culturas em atendimento ao cliente. 

 A literatura identifica uma variedade de potenciais problemas associados com 

estas funções (Martinelli, 1999). Algumas delas incluem: 

 Papel de concorrência: Há uma competição, muitas vezes sutil, entre as profissões tais 

como assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e enfermeiros; 
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 A ambiguidade e sobreposição de papel: A presença de sobreposição papel de 

sobreposição, particularmente em uma época de "polivalência", também pode causar 

tensões interdisciplinares. Parte da tensão refere-se ao fato de que cada disciplina deve 

sacrificar algum grau de autonomia a fim de colaborar com a equipe; 

 Definição de função: Os assistentes sociais e outros membros da equipe muitas vezes 

definem o papel do trabalho social na equipe de forma diferente, visto que, na equipe, 

estes profissionais descrevem seu papel de fornecer aconselhamento aos usuários 

como trabalho social, enquanto que os médicos, por exemplo, não vêem isso como 

uma função de trabalho social.  

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Concebendo metodologia como caminho a ser seguido para se alcançar os resultados, 

segundo Libâneo (1994), o método vai em busca das relações internas de um objeto, de um 

fenômeno, de um problema, uma vez que esse objeto de estudo fornece as pistas, o caminho 

para conhecê-lo. Este estudo foi pautado na pesquisa-ação e foi operacionalizado em dois 

momentos: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. 

 Inicialmente, foi realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico acerca da saúde 

mental, do Centro de Atenção Psicossocial e da equipe multidisciplinar para definir as bases 

teóricas que possibilitaram a análise da relevância da atuação da equipe multidisciplinar no 

atendimento à saúde mental. 

 Para tanto, foram utilizadas como técnicas de análise bibliográfica, os fichamentos e 

as resenhas, pois esse tipo de pesquisa tem como objetivo “[...] conhecer, reconhecer, analisar 

e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre determinado assunto” (Victoriano e 

Garcia, 1999, p. 21). 

 Desse modo, a pesquisa bibliográfica possibilitou mais proximidade com o tema 

proposto na pesquisa, sobretudo às discussões teóricas acerca do papel da equipe 

multiprofissional no atendimento à saúde mental, pois,  

 

Na fase inicial é indispensável analisar a literatura existente sobre o caso para 

elaborar as primeiras noções que orientarão a definição da unidade que será tomada 

como ‘caso’ [...] (Chizzotti, 2008, p. 139). 
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 Posteriormente, foi realizada uma pesquisa qualitativa de estudo de caso, que buscou 

analisar a contribuição da contabilidade de custo no processo de gestão de uma pequena 

empresa. 

Este estudo se deu por meio da pesquisa-ação, que utilizou o relato de experiências na 

pesquisa de campo, de modo a promover uma reflexão da prática buscando a análise da 

relevância do atendimento multiprofissional no CAPS de Icoaraci. Assim, esta pesquisa 

constitui-se uma produção coletiva onde o pesquisador entra em parceria com a população 

estudada, identificando, conjuntamente, aspectos específicos e comuns ao pesquisador e 

demais sujeitos envolvidos no estudo. 

 

Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva 

empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar a 

racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais, como 

também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas 
acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-ação apenas quando ela é colaborativa 

[...] (Kemmis; Mctaggart, 2001, p. 248). 

 

A coleta de dados se deu por meio de fichas de experiências que representam 

instrumentos sem complexidade com vistas a propiciar um espaço no qual os sujeitos da 

pesquisa exponham suas práticas e seus conhecimentos sem complexidade, permitindo que os 

indivíduos possam descrever suas vivências em breves relatos de forma rápida, simples e 

objetiva (Zuker, 2002). 

 Além disso, a coleta de dados também foi realizada por meio do diário de bordo, no 

qual foram registradas as observações acerca da atuação da equipe multiprofissional do CAPS 

I. O diário de bordo constitui um dos principais instrumentos da pesquisa, pois é um 

instrumento em que o investigador vai registrando as notas retiradas das suas observações em 

campo, visto que representa “[...] o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, 

experiência e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os dados de um estudo 

qualitativo” (Bogdan e Biklen, 1994, p.150).   

 Para a realização da coleta de dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

1) Fichas de experiências; 

2) Diário de bordo. 

 O processo de análise dos dados coletados se deu por meio da leitura do diário de 

bordo e análise das fichas de experiências. Assim, 
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O pesquisador entra em detalhes sobre os dados decorrentes do trabalho, a fim de 

conseguir respostas as suas indagações, e procura estabelecer as relações necessárias 

entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas (Oliveira, 1997, p.17). 

  

 Para esta autora, estas hipóteses são comprovadas ou refutadas mediante a análise do 

pesquisador. 

 Como técnica de análise de dados foi selecionada, ainda, a análise de conteúdo, que 

vem se destacando nas pesquisas qualitativas nos últimos tempos, consolidando legitimidade. 

Esta técnica pode ser representada por  

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens. [...] A intenção 

da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não) (Bardin, 2006, p.38). 

 

 Será realizado um relato de como o autor vê o desenvolvimento do trabalho em 

equipe multiprofissional, durante o período em que esteve na função de gestor do Caps I de 

Icoaraci, relacionando com o referencial teórico. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Esta pesquisa foi realizada no período de 14/03/2011 à 04/09/2017, tempo no qual o 

investigador deste estudo foi gerente no Centro de Atenção Psicossocial I, de Icoaraci em 

Belém/PA. Durante sua gestão, o investigador sempre esteve presente em todas as reuniões de 

equipe multiprofissional com o propósito de interação e integração da mesma. 

 A equipe do CAPS I de Icoaraci hoje é composta por diversos profissionais, sendo a 

sua maior predominância os de nível superior, entre eles temos: assistentes sociais (5), 

terapeutas ocupacionais (2), psicólogos (3), enfermeiros (5), farmacêuticos (2), professor de 

educação física (1), nutricionista (1), médico clínico (2), médico psiquiatra (1). Dentre os 

profissionais de nível médio temos apenas uma técnica de enfermagem, além do corpo 

administrativo que é composto de cinco agentes administrativos, além de outros profissionais 

com os seus cargos já extintos como agentes de saúde (1) e auxiliar de reabilitação (1). 

Existem também os profissionais de nível chamado de elementar (nível fundamental): agente 

de artes práticas (4) e agente de portaria (6), sendo que grande parte destes últimos citados 

estão exercendo a função de cuidadores em saúde.  
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 Segundo a Portaria GM/MS 336 de 19/02/2002, a equipe do CAPS I de Icoaraci está 

dentro dos padrões de equipe mínima que deve ter um centro de atendimento à saúde mental, 

possuindo em números alguns profissionais em excesso, o que ao passo em que diversifica o 

olhar sobre o usuário, também traz muitos problemas, visto que dificulta a execução de um 

trabalho em equipe, pois nota-se que os profissionais não conseguem chegar a um consenso, 

contrapondo-se e gerando conflitos de interesses em vários momentos, contrapondo-se, em 

alguns casos, à ideia de autores como Araújo e Rocha (2007) que defendem o trabalho em 

equipe multidisciplinar na elaboração do Projeto Terapêutico Individual. 

 Assim, constata a fala de Martinelli (1999) quando afirma que a equipe 

multidiscilpinar pode esbarrar em inúmeros problemas como a concorrência entre as áreas dos 

profissionais que compõem a equipe, a ambiguidade e sobreposição de papel, definição de 

função.  

 Nesse sentido, existem múltiplas necessidades decorrentes da condição do usuário do 

serviço (por exemplo, suporte familiar) em áreas como finanças e necessidades de habitação e 

sócio-emocionais, bem como às necessidades decorrentes da condição do usuário do 

serviço,  o que pode exigir intervenção de profissões de saúde médicas, paramédicas (Melo, 

1991). 

 Nesse contexto, verifica-se que a equipe do Caps I de Icoaraci, ainda está 

engatinhando em sua atuação com equipe multidisciplinar, estando em processo de 

amadurecimento de suas ideias, o que se deve, principalmente, a não convergência de 

concepções entre os diferentes profissionais que compõem a equipe, possuindo saberes e 

práticas, que atuam de maneira heterogênea na formulação do Projeto Terapêutico Individual. 

 Assim, pode-se identificar vários entraves no que diz respeito à interdisciplinaridade, 

o que é prejudicial em alguns momentos, pois tem alguns casos que, obrigatoriamente, 

necessitam do olhar dos outros profissionais como os casos das pessoas com doença mental, 

mas muitos obstáculos impedem esse processo de acontecer.  

 Alguns profissionais tem uma enorme dificuldade em ter que trabalhar fora do 

prédio, preferem atender o usuário em salas fechadas e também possuem dificuldade de 

interagir e integrar-se em equipe, preferem atuar de forma isolada. Para diminuir esse entrave 

são feitas semanalmente, atividades educativas com o propósito de melhorar a interação entre 

as equipes dos dois turnos.   

 Observa-se, no entanto, que alguns profissionais possuem essa visão mais para o 

coletivo, interagindo com equipe e executando atividades em conjunto com os demais, 

ultrapassando a sua área de conhecimento. Isso faz com que uma equipe, dita multidisciplinar, 
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seja também considerada interdisciplinar, e como consequência quem ganha é o usuário e sua 

família, que busca um atendimento humanizado, seguindo todas as diretrizes do Programa 

Nacional de Humanização da Saúde. 

 A Coordenação Estadual de Saúde Mental vem realizando tem realizado uma 

capacitação no decorrer deste ano, chamada: Diálogos em Saúde Mental com o objetivo de 

continuar a implementação e fomento da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial). Este 

dispositivo tem muito a aprimorar o trabalho em equipe, por fazer o profissional refletir sobre 

a sua atuação no Caps. 

 Portanto, foi possível constatar que, ainda que se proponha a realizar um atendimento 

interdisciplinar, os profissionais da saúde esbarram em vários elementos que se constituem 

como obstáculos a sua prática. Contudo, é válido ressaltar que, ainda que a estrutura física, a 

falta de recursos, a ausência de encontros gerais, a inviabilidade de comunicação entre os 

diferentes profissionais durante os atendimentos, dificultem a intervenção multiprofissional na 

área da saúde mental, ainda é possível encontrar profissionais verdadeiramente 

comprometidos com a profissão, somando forças para promover um atendimento aos usuários 

do Centro de Atenção Psicossocial, digno e de qualidade, respeitando as particularidades de 

cada um deles. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A prática da intervenção multidisciplinar é de suma importância, pois garante ao 

indivíduo ou a um determinado caso, plurais perspectivas e concepções acerca de um mesmo 

objeto ou sujeito, vislumbrando-o em sua totalidade. Assim, pode-se constatar com esta 

pesquisa que o atendimento multiprofissional aplicado na área da saúde mental é fundamental, 

visto que, em alguns casos, esse olhar múltiplo é indispensável para um atendimento correto e 

efetivo ao usuário. 

 Todavia, durante a pesquisa pode-se identificar que são muitas as dificuldades 

encontradas pela equipe multidisciplinar na busca por esta prática, visto que a estrutura física, 

a falta de recursos, a ausência de um planejamento que organize encontros periódicos com 

todos os profissionais da unidade de saúde, entre outros, prejudica a intervenção 

interdisciplinar, impedindo que seja efetivamente concretizada. 

 Dessa forma, faz-se necessário o levantamento de discussões acerca da 

implementação nas unidades de saúde das práticas multidisciplinares no atendimento aos 
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usuários com problemas mentais, suscitando reflexões concernentes à esta prática, no intuito 

de promover um atendimento de qualidade. 

 Nesta pesquisa, foi constatada a relevância que a intervenção multidisciplinar 

possui, sendo imprescindível na área da saúde mental, de modo que promove diferentes 

perspectivas partindo de distintas áreas do conhecimento humano, propiciando um 

atendimento de qualidade, de maneira que o usuário pode contar com uma equipe 

multidisciplinar que atentará para todos os aspectos necessários a um encaminhamento eficaz 

e preciso. 

 A abrangência que a intervenção multiprofissional proporciona vai ao encontro do 

que as diretrizes do plano nacional de saúde defendem, de forma que abarca todas as 

demandas dos pacientes, olhando-os sob a ótica de inúmeras disciplinas que podem promover 

uma atenção mais minuciosa, respeitando as especificidades do ser humano enquanto um 

sujeito de múltiplas áreas que permeiam sua existência. 

 Assim, faz-se indispensável garantir esse atendimento multidisciplinar nos 

espaços de saúde pública, inclusive nos centros de atenção psicossocial, valendo ressaltar que, 

embora haja uma escassez de recursos, estruturas físicas inapropriadas, o comprometimento 

dos profissionais na área da saúde faz com que se busque estratégias a ponto de assegurar esse 

atendimento qualificado e multidisciplinar, no intuito de cumprir sua missão de defender os 

direitos dos cidadãos em todos os setores da vida societária. 
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