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RESUMO 

 
Esta pesquisa aprofundou-se no estudo de 4 (quatro) instrumentos de gestão para a 
garantia da saúde mental dos pacientes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) de Sobradinho II. Os instrumentos foram: Política 
Nacional de Saúde Mental, Rede de Atenção Psicossocial, Programa de Volta Para 
Casa e Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. Aqui, buscou-se 
investigar a eficácia destes instrumentos para os pacientes da unidade de estudo, 
através da análise dos objetivos atendidos. As ferramentas utilizadas para coleta de 
dados foram: Fluxograma de Atendimento da unidade, Relatório de Avaliação do 
Cumprimento das Ações Previstas no Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e 
Outras Drogas e base de dados do DATASUS. Além disso, associou-se a 
classificação de conceitos abordados por Le Galès e Lascoumes (2012) na 
fundamentação teórica, com os instrumentos de gestão no âmbito prático. Na análise 
de eficácia, chegou-se à conclusão de que apenas a RAPS mostrou ter sido eficaz na 
unidade. Foram observadas algumas lacunas para o aprimoramento do serviço do 
CAPS AD Sobradinho II, como incapacidade da unidade em suprir a demanda 
populacional da Região Norte, baixa quantidade de ações intersetoriais de combate 
às drogas entre os órgãos do GDF, baixa diversidade nos recursos humanos e o baixo 
número de altas em relação aos pacientes atendidos. Para além dos desafios 
encontrados na saúde mental do DF, especialmente nos CAPS, a pesquisa busca 
agregar em futuros estudos que se aprofundem na atuação dos instrumentos como 
um todo - considerando suas técnicas, aspectos e particularidades. 
 
Palavras-chave: Política Nacional de Saúde Mental. Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas. Saúde Mental. Instrumento de Gestão. Rede de Atenção Psicossocial. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

ABSTRACT 

 
This research went deeper into the study of 4 (four) management instruments to 
guarantee the mental health of patients treated at the Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Outras Drogas - CAPS AD (Psychosocial Care Center for Alcohol and Other 
Drugs – CAPS AD) in Sobradinho II. The instruments were: Política Nacional de Saúde 
Mental (National Mental Health Policy), Rede de Atenção Psicossocial (Psychosocial 
Care Network), Programa de Volta Para Casa (Homecoming Program) and Plano 
Distrital de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas (District Plan to Combat Crack 
and Other Drugs). Here, we sought to investigate the effectiveness of these 
instruments for patients in the study unit, through the analysis of the objectives met. 
The tools used for data collection were: Assessment of Compliance with the Actions 
foreseen in the ‘District Plan to Combat Crack and Other Drugs’, Unit’s Service 
Flowchart and DATASUS database. In addition, the classification of concepts 
approached by Le Galès and Lascoumes (2012) was associated in the theoretical 
basis, with the management instruments in the practical scope. In the analysis of 
effectiveness, it was concluded that only RAPS proved to be effective in the unit. Some 
gaps were noted for the improvement of the CAPS AD’s Sobradinho II service, such 
as the unit's inability to meet the population demand in the North Region, low number 
of intersectoral actions to combat drugs among GDF agencies, low diversity in human 
resources and low number of discharges in relation to the patients treated. In addition 
to the challenges found in Federal District’s mental health, especially in the CAPS, the 
research seeks to aggregate future studies that deepen the performance of the 
instruments as a whole - considering their techniques, aspects and particularities. 
 
Keywords: National Mental Health Policy. Psychosocial Care Center for Alcohol and 
Other Drugs. Mental Health. Management Instruments. Psychosocial Care Network.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando se ouve falar em saúde mental, as pessoas rapidamente associam a 

“doença mental”. Porém, a saúde mental implica muito mais que simplesmente a 

ausência de doenças mentais. Saúde mental é um termo utilizado para definir a 

qualidade da saúde cognitiva e emocional. Esta será a temática usada na condução 

do estudo associada a gestão pública. 

Saúde Mental envolve a capacidade que um indivíduo possui em apreciar a 

vida e o equilíbrio entre atividades e esforços para atingimento de resiliência 

psicológica. Esta, por sua vez, é definida por Angst (2009) como a capacidade de um 

sujeito ou grupo de passar por uma determinada situação, conseguir superá-la e sair 

dela fortalecido. A saúde mental está interligada ao poder de administrar a própria vida 

e as emoções dentro de um amplo cenário, sem que o valor do real e do precioso 

sejam perdidos. Se baseia em um conjunto de comportamentos emocionais que se 

equilibram em prol de um convívio pessoal e social saudável (PORTAL EDUCAÇÃO, 

2020).  

Sabe-se que a ausência de saúde mental, caso não tratada com o auxílio de 

um profissional, pode ocasionar transtornos mentais e diversas consequências na vida 

do indivíduo, entre elas, o uso abusivo de álcool e de outras substâncias psicoativas. 

Por consumo abusivo ou uso nocivo, Ferreira et al. (2013, p. 3410) entendem como 

“[...] frequência comum (de uso) que pode trazer complicações físicas e psíquicas ao 

usuário”. Já as substâncias psicoativas ou drogas psicotrópicas podem ser definidas 

como “aquelas que atuam sobre o cérebro, modificando o seu funcionamento, 

podendo provocar alterações no humor, na percepção, comportamento e estados da 

consciência.” (MALBERGIER; AMARAL, 2013, p. 9).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a saúde mental como uma 

das áreas mais negligenciadas da saúde pública no mundo. De acordo com a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2020), em países subdesenvolvidos, 

em média 75% das pessoas com transtornos mentais por consequência do uso nocivo 

de álcool e outras substâncias não recebem nenhum tratamento. Em decorrência 

disso, a OMS usa de documentos como o Relatório Mundial da Saúde para se basear 

em recomendações básicas para ações na área de saúde mental, álcool e outras 

drogas. As ações consistem em: monitorizar a saúde mental da comunidade, 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/psicologiaargumento/article/viewFile/20225/19509#:~:text=Um%20dos%20motivos%20para%20que,la%20e%20sair%20dela%20fortalecido.
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/saude-mental-conceito/51510
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/saude-mental-conceito/51510
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6263:dia-mundial-da-saude-mental-uma-oportunidade-para-dar-o-pontape-inicial-em-uma-grande-escala-de-investimentos&Itemid=839
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promover cuidados comunitários e estabelecer políticas, programas e legislação 

específica (OMS, 2010).  

Há também estratégias de campanhas de conscientização para resolução 

dessa problemática. Uma delas é a iniciativa SAFER, que apoia os governos a usarem 

de medidas práticas para combater as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), como por exemplo: doenças cardiovasculares, câncer e etc. Dentre algumas 

das ações estratégicas da iniciativa, está a proibição e/ou restrição às publicidades 

que promovem bebidas alcoólicas. (OPAS, 2018).  

A União Federativa do Brasil conduz a saúde mental por meio do Sistema Único 

de Saúde (SUS) 1, através de ações organizadas por níveis de complexidade. Há uma 

rede de serviços que tem foco na saúde mental: a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), que por sua vez, é uma rede de atenção à saúde destinada ao atendimento 

de pessoas que estejam sob sofrimento e/ou possuam transtornos mentais, inclusive 

àqueles derivados do uso de substâncias psicoativas (MANAUS, 2021). Prevê alguns 

importantes serviços em saúde mental: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), as Unidades de Acolhimento (UAs), 

entre outros (BRASIL, 2005). 

Existem algumas outras estratégias governamentais que auxiliam na gestão da 

saúde mental no país. Entre elas está a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que 

permite que os serviços multidisciplinares - neste caso, os próprios CAPS - cheguem 

nas comunidades, prezando sempre por princípios como a acessibilidade, a 

universalidade e a responsabilização. 

No âmbito público do Distrito Federal há poucas instituições que dão 

assistência para pessoas que sofrem com transtornos mentais decorrentes do uso 

abusivo de álcool e drogas, como será visto adiante. 

Segundo dados da Codeplan (2013), ao todo, são vinte e cinco (25) instituições 

responsáveis pelo tratamento de transtornos mentais – incluindo pelo uso de 

substâncias psicoativas – no DF. Dezesseis (16) delas são de caráter governamental, 

enquanto sete (7) são de caráter não governamental sem fins lucrativos e duas (2) de 

caráter não governamental com fins lucrativos. O Centro de Atenção Psicossocial 

                                                

1 É considerado um sistema organizado de ações e serviços públicos de saúde, instituído no Brasil 

pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90 (BRASIL, 1990). 

https://www.who.int/eportuguese/publications/WHR2010.pdf?ua=1
https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_acoes_saude/o-que-e-a-rede-de-atencao-psicossocial-raps/
http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Mapeamento-e-identifica%C3%A7%C3%A3o-das-metodologias-das-institui%C3%A7%C3%B5es-de-tratamento-e-reinser%C3%A7%C3%A3o-social-de-usu%C3%A1rios-de-%C3%A1lcool-crack-e-outras-drogas-no-Distrito-Federal.pdf
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(CAPS), instituição a ser analisada neste trabalho, é uma das entidades no DF 

responsáveis pelo atendimento e acolhimento de pessoas que sofrem com transtornos 

mentais, assim como pelo uso abusivo de álcool e outras drogas.  

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em suas diferentes modalidades, 

são pontos de atenção estratégicos da RAPS. Funcionam como serviços de saúde de 

caráter comunitário constituído por equipe multiprofissional. Realizam, 

prioritariamente, atendimento às pessoas que apresentam sofrimento ou quaisquer 

transtornos mentais, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de 

álcool e outras drogas, sendo este o foco do trabalho. Seu modelo de atuação é 

substitutivo ao modelo asilar2 (BRASIL, 2011). Seu funcionamento se divide em seis 

(6) modalidades: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS AD, CAPS AD III e CAPSi. As 

particularidades de cada modalidade serão melhor abordadas nos capítulos 

subsequentes. No caso desta pesquisa, dar-se-á ênfase no CAPS AD localizado na 

cidade de Sobradinho II – DF.  

É fundamental o entendimento dos instrumentos de políticas públicas, no 

âmbito nacional e distrital, que garantem a Saúde Mental dos pacientes atendidos nos 

CAPS AD, especialmente no CAPS AD de Sobradinho II, sendo eles: a Política 

Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), o Programa “De Volta Para Casa” (PVC) e o Plano Distrital de Enfrentamento 

ao Crack e outras Drogas. A seguir, será explicado brevemente a importância de cada 

um para a manutenção da saúde pública.  

NO ÂMBITO NACIONAL:  

a. A Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas busca consolidar 

um modelo assistencial em saúde mental aberto e de base comunitária;  

b. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) funciona como articulação entre 

serviços públicos de saúde que oferecem amparo em saúde mental e tem como 

objetivo a ampliação dos pontos de atenção em saúde mental; 

                                                

2 O modelo asilar baseia-se na internação e no sistema de asilo como método típico. Despreza a 
subjetividade do sujeito e o meio social que o envolve, valorizando as ciências médicas em detrimento 
das outras áreas de conhecimento (MARTINS et al., 2011). 
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c. O Programa De Volta Para Casa (PVC) é responsável por disponibilizar auxílio-

reabilitação a pacientes que permaneceram internados ininterruptamente por um 

período de dois anos ou mais. (BRASIL, 2003). 

NO ÂMBITO DISTRITAL: 

a. O Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas preza pelo 

combate a venda ilegal de crack e de outras substâncias ilícitas e têm como objetivo 

a redução da demanda por drogas e a prevenção do uso. (DISTRITO FEDERAL, 

2011). 

Apesar dos instrumentos apresentados acima, a problemática da alta oferta 

dessas substâncias, assim como o crescente número de usuários, persiste. Segundo 

o site Metrópoles (2020), que usou como base os dados do Sistema de Informática do 

SUS (DATASUS), 16,5 mil pessoas morreram em decorrência direta do álcool no ano 

de 2018. Este número ainda se mostra conservador, pois a pesquisa não registrou 

óbitos por acidentes de trânsito e outras causas indiretas. Quando se trata do uso de 

drogas, de acordo com o site Gazeta do Povo (2011), que também usou como base 

os dados do DATASUS, foram 22,5 mil mortes no ano de 2010.  

De acordo com dados do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD, 

2012), em 2012, 53% da população brasileira consumiu álcool pelo menos uma vez 

por semana, sendo que 13% consumiu álcool de forma dependente. Enquanto para o 

uso de tabaco e algumas substâncias ilícitas (maconha, cocaína e crack), foram 

relatados 16,9% e 5,2%3, respectivamente. Em 2009, a OMS, em parceria com o 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), discutiu em reunião 

com o Ministério da Saúde Brasileiro as estratégias de ação conjuntas para a 

ampliação do acesso ao tratamento e ao atendimento humanitário para pessoas que 

fazem o uso de álcool e outras drogas (UNODC, 2010). 

Essa parceria entre o UNODC e o Ministério da Saúde faz parte do chamado 

“Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool 

e outras Drogas” (PEAD 2009-2010). Com altos investimentos, esse plano teve como 

objetivo ações de prevenção e tratamento, principalmente em municípios com altos 

índices de abuso de álcool e drogas. Além disso, houve a instalação de 92 novos 

CAPS em todo o território nacional. 

                                                

3 Uso no último ano. 
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Conforme a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, feita pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), o DF é a 7ª Unidade da Federação que mais 

consome álcool no Brasil, com uma porcentagem de 27,9%, sendo que 15,5% dessas 

pessoas usam álcool de forma abusiva. Em relação ao tabaco, a porcentagem é de 

10,8% de usuários. Não foram encontradas informações acerca da porcentagem de 

usuários de drogas ilícitas no DF, mas de acordo com o II Levantamento Domiciliar 

sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil do CEBRID (2005), 17% dos 

entrevistados do Centro-Oeste afirmaram já ter utilizado alguma substância ilícita. 

Esses números servem para demonstrar que há um problema de saúde pública que 

necessita ser enfrentado com as devidas tratativas. Portanto, este trabalho surge 

justamente para investigar se os instrumentos de gestão que garantem a saúde 

mental dos pacientes atendidos nos CAPS AD, em especial o CAPS AD de 

Sobradinho II, têm cumprido a tarefa de assegurar a saúde mental - respeitando 

sempre princípios como: promoção da equidade e atenção humanizada - dos usuários 

de álcool e outras drogas. 

Há duas motivações para a realização do estudo sobre a gestão do CAPS AD: 

seu modelo descentralizador, no qual cada Região de Saúde tem competência para 

gerir os Centros, de acordo com as particularidades do território, e o fato de ser 

considerado como uma instituição pública de referência em saúde mental no DF.  

Este trabalho pretende, portanto, realizar pesquisa com o objeto de estudo em 

saúde mental que se entende como: a qualidade de saúde cognitiva e a capacidade 

que um sujeito tem em superar às exigências, desafios e mudanças da vida. Em 

especial, dar-se-á o foco nos instrumentos de gestão para a garantia da Saúde Mental 

dos pacientes atendidos nos CAPS AD, em especial o CAPS AD de Sobradinho II e 

se eles têm sido eficazes. 

Em consequência da pergunta de pesquisa: “Os instrumentos de gestão para 

a garantia da Saúde Mental dos pacientes atendidos nos CAPS AD, em especial, o 

CAPS AD de Sobradinho II, têm sido eficazes?” identifica-se como Objetivo Geral: 

 Investigar se os instrumentos de gestão para garantia da Saúde Mental 

dos pacientes atendidos nos CAPS AD, em especial o CAPS AD de 

Sobradinho II, têm sido eficazes;  

Buscando atingir o Objetivo Geral desenhou-se os seguintes Objetivos 

Específicos do trabalho: 
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 Identificar as forças e as fragilidades do CAPS AD Sobradinho II; 

 Comparar as instruções normativas dos instrumentos objetos dessa 

pesquisa com a realidade do CAPS AD Sobradinho II. 

É de fundamental importância elucidar que para que os instrumentos alcancem 

as metas definidas, a gestão precisa estar sendo eficaz. Castro (2004, p. 4) traz um 

conceito de eficácia para a administração pública:  

[...] eficácia é a capacidade de ‘fazer as coisas certas’ ou de conseguir 
resultados.  Isto inclui a escolha dos objetivos mais adequados e os melhores 
meios de alcançá-los. 

 

A eficácia tem sua ênfase na maneira mais adequada de atingir resultados, 

voltando seu foco no grau em que uma ação estatal realiza suas metas. Como os 

recursos e o tempo para a realização da pesquisa são limitados, usa-se avaliação de 

eficácia como forma de compreender se os objetivos estabelecidos por cada 

instrumento têm sido atendidos. 

Tendo em vista alguns pontos explicados e os objetivos delimitados, esta 

pesquisa estruturar-se-á da seguinte forma: introdução; fundamentação teórica, que 

apresentará a visão de outros autores em torno de ideias como: instrumento de 

gestão, saúde mental e saúde mental para o usuário de álcool e drogas; metodologia 

de pesquisa, na qual será investigada a partir de análise documental e levantamento 

quantitativo se os instrumentos de gestão para a garantia da saúde mental dos 

pacientes atendidos no CAPS AD de Sobradinho II - de acordo com suas 

particularidades - têm sido eficazes. Os capítulos de desenvolvimento trarão: o 

histórico, objetivos e modalidades dos CAPS. Além disso, abordar-se-á as principais 

características dos instrumentos de gestão da saúde mental e a relação existente 

entre os conceitos encontrados em Le Galès e Lascoumes (2012) com o uso destes 

instrumentos na prática. 

Para prosseguir com a análise, serão examinados aspectos da gestão territorial 

do CAPS, histórico e a equipe/ambientes que compõem a unidade. Por último, e para 

compreender a eficácia, será analisado se o objetivo central de cada instrumento está 

sendo cumprido para os pacientes do CAPS estudado. O trabalho se encerra com as 

considerações finais, que busca responder os objetivos propostos pela pesquisa e a 

apontar, de acordo com as forças e limitações dos instrumentos, desafios para a 

saúde mental no DF. 
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2 ABORDAGENS TEÓRICAS PARA REFLEXÃO 

 

2.1 INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

 

Para a construção e o completo entendimento deste trabalho, torna-se 

necessário abordagens teóricas sobre alguns conceitos importantes. Dentre eles, 

elucida-se primeiramente as diferentes visões acerca do que é um “instrumento” no 

campo de públicas. Inicialmente, explica-se o conceito de “instrumento”, de acordo 

com o Dicionário Aurélio (2006, p. 483): 

objeto, ger. mais simples que o aparelho, que serve de agente mecânico na 
execução de qualquer trabalho; 
qualquer objeto considerado em sua função ou utilidade; 
recursos empregados para alcançar um objetivo; meio. 
 

No entanto, no campo de públicas, a definição do que é “instrumento” têm 

outros significados e se iguala a conceitos como “instrumento de gestão”, “instrumento 

de ação pública” e “instrumento de política pública”. Para auxiliar na conceituação, os 

principais autores que serão utilizados como base serão Lascoumes e Le Galès 

(2012). Para eles, a definição de instrumento de gestão se baseia em “um dispositivo 

técnico com vocação genérica, portador de uma concepção concreta da relação 

política/sociedade e sustentado por uma concepção da regulação” (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012, p. 22). Associando a saúde pública, esse “dispositivo técnico” que os 

autores citam permite fazer a regulação das relações políticas com a sociedade, 

estabelecendo regras e limites para que esta funcione dentro das normas do aparato 

público. 

Howlett (1991), assim como Lascoumes e Le Galès (2012), encara também os 

instrumentos de gestão a partir do caráter técnico, acreditando serem estes 

instrumentos como uma imensa quantidade de técnicas à disposição dos governos 

para efetivar seus propósitos na sociedade. Esta miríade de técnicas na escolha de 

um instrumento pode ser proveitosa de acordo com os objetivos de cada ator. Se 

souberem aproveitar esta vantagem, escolhendo e implementando instrumentos que 

de fato resolvam um problema público, terão êxito. Se não souberem conduzir o 

processo, provavelmente o público-alvo arcará com um instrumento inserido de 

maneira errônea e equivocada, gerando resultados negativos para a ação/política 

pública. 
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Apesar de serem vistos por Le Galès, Lascoumes (2012) e Howlett (1991) como 

dispositivos técnicos, Ollaik e Medeiros (2011) defendem que não são escolhas 

baseadas puramente em tecnicismo e produzem efeitos específicos, independente de 

seus objetivos declarados.  

Por outro lado, Lascoumes e Le Galès (2012) implicam que os instrumentos de 

gestão, além de serem métodos e técnicas usados com o intuito de resolver um 

problema público, são considerados reflexo do comportamento dos atores (neste 

caso, governantes e políticos) de acordo com suas visões de mundo e juízo de 

valores. Podem atuar de maneira técnica e social, estabelecendo assim relações entre 

esses atores, o poder público e o povo.  

Levando essa lógica da dupla atuação dos instrumentos sustentada pelos 

autores, todos os instrumentos de gestão que trabalham para a garantia da saúde 

mental dos pacientes no CAPS AD - como a Política Nacional de Saúde Mental, Álcool 

e Outras Drogas, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), o Programa “De Volta Para 

Casa” (PVC) e o Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas – atuam 

de maneira técnica e social, a depender de qual particularidade é abordada. Este 

assunto será melhor abordado no capítulo 5, quando é feita a associação destes 

instrumentos de gestão quanto a sua maneira de atuação. 

Lascoumes e Le Galès (2012) comentam que os instrumentos de gestão 

funcionam como uma espécie de instituição social. O motivo dessa associação se dá 

pelo fato desses instrumentos ditarem a maneira com que os atores (governantes que 

estão envolvidos no processo) se comportam, com suas diferentes formas de 

interpretação e ação acerca de um problema público. Dessa forma, é essencial 

ressaltar que estes instrumentos privilegiam certos atores e interesses e depreciam 

outros. 

Powell e Di Maggio (1991 apud OLLAIK; MEDEIROS, 2011) acreditam que os 

instrumentos de gestão também podem ser vistos como instituições, que por sua vez, 

são o conjunto de normas que governam o comportamento dos atores e das 

organizações. Ainda no mesmo artigo, as autoras citam a concepção de instituições 

sob a ótica de outros autores: 

 
[...] oferecem um contexto estável dentro do qual as incertezas são reduzidas 
e a ação coletiva é estruturada. Nesta visão, as regularidades de 
comportamento observadas são obtidas mediante matrizes cognitivas e 
normativas, conjuntos de valores e crenças coordenados, embora os 
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princípios morais sejam assimilados de forma irregular pelos atores (MARCH; 
OLSEN, 1983 apud OLLAIK; MEDEIROS, 2011, p. 1949). 
 

Kleba, Comerlatto e Frozza (2015, p. 1065), por sua vez, compreendem 

instrumentos de gestão como “base e fundamento que compõem o ordenamento 

oficial/legal e legítimo para orientar o processo decisório na gestão de políticas, 

instruindo sua formulação, deliberação, implementação, fiscalização e avaliação”. 

Aqui pode-se citar normatizações, planos, programações anuais (caráter regulador) 

ou relatórios (caráter analítico), os quais reforçam o processo contínuo de 

planejamento na gestão pública. No caso dos CAPS, documentos legais como a 

Portaria Nº 336 e a Portaria Nº 3.088, que determinam as modalidades, os horários 

de funcionamento, a equipe técnica que deverá compor os Centros e os recursos 

financeiros fixos para suas ações, reforçam as ideias desse conceito levantado pelo 

autor.  

Ollaik e Medeiros (2011), em sua pesquisa, dizem que, como qualquer outra 

instituição, os instrumentos de gestão têm o poder de permitir que as formas de ação 

coletiva se consolidem e tornem o comportamento dos atores o mais previsível e 

visível possível. “Os instrumentos são instituições, não no sentido de serem 

organizações ou órgãos do governo, mas no sentido de que dão estrutura às políticas 

públicas e as influenciam.” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2007 apud OLLAIK; 

MEDEIROS, 2011, p. 1949). Seguindo esta lógica, ressaltam que a escolha de um 

instrumento é um assunto político, pelo simples motivo de estruturar todo o processo 

e seus resultados.  

Levando em consideração toda a abordagem teórica analisada, infere-se que 

os instrumentos de gestão da saúde mental dão estrutura as políticas de saúde 

mental, no sentido de servirem como apoio para a execução dos objetivos destas. 

Sem a RAPS, por exemplo, considerado importante instrumento para a saúde mental 

no âmbito nacional, não seriam possíveis a ênfase em uma rede articulada de serviços 

e a ampliação dos pontos de atenção nos territórios (BRASIL, 2011). Os instrumentos 

de gestão, nesse sentido, dão estrutura para que as políticas públicas funcionem de 

acordo com suas diretrizes. 

Ollaik e Medeiros (2011) afirmam que os instrumentos de gestão têm a função 

de determinar quais recursos serão usados e por quem. Levando para o âmbito da 

saúde pública e focando no objeto de estudo Saúde Mental, fica a critério do Governo 



 

   

 

21 

Federal, do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde estaduais e municipais a 

tarefa de estar a frente das políticas de distribuição de recursos, assim como 

determinar qual seu público-alvo. Se tratando do CAPS AD no Distrito Federal, a 

instituição responsável pelo seu gerenciamento é a Secretaria de Saúde do DF 

(SES/DF). É ela que garante o funcionamento e promove estratégias de atendimento 

a população que sofre com o uso abusivo de substâncias psicotrópicas. 

Em contrapartida, alguns autores como Salamon e Hood (2002 apud AMORIM; 

BOULLOSA, 2011) classificam instrumentos de gestão como uma ferramenta do 

governo por meio da qual a ação coletiva é construída para enfrentamento de dilemas 

públicos. 

De acordo com a leitura de Amorim e Boullosa (2011) acerca das ideias de 

Luigi Bobbio e tendo em vista a lógica de enfrentamento de dilemas públicos, ele 

considerava que um problema de políticas públicas ocorria, pois algo não estava 

funcionando de maneira adequada na sociedade, segundo a mesma com sua 

percepção e legitimação. Os instrumentos surgiam neste contexto para dar resposta 

de forma estratégica a este problema. O italiano ainda reforça que um instrumento de 

políticas públicas pode se apresentar de diferentes maneiras, graus de complexidade, 

reunindo diferentes fontes de recursos a depender de quais atores o observam. 

Lascoumes e Le Galès (2012) citam três importantes características dos 

instrumentos de gestão: estabelecem relações políticas com a sociedade, reforçando 

direitos da população; trabalham como dispositivos técnicos para a resolução de 

problemas públicos e priorizam certos interesses/atores, enquanto distanciam outros, 

realçando assim, conflitos no cenário público. Essas duas primeiras características 

servirão de base para a análise dos instrumentos de políticas públicas para a garantia 

da Saúde Mental dos pacientes atendidos no CAPS AD Sobradinho.  

Quando este assunto for abordado no capítulo de desenvolvimento, será feito 

um estudo de que forma estes instrumentos se encaixam em cada uma dessas duas 

características. Assim será feito também com outras categorias de observação 

abordadas nesta seção. 

 

2.2  SAÚDE MENTAL 
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 Outro termo fundamental para a construção desta pesquisa é o de Saúde 

Mental. Nesta seção será abordado qual seu conceito, o que pode ser considerado ter 

saúde mental e saúde mental no contexto de uso de álcool e drogas. 

Segundo Amarante (2007, p. 15), saúde mental é um “campo de conhecimento 

e de atuação técnica na esfera das políticas públicas de saúde”. É um campo 

complexo e plural, com uma extensa transversalidade de saberes, pois ao contrário 

de outras áreas, a saúde mental não tem sua base em um só tipo de conhecimento e 

muito menos é exercida por um só profissional. Mistura saberes como a psicologia, a 

psiquiatria, a psicanálise, as neurociências, a neurologia etc. Por ser um conceito que 

está dentro de tantos campos, definir o que é saúde mental se torna complexo e divide 

opiniões entre autores e especialistas da saúde. 

A OPAS (2016) define saúde mental como uma parte que integra e completa a 

saúde como um todo, sendo que não existe saúde física sem saúde mental. Dessa 

forma, a saúde não se relaciona apenas a ausência de doenças. Borges e Argolo 

(2002, p. 272 apud BORSOI, 2007, p. 105) também defendem essa teoria quando 

entendem que “saúde e doença mental não são situações que permitem definir uma 

como ausência da outra”. Porém, no geral, o campo da epidemiologia avalia critérios 

básicos para a classificação das doenças mentais, como “a presença de alterações e 

a desagregação no funcionamento psíquico, assim como a duração dessas 

alterações”. Alves e Rodrigues (2010, p. 127), demonstram contemplar da mesma 

visão dos autores citados anteriormente, pois definem a saúde mental como mais do 

que “a ausência de perturbação mental”. Eles a entendem como o resultado de 

diversas interações que incluem fatores biológicos, psicológicos e sociais. 

No entanto, o conceito de saúde mental sustentado pela OMS e pelos autores 

acima tem sido alvo de fortes críticas. Segundo o artigo de Gaino et al. (2018), isso se 

deve pelo fato de que esta definição oferece um significado platônico, em que qualquer 

limitação humana e/ou ambiental tem influência para que esse estado de “bem-estar” 

nunca seja alcançado. A partir dessas críticas, surgiram debates acerca de um novo 

paradigma: a saúde como produção social. Esse novo olhar mistura abordagens tanto 

da medicina quanto da saúde integrativa. 

Seguindo esta lógica, o conceito de saúde mental começou a ser compreendido 

de maneira mais complexa, considerando valores existentes no Art. 7º da Lei de 

efetivação do SUS: “universalidade, integralidade e igualdade a assistência à saúde”. 
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(BRASIL, 1990, p. 3) Contudo, esses ‘novos princípios’ passaram a coexistir com as 

abordagens antigas. Foi a partir dessas contrariedades de conceitos que em 2016, a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) passou a definir saúde mental como 

“um estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe suas próprias habilidades, 

pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de 

contribuir para sua comunidade” (OPAS, 2016, p. 1). 

Ainda assim, segundo autores como Focault (1972) e Amarante (2013), no 

campo da medicina, prevalece os discursos psiquiátricos da saúde mental como o 

“contrário” da loucura e o de que pessoas mentalmente saudáveis não podem 

apresentar nenhum transtorno mental. 

Frente a afirmação, Gaino et al. (2018) discutem que duas vertentes principais 

para a definição de saúde mental podem ser consideradas: a vertente biomédica e a 

da produção social de saúde. A primeira mantém a loucura como objeto de estudo, se 

baseando na ausência de doenças e a segunda possui um olhar mais humanista, 

incluindo aspectos culturais, ambientais, sociais e econômicos como contribuintes 

para o bem-estar. Sob esta ótica, qualquer paciente diagnosticado com um transtorno 

ou doença mental, ainda assim, podem ter qualidade de vida.  

Segundo Devereux (1971 apud FILHO; COELHO; PERES, 1999, p. 102), o 

caminho para o alcance de saúde mental se dá através da capacidade de adaptação 

às transformações por parte de um indivíduo. Conversando com essa ideia, Filho et 

al. (1999) abordam o pensamento de Canguilhem, em que a saúde mental inclui o 

poder de desobediência, produção ou acompanhamento de uma transformação e que 

seu alcance se relaciona à maneira com que o indivíduo reage e interage aos 

acontecimentos e dilemas da vida.  

O alcance de saúde mental e de bem-estar psíquico e social se dificulta quando 

o contexto é voltado para o uso de álcool e outras drogas. Muitos são os fatores que 

levam uma pessoa a usar dessas substâncias: conflitos no núcleo familiar e social, 

falta de autoconhecimento, incapacidade de superação de traumas e estresses 

diários, insatisfação com a vida etc. 

Esses fatores levam o indivíduo, que se vê sem alternativas, a consumir álcool 

e drogas como uma tentativa falha de fuga da realidade. Juntamente a isso, a falta de 

apoio familiar e o estigma social contra portadores de transtornos mentais agrava o 

quadro e intensifica o uso abusivo, muitas vezes transformando-se em dependência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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química. Gonçalves, Luis e Sena (2003, p. 18) debatem que “o grupo familiar reage 

de diversas formas diante dos problemas das drogas: com indiferença, com rejeição 

explícita, com retraimento, amargura ou abandono”, o que leva o usuário a um 

fenômeno de auto culpa, afastamento de sua rede de apoio e piora do quadro dos 

transtornos mentais. O preconceito social faz com que o indivíduo que sofra com 

transtornos mentais seja marginalizado e visto como “doente”, “perigoso”, “anormal” 

ou “especial”, como expressa Cândido et al. (2012) em sua pesquisa. De acordo com 

Amarante (2007), esse preconceito se agrava quando o uso de substâncias 

psicoativas é incluso no contexto, fazendo com que o usuário, que já enfrentava os 

estereótipos do doente mental, passe a ser encarado também como irracional e 

incapaz de sair dessa situação. 

Um extenso caminho foi percorrido para que os preconceitos fossem 

combatidos e para que os direitos de pessoas que apresentavam transtornos mentais 

(decorrentes ou não do uso de álcool e drogas) fossem protegidos e incluídos em Leis. 

Até que em 2001 é instaurada a Lei Federal nº 10.216, conhecida como Lei 

Antimanicomial (BRASIL, 2001), que será melhor debatida no capítulo 4 e 5.  

Sua proposta se baseia na ampliação e fortalecimento de uma rede assistencial 

pautada na atenção comunitária e no cuidado, dando foco na inserção do usuário na 

sociedade. Nessa lógica, o portador de transtornos mentais passa a ter oportunidade 

de contemplar os serviços terapêuticos ofertados pelo Estado, como é exemplo dos 

CAPS AD. Estes Centros, por sua vez, têm sua rotina voltada a atividades individuais 

e familiares que auxiliam o sujeito a perder o foco no uso dessas substâncias e 

reestabelecer sua saúde mental de maneira efetiva.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A temática de saúde mental pautada numa rede assistencial para usuários de 

álcool e outras drogas vem sendo estudada desde a instauração da Lei nº 10.216, em 

2001, nomeada de Lei Antimanicomial. A Lei tem como objetivo substituir o modelo 

hospitalocêntrico4 pelo modelo psicossocial ou modelo comunitário, que tem a sua 

estratégia voltada ao tratamento pelos métodos menos invasivos possíveis e a 

reinserção do indivíduo no meio social. Do século XIX ao século XX, esse tema era 

estudado quase que exclusivamente por pesquisadores do campo da psiquiatria e das 

neurociências. Atualmente, com a implementação da Lei Antimanicomial, esse tema 

tem se tornado interdisciplinar, obtendo destaque trabalhos das áreas de psicologia, 

ciências sociais, terapia ocupacional, gestão em saúde etc. As principais linhas de 

pesquisas realizadas com essa temática estão voltadas para as políticas públicas de 

assistência aos portadores de transtornos mentais e a lógica comunitária como fator 

determinante para a abstinência do usuário.  

Com a finalidade de investigar se os instrumentos de gestão para a garantia da 

Saúde Mental dos pacientes atendidos no CAPS AD de Sobradinho II têm sido 

eficazes, será utilizada abordagem mista. Segundo Creswell e Plano Clark (2011), o 

método misto é um procedimento de coleta e análise de dados que combina 

abordagens quantitativas e qualitativas na mesma pesquisa. A contribuição dessa 

integração de abordagens na pesquisa se dá pelo caráter complementar de 

informações que o método misto promove, gerando respostas mais explicativas. O 

objetivo é quantificar os dados qualitativos.  

Entende-se o caráter dessa pesquisa como descritivo. De acordo com Gil 

(2002), o caráter visa a descrição dos aspectos de determinado fenômeno/variável e 

a relação existente entre eles. O motivo desta pesquisa ser de caráter descritivo se 

dá pelo estudo e descrição das características do fenômeno dos instrumentos para a 

garantia da Saúde Mental dos pacientes que usufruem do CAPS em questão. Dessa 

forma, busca-se entender a relação que estes instrumentos têm tido no CAPS, de 

acordo com o objetivo central existente.  

                                                

4 Interpretado por Rauber e Souza (2012) como um modelo que foca na internação das pessoas 
mentalmente adoecidas em instituições psiquiátricas. 

http://www.uece.br/nucleodelinguasitaperi/dmdocuments/gil_como_elaborar_projeto_de_pesquisa.pdf
http://www.uece.br/nucleodelinguasitaperi/dmdocuments/gil_como_elaborar_projeto_de_pesquisa.pdf
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A análise dos instrumentos é feita identificando-se as seguintes categorias: 1) 

relação política/sociedade dos instrumentos; 2) resolução de problemas públicos - 

regras e limites para o funcionamento da sociedade e 3) dupla atuação dos 

instrumentos. A partir disso, a pesquisa buscará analisar como cada um dos 4 (quatro) 

instrumentos de gestão do CAPS AD - Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e 

Outras Drogas, Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Programa “De Volta Para 

Casa” (PVC) e Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas – têm 

trabalhado em cima desses aspectos.  

Importante ressaltar que existem outros instrumentos para a proteção da saúde 

mental dos pacientes no CAPS AD, como o Projeto Terapêutico Singular (PTS), o 

Relatório Final da IV Conferência Nacional de Saúde Mental e os próprios 

componentes da rotina de um CAPS AD: os atendimentos individuais e destinados às 

famílias, as oficinas em grupo, as oficinas destinadas a reinserção do indivíduo no 

meio social etc. Porém, apesar da existência destes, os quatro instrumentos de gestão 

selecionados foram escolhidos por apresentarem uma extensa trajetória e influência 

na saúde mental dos usuários do SUS. 

 A pesquisa consistirá em coleta de dados secundários, estes classificados por 

Mattar (1996) como aqueles que já foram coletados e que estão disponíveis para 

consulta. Estes dados serão analisados através das tabulações do DATASUS5 e de 

levantamento bibliográfico (Portarias e Decretos de instauração dos respectivos 

instrumentos). Os dados secundários também foram obtidos através de análise 

documental6 do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Ações Previstas no Plano 

Distrital de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas e do Fluxograma de Atendimento 

da unidade. 

A análise do DATASUS será baseada nos seguintes dados: quantitativo de 

ações de matriciamento no CAPS AD Sobradinho II em 2019 e 2020; quantitativo de 

altas por “curado” e “melhorado” de 2017 a 2020 e quantitativo de atendimentos aos 

pacientes atendidos na unidade, no mesmo período.  

                                                

5 O DATASUS é o departamento de informática do SUS, que desenvolve sistemas de tabulação para 
verificação dos dados quantitativos da saúde (BRASIL, [20--]). Auxiliam o Ministério da Saúde e as 
Secretarias de Saúde no processo de controle e avaliação de políticas, programas e ações. 

6 É entendida por Richardson et al. (1999) como o estudo de um documento para o entendimento de 

fatores e condições econômicas, políticas e sociais. 
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A partir da coleta de dados e como forma de atender a pergunta de pesquisa, 

será priorizado o objetivo central de cada instrumento, para que assim seja identificado 

se ele tem sido cumprido. Como forma de obter essas respostas tabulações do 

DATASUS.  
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4 OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: HISTÓRICO, OBJETIVOS E 

MODALIDADES 

 

O objetivo deste capítulo é observar a breve trajetória histórica da saúde mental 

e dos CAPS no Brasil, bem como o surgimento da instituição e as funções atribuídas 

a eles. Após isso, elucida-se alguns aspectos encontrados na modalidade abordada 

na pesquisa, o CAPS AD. 

 

4.1  OS DOENTES MENTAIS E SEUS TRATAMENTOS NA HISTÓRIA DA 

HUMANIDADE 

 

Na Idade Média, pessoas que sofriam com transtornos mentais eram vistas 

como loucas e praticantes da heresia, levando em consideração que a influência 

religiosa estava presente em todas as relações sociais. A definição de loucura sofreu 

alterações com o passar do tempo, à medida que novos aspectos religiosos, políticos 

e culturais foram inseridos na sociedade.  

Ainda na Idade Média, indivíduos que não cumpriam ou estavam de acordo 

com imposições feitas pelo Estado ou pela igreja eram tratados como loucos, 

excluídos socialmente e muitas das vezes eram alvos de punições. Com o passar do 

tempo, a “loucura” continuou sendo tratada a base de marginalização social, e, não 

obstante, o indivíduo que apresentasse algum comportamento que não fosse 

considerado “normal” poderia ter sua liberdade cerceada nos chamados hospitais 

psiquiátricos ou manicômios. Estes hospitais eram responsáveis por abrigar pessoas 

inaptas a cuidarem de si mesmas e que apresentavam um risco à sociedade (BRASIL, 

2015). 

A principal problemática que envolvia esses hospitais era a forma de tratamento 

dada aos pacientes. Como a questão da saúde mental era desconsiderada e o 

indivíduo portador visto com preconceito, o Estado decidia quais medidas tomariam 

para tratar esses pacientes. Resende (2000) comenta que os manicômios utilizavam 

métodos de torturas e defendiam que aquilo fazia parte de protocolos médicos, sendo 

essa a maneira adequada de curar as insanidades apresentadas. Com base nisso, 

observa-se que o objetivo central dos hospitais psiquiátricos não era tratar dos loucos, 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/mundo_saude_artigos/Percepcao_internacao_hospital.pdf
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mas sim afastá-los da convivência social para manter a ordem e a segurança pública 

(BOTELHO, 2018). 

Ferreira et al. (2016) discorrem que houve lutas significativas contra a maneira 

com que o Estado tratava pessoas com transtornos mentais. Foi só depois de 

movimentos pautados em revolta da sociedade que a Reforma Psiquiátrica foi criada, 

propondo assim, novas maneiras de tratamento. Segundo Neto (2003, p. 74), a 

Reforma Psiquiátrica apoia-se na “reivindicação da cidadania do louco”. O termo 

remete a inclusão de pessoas com transtornos mentais na prática de direitos e 

deveres do Estado. 

A Reforma Psiquiátrica no Brasil iniciou-se em 1990, com a aprovação da 

Declaração de Caracas, um documento que marcou a atenção à saúde mental nas 

Américas (BRASIL, 1990). Tendo o Brasil apoiado essa Declaração, em 1999 foi 

aprovada a Lei nº 9.867, resultado de exigências por parte dos trabalhadores do 

campo de saúde mental. Esta Lei foi responsável por concordar com o 

desenvolvimento das ações e programas voltados aos pacientes que sofriam com 

transtornos mentais.  

Em abril de 2001, a Lei nº 10.216, comumente chamada de Lei Antimanicomial, 

é sancionada no Brasil. Seu Projeto de Lei deu entrada na Câmara dos Deputados 

ainda em 1989, pelo deputado Paulo Delgado (PT/MG), sendo aprovado somente 

depois de 12 anos. Esta Lei prioriza o atendimento de base comunitária, assim como 

a proteção dos direitos de pessoas portadoras de transtornos mentais, redirecionando 

o modelo da saúde mental para o modelo assistencial. (BRASIL, 2005). 

Como resultado, a Lei tem atuado diretamente na manutenção dos direitos de 

indivíduos mentalmente adoecidos, pois é a partir dela que importantes políticas e 

instrumentos de gestão surgem como aliados da luta antimanicomial. Para reafirmar 

e atender os princípios estabelecidos por essa Lei, instituem-se as primeiras 

instituições voltadas a atenção psicossocial e ao cuidado continuado do doente mental 

no Brasil, os Centros de Atenção Psicossocial. 

 

4.2 O SURGIMENTO DOS CAPS 

 

O CAPS surgiu como uma das formas de alteração do tratamento dos pacientes 

com transtornos mentais, sendo que a sua primeira unidade no Brasil foi criada em 
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1987, na cidade de São Paulo e foi primeiramente nomeado como Centro de Atenção 

Psicossocial Professor Luís da Rocha Cerqueira. (BRASIL, 2005). 

Os objetivos pensados para este CAPS pautavam-se na fundamentalidade em 

manter um equilíbrio entre uma rede de atenção psicossocial e a hospitalização do 

indivíduo, caso fosse necessário. Valorizavam os espaços comunitários e as 

atividades terapêuticas em grupo como método de inserção social (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 1987 apud BICHAFF, 2006). 

Em 1989, devido uma notícia que repercutiu nacionalmente acerca de 

tratamentos desumanos e mortes em um hospital psiquiátrico da Casa de Saúde 

Anchieta, a Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SP) decide implantar os 

Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), hoje chamados todos de CAPS (BRASIL, 

2005). Os NAPS tinham como objetivo o cuidado do paciente por meio de uma rede 

assistencial e oficinas terapêuticas. 

Os CAPS foram finalmente estabelecidos a partir da Portaria nº 336, de 19 de 

fevereiro de 2002. Nos anos subsequentes, estes Centros foram implementados em 

diversos estados do país com o intuito de superar o modelo asilar, dando lugar assim 

a um espaço social para pessoas com experiência de sofrimento causado por 

transtornos mentais, incluindo aqueles por dependência de álcool e outras drogas. 

(BRASIL, 2015). 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde pública de 

caráter aberto e comunitário no SUS, conduzidos pelo Ministério da Saúde e pelas 

Secretarias de Saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal. 

Por sua vez, o SUS apresenta papel essencial na manutenção do 

funcionamento dos CAPS, visto que uma das diretrizes do sistema se baseia em dar 

assistência às pessoas por meio de ações de promoção da saúde. Esses Centros 

priorizam atendimento diário aos pacientes que apresentam quadros graves e 

persistentes de psicose, tendo disponível vagas de internação, caso seja necessário. 

São considerados instituições referência por ser um serviço gratuito e por prezarem 

pela assistência e cuidado da população de cada território. 

Como dito anteriormente, os CAPS operam nos territórios, este compreendido 

por Santos (2006) como a totalidade do espaço, objetos e ações que configuram o 

espaço humano. Como a pesquisa acontecerá no DF, estes territórios são entendidos 

como Regiões Administrativas, que por sua vez, são definidas como:  
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limites físicos que definem a jurisdição da ação governamental para fins de 
descentralização administrativa e coordenação dos serviços públicos. 
(DISTRITO FEDERAL, [2020?], p.1). 

 

 Costa-Rosa, Luizio e Yasui (2001 APUD Leal, Antoni, 2013, p. 90) afirmam que 

o conceito de território, acrescido ao princípio da integralidade retomam a principal 

tarefa dos serviços ligados à saúde: o de prezar por um atendimento qualificado e que 

priorize a articulação de políticas e setores, superando assim, o antigo modelo de 

atenção à saúde que desconsidera as necessidades humanas. 

 

4.3 AS ESTRATÉGIAS DOS CAPS 

 

De acordo com Manuais do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004; BRASIL, 2015) 

referentes a organização dos CAPS, estes poderão contar com algumas das 

seguintes estratégias, tais como: acolhimento inicial, acolhimento diurno e/ou noturno, 

atendimento individual, atendimento em grupo, atendimento para a família, atividades 

comunitárias e assembleias e reuniões de organização social7.  

Essas estratégias existentes nos CAPS ajudam o paciente e os familiares a 

darem um novo significado ao tratamento, visto que em alguns períodos do Brasil, a 

ferramenta utilizada para lidar com estes indivíduos baseava-se no enclausuramento, 

tendo como consequência o afastamento do núcleo de apoio. Atualmente, o serviço 

promove ações que fogem da lógica do tratamento feito sob quatro paredes, prezando 

pela reinserção social e fortalecimento dos laços familiares.  

Contudo, levando em consideração a necessidade de estruturação das 

estratégias dos CAPS, bem como a organização dos diversos públicos-alvo 

existentes, a Portaria nº 3.088 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) avaliou a 

urgência na demanda de descentralização dos serviços de atenção à saúde, tendo 

como resultado os CAPS divididos em seis (6) modalidades: CAPS I – atendimento a 

transtornos mentais para cidades com pelo menos 15 mil habitantes; CAPS II – 

transtornos mentais para cidades com pelo menos 70 mil habitantes; CAPS III – 

                                                

7 Para melhor compreensão do funcionamento das estratégias, acessar os Manuais do Ministério da 
Saúde pelos sites: http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf; 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/centros_atencao_psicossocial_unidades_acolhimento.pd
f 
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acolhimento noturno para transtornos mentais, atendendo cidades com pelo menos 

150 mil habitantes; CAPS i – atendimento a crianças e adolescentes; CAPS ad Álcool 

e Drogas – atendimento a transtornos pelo uso de álcool e drogas, para cidades com 

pelo menos 70 mil habitantes e CAPS ad III Álcool e Drogas - atendimento noturno 

em cidades com mais de 150 mil habitantes (BRASIL, 2017). 

A modalidade escolhida para a pesquisa foi o CAPS AD Álcool e Drogas, 

responsável por se especializar em transtornos mentais decorrentes do uso abusivo 

de substâncias psicoativas. 

 

4.4 OS CAPS ÁLCOOL E DROGAS  

 

Os CAPS AD, assim como as outras modalidades apresentadas, enfatizam a 

reintegração social e oferecem cuidados aos familiares dos usuários. Têm como 

responsabilidade realizar ações que prezam pela assistência, apoio, prevenção e 

tratamento de pacientes que possuem transtornos mentais. Porém, o que diferencia 

esta modalidade das outras é o foco no sujeito prejudicado pelo uso de álcool e 

drogas. 

Atuando desde 1998, estava inicialmente ligado ao programa DST/AIDS, e no 

decorrer dos anos, a modalidade se estruturou, passando a ser composta por uma 

equipe interdisciplinar especializada. O Ministério da Saúde determina que todos os 

CAPS AD do Brasil tenham, no mínimo, 13 (treze) profissionais atuando. Dentre este 

número exigido para a modalidade, a Portaria nº 336 de 2002 define que a equipe 

técnica deverá ser composta por: 

 
01 (um) médico psiquiatra; 
01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 
01 (um) médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e 
acompanhamento das intercorrências clínicas; 
04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias 
profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, 
pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 
06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 
técnico administrativo, técnico educacional e artesão (BRASIL, 2002, p. 5). 

 
De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), além de corpo clínico 

especializado, é fundamental que os CAPS AD tenham seu próprio espaço para o 

atendimento de cada demanda, para que assim seja ofertado um ambiente organizado 

e bem estruturado. A variedade desses espaços é elemento importante para o usuário 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html
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do serviço, uma vez que o tratamento de transtornos decorrentes do uso de álcool e 

drogas se dá não só pelo acompanhamento psicológico e/ou internação em ambientes 

fechados, mas também através da socialização com outros pacientes, rodas de 

conversa e ações que incluem a família. No capítulo 6, serão observados os 

ambientes existentes em um CAPS AD localizado em Sobradinho II. 

Desta forma, o intuito deste capítulo foi explicar uma parte da trajetória histórica 

de pessoas mentalmente adoecidas e de como o Estado enxergava a questão do 

tratamento. Após reivindicações sociais acerca de métodos desumanos usados em 

instituições psiquiátricas, surge a necessidade de se criar uma Lei que seja 

responsável por preservar e cuidar dos direitos do doente mental. Esta Lei estabelece, 

portanto, os CAPS e suas modalidades. O capítulo debateu brevemente sobre o 

surgimento dos Centros e seus objetivos principais. Para finalizar, apresentou o CAPS 

AD como modalidade dos CAPS e procurou discorrer sobre a função dessas 

instituições, equipe técnica mínima exigida e ambientes fundamentais para a 

integração do paciente/grupo/família. 
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5 OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SAÚDE MENTAL E SUAS RELAÇÕES 

COM OS CAPS AD  

 

O objetivo deste capítulo é analisar quatro importantes instrumentos para a 

garantia da saúde mental dos pacientes atendidos nos CAPS AD. Antes de abordar 

quais são eles, vale explicar que no campo da saúde mental há diversos instrumentos 

que atuam conjuntamente para o bom funcionamento das redes de atenção. 

Entretanto, foram escolhidos os principais instrumentos que influem na saúde mental 

dos usuários do SUS: Política Nacional de Saúde Mental, Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), Programa de Volta para Casa (PVC) e Plano Distrital de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas; sendo os três primeiros ligados ao âmbito 

federal e o último, ao âmbito distrital. 

A divisão deste capítulo acontece da seguinte forma: Apresentação de cada 

instrumento de gestão, no qual explica-se brevemente o contexto de implementação, 

as diretrizes e a influência que estes exercem nos CAPS AD; em seguida, análise dos 

instrumentos de gestão, esclarecendo o significado de cada um dos conceitos 

interpretativos encontrados em Lascoumes e Le Galès (2012) e por último, associação 

dos conceitos interpretativos aos instrumentos de gestão escolhidos na prática.  

 

5.1  APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

  

Para a realização da pesquisa, foram escolhidos 4 (quatro) importantes 

instrumentos para a garantia da saúde mental dos usuários do CAPS: Política 

Nacional de Saúde Mental (PNSM), Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Programa 

de Volta Para Casa (PVC) e Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e Outras 

Drogas. Os três primeiros estão no âmbito nacional e o último, no âmbito distrital. 

 

5.1.1 Política Nacional De Saúde Mental (PNSM) 

 

A Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas é uma ação do 

Ministério da Saúde, principal órgão que atende as demandas relacionadas a saúde 

mental no âmbito nacional. Criada em 2003, surgiu a partir dos preceitos da Reforma 

Psiquiátrica e da Lei Antimanicomial em 2001. Esta Lei prevê que o Estado deve 
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responsabilizar-se pelo desenvolvimento de uma política destinada a inclusão social, 

reabilitação, cuidado e tratamento de transtornos mentais da sociedade, inclusive aos 

indivíduos que têm seus sofrimentos associados ao consumo de álcool e drogas. 

(BRASIL, 2001) 

A PNSM é chamada também por Política de Atenção Integral em álcool e outras 

drogas. Pode ser considerada como um dos principais e mais importantes 

instrumentos de gestão associado ao CAPS AD. 

Busca consolidar um modelo assistencial em saúde mental aberto e de base 

comunitária (BRASIL, 2015).  A Política tem seu foco na construção de um modelo 

humanizado em atendimento integral a população, desconsiderando a lógica 

hospitalar como a única a ser considerada. 

 

5.1.2 Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

 

 O Ministério da Saúde pactua a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em 

2011, por meio da Portaria nº 3.088. Essa Rede é responsável por estabelecer pontos 

de atenção voltados ao atendimento psicossocial de pessoas com transtornos 

mentais, inclusive ao tratamento de quem sofre com os efeitos nocivos do uso de 

álcool e outras drogas. Além disso, é de responsabilidade da RAPS o cuidado 

centrado nas necessidades do usuário e da família, preservando a manutenção da 

relação destes para resultados eficazes no tratamento e na prevenção do uso. O 

objetivo da Rede é a promoção de serviços integrativos que buscam priorizar o 

tratamento e a reabilitação de indivíduos afetados pelos efeitos do uso de álcool e 

drogas, principalmente no que se refere aos grupos socialmente vulneráveis (pessoas 

em situação de rua, crianças, adolescentes, populações indígenas, etc.).  

Para que a reabilitação, o tratamento em saúde mental e as ações de 

assistência desempenhadas pelos Centros gerem resultados, a RAPS propõe articular 

o serviço a outros serviços associados, como os Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRTs), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as Unidades de Pronto 

Atendimento 24 horas (UPA 24h), entre outros (BRASIL, 2013). Além disso, a RAPS 

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/35528-politica-nacional-de-saude-mental-um-modelo-de-atencao-a-saude-mental-aberto-e-de-base-comunitaria
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preza pela articulação entre as equipes dos diversos serviços, estratégia chamada de 

Matriciamento8. 

Se a RAPS não exercesse seu papel de articular o CAPS AD a outros serviços 

da atenção básica, a instituição não seria capaz de atender às necessidades 

apresentadas pelos usuários, pois cada um dos componentes da Rede possui o seu 

foco. Esta ligação tem permitido, portanto, o fortalecimento das práticas de promoção 

da saúde mental.  

 

5.1.3 Programa de Volta para Casa (PVC) 

 

O Programa De Volta Para Casa, instituído através do Ministério da Saúde pela 

Lei Federal n º10.708 (BRASIL, 2003) e efetivado pela Portaria nº 2.077 de 2003. Tem 

como objetivo regulamentar o auxílio-reabilitação psicossocial a pacientes que 

permaneceram comprovadamente internados - até a data de promulgação da Lei - por 

um período ininterrupto de dois anos ou mais em instituições psiquiátricas cadastradas 

no SUS. Atende a Lei nº 10.216, quando esta reforça a necessidade de uma política 

que tenha como foco a “reabilitação psicossocial assistida.” (BRASIL, [2003?], p. 1). 

O Programa visa auxiliar na inserção social dos usuários, incentivando a rede 

de atenção em ofertar serviços que priorizem o tratamento e a reabilitação de 

pacientes acometidos por transtornos mentais, inclusive aqueles que são 

toxicodependentes. Com a instauração dos CAPS AD, centrados no cuidado 

psicossocial, o paciente passa a conhecer uma realidade que não mais reduz o sujeito 

a um produto dos hospitais psiquiátricos, mas sim como integrante de um serviço 

pautado na participação da comunidade e da família. Além disso, o indivíduo que 

consegue provar que passou por longos períodos de internação, passa a beneficiar-

se do auxílio designado pelo Programa.  

 

5.1.4 Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas 

                                                

8 Nas ações de matriciamento, as equipes que compõem os serviços da RAPS trabalham articuladas 
em prol da definição de estratégias conjuntas que auxiliam no tratamento dos usuários. Com isso, 
constrói-se um compartilhamento de saberes das diversas especialidades existentes na saúde 
pública, que atua diretamente na efetividade do atendimento, na qualidade do serviço e na boa 
gestão.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.708.htm
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O Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas é o principal 

instrumento de ação pública que está a frente do funcionamento da temática das 

drogas no CAPS AD do Distrito Federal. Este Plano deriva-se de um importante 

instrumento de gestão da saúde mental, o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack 

e outras Drogas, implementado por meio do Decreto nº 7.179 (BRASIL, 2010) e 

revogado em 2019. 

O Plano Distrital foi instaurado pelo Decreto nº 33.164 (DISTRITO FEDERAL, 

2011) e sua coordenação é feita pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do 

Distrito Federal (SEJUS/DF). A necessidade de implantação deste Plano surgiu com 

a ausência de uma ação central voltada a promoção e ampliação de estratégias que 

visam o combate do uso de Crack e outras Drogas no DF.  

Dentre os principais objetivos do Plano, encontram-se a reinserção social, o 

tratamento, a reabilitação e o enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas, preservando 

sempre os direitos humanos, a igualdade e a equidade. Em vista de atingir esses 

objetivos, o Plano tem desenvolvido ações intersetoriais, que segundo o Decreto nº 

33.164, deverão ser executadas: 

§1º As ações do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas 
deverão ser executadas de forma descentralizada e integrada, por meio da 
conjugação de esforços entre os órgãos que compõem o Governo do Distrito 
Federal, observadas a intersetorialidade, a interdisciplinaridade, a 
integralidade, a participação da sociedade civil e o controle social. (DISTRITO 
FEDERAL, 2011, p. 1). 

 

A intersetorialidade9 e a interdisciplinaridade têm uma importância vital nas 

estratégias integradas do Plano, pois como dito por Castro (2016), influi na promoção 

de um espaço intersetorial e multidisciplinar de troca de saberes e definição de ações 

voltadas a gestão compartilhada e a articulação contínua das redes de atenção. 

O Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack tem forte influência nos CAPS AD. 

O instrumento tem sido responsável por articular atores, setores e políticas de diversas 

áreas no DF, atitude essencial para o desenvolvimento de Projetos e Campanhas 

interdisciplinares. 

                                                

9 Segundo Warschauer e Carvalho (2014), a intersetorialidade no campo da saúde caracteriza-se pela 
articulação entre sujeitos de diversos setores e de distintos campos do saber para o desenvolvimento 
de efeitos mais marcantes na saúde da população. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7179.htm
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5.2  ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS 

 

Lascoumes e Le Galès (2012) interpretam “instrumentos” de acordo com algumas 

categorias de observação: a) promovem relação política/sociedade; b) se dispõem de 

regras e de limites necessários para o funcionamento da sociedade e para resolução 

de problemas públicos; e c) atuam de maneira técnica e social. Dessa forma, esta 

seção propõe explicitar e associar estas categorias aos instrumentos de gestão 

estudados anteriormente. 

 

5.2.1 Relação Política/Sociedade 

 

A relação política e sociedade é o vínculo existente entre atores públicos 

(Estado, governantes, políticos) e população para o estabelecimento de preceitos 

fundamentais que regulam o aparelho estatal. Os instrumentos instituem relações 

políticas com a sociedade por aproximar a população dos atores políticos através de 

métodos e técnicas, na prática, que garantem o cumprimento de direitos e deveres. 

  

5.2.1.1 Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) 

 

Na prática, averigua-se a relação política/sociedade na PNSM quando esta 

afirma a necessidade de criar ações e programas que compactuam com o 

desenvolvimento da saúde mental para a população brasileira. A implementação de 

estratégias fortalece o vínculo entre política/sociedade, além de instituir 

normatizações que vão de encontro com o cumprimento da principal Lei que rege 

políticas de saúde mental, a Lei nº 10.216 (BRASIL, 2001).  

Um exemplo de como a relação política/sociedade deste instrumento é dada, 

acontece na ampliação dos ambientes terapêuticos para reabilitação de pacientes 

acometidos pelo uso de álcool e drogas, considerando os métodos menos invasivos 

possíveis (BRASIL, 2001). Dessa forma, o Estado atende os preceitos determinados 

em leis e a sociedade usufrui de direitos assegurados na Constituição Federal.  
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5.2.1.2 Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

 

A relação política/sociedade que a RAPS apresenta se mostra através dos 

serviços ofertados pela Rede que constituem a Atenção Básica. Esses serviços, por 

sua vez, atuam diretamente no cumprimento das diretrizes apresentadas pela Lei nº 

8.080, responsável pela implementação do SUS no Brasil. Uma dessas diretrizes, 

observadas também nos princípios da RAPS, trata da descentralização de serviços e 

da participação da comunidade e da família no tratamento do paciente (BRASIL, 

1990). Dessa forma, os serviços da RAPS se apoiam na participação da população e 

na construção de estratégias que visam a resolução de demandas apresentadas no 

campo da saúde mental, estabelecendo assim, relações políticas com a sociedade.  

 

5.2.1.3 Programa de Volta para Casa (PVC) 

 

A relação política/sociedade que o Programa de Volta para Casa (PVC) 

promove é observada com o pagamento de auxílio-reabilitação psicossocial aos 

pacientes prejudicados por longos períodos de internação e/ou submetidos a 

tratamentos desumanos em manicômios. O pagamento de auxílio reabilitação-

psicossocial está de acordo com os preceitos existentes nas Leis nº 10.216 e nº 

10.708, que dispõem sobre o tratamento humanitário e respeitoso ao paciente. Nisso, 

inclui-se o auxílio financeiro do Estado que surge como tentativa de reparar danos 

socialmente causados por internações ininterruptas.  

 

5.2.1.4 Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas 

 

A relação política/sociedade deste instrumento é enxergada através do 

estabelecimento de ações e estratégias que se destinam ao combate do uso de 

drogas. A SEJUS/DF, responsável pela coordenação do Plano, determina que para 

sua efetivação, é necessário que outras instâncias da sociedade atuem através de 

projetos intersetoriais. Dessa maneira, o Plano cumpre com as normatizações 

impostas do combate ao uso e desenvolve estratégias para o afastamento do usuário 

a droga. 
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5.2.2 Resolução dos Problemas Públicos – Regras e Limites 

 

As regras e limites propostos pelos instrumentos mantém a sociedade sob 

funcionamento. Elas são demonstradas através da publicação de Decretos, Portarias 

e atribuições técnicas. São importantes, pois têm como objetivo organizar e estruturar 

o aparato público, regulando a relação entre a sociedade e o Estado e estabelecendo 

o exercício da cidadania para todos.  

No caso da resolução dos problemas públicos, Lascoumes e Le Galès (2012, 

p. 22) reiteram que os instrumentos são “dispositivos técnicos”, dotados de uma 

concepção de regulação e que materializam as políticas públicas, atuando 

diretamente na solução dos problemas públicos existentes. 

 No entanto, para este subtópico, a intenção é debater qual o problema público 

que os instrumentos tentam resolver e as regras e limites impostos para isso. Para 

sintetizar as ideias e facilitar o entendimento do leitor, expõe-se abaixo quadro 

explicativo:  

 

Quadro 1 – Instrumento, problema público que se intenta resolver e as regras e limites impostos 

INSTRUMENTO PROBLEMA PÚBLICO REGRAS E LIMITES 

Política Nacional de Saúde 
Mental (PNSM) 

Ausência de modelo de 
atenção humanizado e 

substitutivo a lógica asilar  

Critério da Lei nº 10.216 que 
dita sobre a implementação 
de ambientes terapêuticos 
centrados no cuidado 
contínuo e na adoção de 
medidas menos invasivas 
possíveis  

Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) 

Inexistência de uma rede de 
atenção temática voltada a 

serviços articulados em 
saúde mental 

Instauração da RAPS e de 
seus serviços componentes 
pela Portaria nº 3.088 

Programa de Volta para 
Casa (PVC) 

Falta de assistência 
psicossocial e financeira 

com indivíduos que se viram 
lesados por longos períodos 

de internação psiquiátrica 

Instituição de auxílio-
reabilitação psicossocial pela 
Portaria nº 2.077 e oferta de 
ações substitutivas a 
internação psiquiátrica 

Plano Distrital de 
Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas 

Carência de ações 
intersetoriais no DF que 

visam a prevenção, o 

Implementação de ações de 
parceria pelo Decreto nº 
33.164 destinadas a seis 
objetivos: prevenção, 
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INSTRUMENTO PROBLEMA PÚBLICO REGRAS E LIMITES 

tratamento e o combate ao 
uso de drogas 

tratamento, capacitação, 
mobilização social, pesquisa 
e redução da oferta.  

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

De acordo com o Quadro 1, a PNSM veio para solucionar a inexistência de um 

modelo voltado a reabilitação e reinserção social do indivíduo. Para que o foco não 

seja apenas a internação psiquiátrica, o instrumento estabelece regras e limites que 

se relacionam a ampliação de ambientes terapêuticos. Estes, por sua vez, se 

preocupam em oferecer tratamento humanizado. No que diz respeito a RAPS, até o 

ano de 2011, não havia uma rede que integrasse serviços especializados na 

assistência da saúde mental dos pacientes. Para que a Rede fosse imposta, 

estabeleceu-se critérios contidos na Portaria nº 3.088, que ditavam sobre como se 

daria a articulação dos serviços componentes.  

O PVC compromete-se em disponibilizar auxílio financeiro a pacientes que 

foram submetidos a internação psiquiátrica por um período de no mínimo dois anos. 

Para isso, a Portaria nº 2.077 apresenta normativas que definem as condições 

existentes para que a população se beneficie. Além disso, expõe alternativas 

substitutivas a internação. Por último, o Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e 

Outras Drogas tem como objetivo ofertar ações destinadas ao combate do uso de 

drogas, através da parceria entre órgãos do DF. Em vista disso, observa-se que no 

seu Decreto de implementação, há critério que determina a criação de ações 

necessárias para sanar a problemática das drogas no DF.  

 

5.2.3 Dupla atuação dos instrumentos 

 

Lascoumes e Le Galès (2012) usam o argumento de que um instrumento de 

gestão ou de ação pública pode atuar de maneira técnica e social ao mesmo tempo. 

Inclusive, possuem o poder de ordenar relações sociais entre atores envolvidos no 

processo de escolha. (poder público, Estado, governantes, população). Pode-se dizer 

que um instrumento atua de maneira social quando garante e preserva direitos 

assegurados na Constituição Federal para a população. De outro modo, afirma-se que 

um instrumento atua de maneira técnica quando estabelece regras e critérios, através 
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de normatizações com o intuito de regular a sociedade. Além disso, a atuação técnica 

auxilia na operacionalização da ação pública.  

 

5.2.3.1 Política Nacional de Saúde Mental  

 

A Política Nacional de Saúde Mental possui um caráter tanto técnico quanto 

social, dependendo de qual particularidade é abordada. Neste caso, quando são 

analisados alguns de seus objetivos: estabelecimento de um modelo de atenção 

comunitário; oferta de ambientes terapêuticos para tratamento; especialização e 

ampliação da rede extra-hospitalar etc., a Política atua de maneira social, pois visa a 

garantia de acesso e a qualidade dos serviços ofertados a sociedade civil. 

No entanto, a atuação será interpretada sob ótica técnica se forem observadas 

normatizações (Lei nº 10.2016) que regulam o funcionamento do instrumento e da 

sociedade, como por exemplo: critério que dita que o tratamento do paciente é 

consentâneo às suas necessidades; critério específico acerca das internações 

psiquiátricas, que são adotadas apenas em casos de os recursos extra-hospitalares 

demonstrarem ser limitados; tratamento preferencial em serviços comunitários de 

saúde mental (CAPS) e etc. (BRASIL, 2001).  

 

5.2.3.2 Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

 

A RAPS sustenta-se pela lógica da dupla-atuação, de acordo com cada 

particularidade abordada. O instrumento é interpretado sob ótica social por garantir 

direitos a população e tentar transformar o meio social em que é inserido. Isso se 

reflete quando a RAPS demonstra seu caráter de modelo aberto e de base 

comunitária, tendo seus principais serviços componentes atuando de forma 

descentralizada nos municípios brasileiros. Além disso, busca articular a rede de 

atenção em saúde mental, ofertando serviços que só funcionam com atuação 

conjunta.  

A atuação pode ser vista de forma técnica, pois estabelece limites aos atores 

envolvidos através de regulamentações e assegura direitos a população constituídos 

em leis. O caráter técnico do instrumento é observado no campo prático, quando o 
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Ministério da Saúde instaura a Portaria nº 3.088, responsável por regularizar o 

funcionamento da Rede no Brasil. Outro fator que afirma a influência técnica deste 

instrumento é a instrução normativa que disponibiliza equipe técnica especializada 

para lidar com situação social específica (pessoas em situação de rua, pessoas sob 

influência de álcool e drogas, populações indígenas, crianças e adolescentes). 

(BRASIL, 2011).  

 

5.2.3.3 Programa de Volta para Casa (PVC) 

 

Este instrumento atua socialmente pelo fato de ir de encontro com direitos 

assegurados ao doente mental e firmados pela Lei nº 10.216. Outro motivo para essa 

atuação é o fato de se tratar de um Programa que apoia o retorno do usuário ao 

convívio social, possibilitando-o assim, de se beneficiar de um tratamento de base 

humanitária. 

Infere-se que o Programa pode ser interpretado sob o viés técnico, quando este 

estabelece normatizações que controlam sua existência. Por meio da Portaria nº 

2.077, a Lei nº 10.708 é regulamentada na prática. Além disso, a Portaria apresenta 

os critérios exigidos para inclusão de beneficiário e para a aderência do Programa 

pelo estado ou município. Dessa forma, os critérios técnicos apresentados pelo PVC 

e elucidados através de Portaria, operacionalizam o instrumento na prática.  

 

5.2.3.4 Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas 

 

 Assim como todos os instrumentos de gestão apresentados, o Plano Distrital 

de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas também funciona sob a lógica da dupla 

atuação. Atua de forma social, pois seus objetivos baseiam-se em fortalecer às redes 

de atenção, (incluindo a RAPS, atuante direta na problemática do uso das drogas) em 

tratar os pacientes dos CAPS que apresentam transtornos mentais decorrentes do 

vício e em reinseri-los na sociedade através da promoção de ações voltadas a 

campanhas educativas e a oficinas de trabalho. Essa forma de atuação do instrumento 

contribui com o meio social, oferecendo melhora na qualidade de vida do paciente e 

afastando-o do consumo das drogas.  
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O Plano Distrital atua tecnicamente, pois determina normatizações 

fundamentais a sua operacionalização. O caráter técnico pode ser observado na 

definição de critérios para a efetivação das ações integradas no DF, sendo alguns 

destes: órgãos que deverão trabalhar em parceria, público-alvo que a ação irá 

escolher, o ambiente adequado para a execução da ação etc. 

 

6 O CAPS AD DE SOBRADINHO II 

 

 Este capítulo aborda aspectos relacionados ao histórico, a demanda territorial, 

a equipe e aos instrumentos para a garantia da Saúde Mental dos pacientes no CAPS 

AD Sobradinho II. O objetivo central é entender as particularidades existentes nesta 

unidade, comparadas aos instrumentos de gestão, para analisar se o principal objetivo 

dos instrumentos tem sido atendido. Para que o Objetivo Geral seja alcançado, expõe-

se levantamentos quantitativos realizados por tabulações do DATASUS. 

 

6.1  HISTÓRICO E RELAÇÃO TERRITORIAL COM SOBRADINHO II 

 

 Segundo o site da Secretaria de Saúde (DISTRITO FEDERAL, 2018), 

atualmente, os CAPS AD se localizam em 5 (cinco) Regiões Administrativas: Guará, 

Itapoã, Samambaia, Santa Maria e Sobradinho II. Sendo conhecido por ser o segundo 

CAPS inaugurado no DF, a unidade de Sobradinho II foi criada em 2006 e habilitada 

em 2008, a partir da Portaria nº 129 de 2008, que considera a necessidade de 

“estruturação e fortalecimento da rede de uma rede de assistência” psicossocial no 

DF (BRASIL, 2008, p.1). O CAPS AD de Sobradinho II atende toda a Região Norte.  

 Sobradinho II, XXVI RA do DF, surgiu na década de 90 e fazia parte do Núcleo 

Habitacional Sobradinho II – localizado na RA V de Sobradinho I (CODEPLAN, 2018). 

Foi desmembrada de Sobradinho I em 2004 e conta com aproximadamente 85.600 

habitantes10.  

 

6.1.1 Regionalização da Saúde no DF e sua influência para o CAPS AD 

                                                

10 Informação referente a última Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (CODEPLAN, 2018, p. 
11). 
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Desde 2015, o modelo de saúde no DF funciona por meio da Regionalização. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, o conceito é entendido como “espaço 

geográfico formado por agrupamentos de Regiões Administrativas limítrofes com a 

finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços 

de saúde.” (DISTRITO FEDERAL, 2017, p.1). 

 A Regionalização estabelece o agrupamento das RAs em sete Regiões de 

Saúde: (Centro-Sul, Centro-Norte, Oeste, Sudoeste, Norte, Leste, Sul e as unidades 

de referência – Hospital de Base, Hospital de Apoio e Hospital São Vicente de Paulo). 

(DISTRITO FEDERAL, 2017). O CAPS AD Sobradinho II faz parte da Região Norte, 

que abrange as RAs de Planaltina, Sobradinho I, Sobradinho II e Fercal. 

 Com a implantação do modelo de Regionalização, cada Região passa a ser 

representada por uma superintendência, estas sendo criadas para coordenar as 

ações nas Regiões de Saúde. As superintendências comandam hierarquicamente as 

Diretorias Administrativas no DF (DISTRITO FEDERAL, 2017). No caso do CAPS AD 

de Sobradinho II, quem o comanda é a superintendência da Região Norte, que por 

sua vez, transfere autonomia administrativo-financeira para a Diretoria Administrativa 

de Atenção Secundária11 da Região Norte. A esta Diretoria fica sob responsabilidade 

garantir que as ações em saúde mental estão sendo implementadas na unidade.  

A Regionalização tem direcionado o foco da Diretoria Administrativa não mais 

apenas no CAPS AD de Sobradinho II, mas em todos os CAPS que integram a Região 

Norte12. O fato dessa Diretoria estar localizada em Sobradinho e administrar ações de 

saúde em outras RAs pode gerar dificuldades na gestão e na identificação dos 

problemas. (SANTOS; LÚCIO, 2021, no prelo). Para que as ações em saúde mental 

consigam dar retorno a população local, é fundamental que a Diretoria realize estudo 

aprofundado das diferentes necessidades apresentadas em cada RA. Assim, o 

processo de escolha das políticas públicas adequadas pelos governantes se torna 

mais facilitado. (SAUDE, 2016). 

 

                                                

11 Nível de atenção do CAPS AD. Este nível de atenção atua em casos que não são de emergência, 
como o atendimento ambulatorial especializado. O paciente costuma ser atendido por médicos 
especialistas, por meio de procedimentos eletivos (DISTRITO FEDERAL, 2018). 
12 CAPS AD Sobradinho II, CAPSi Sobradinho, CAPS III Planaltina. 



 

   

 

46 

6.2  EQUIPE E OS ESPAÇOS OFERTADOS NO CAPS AD SOBRADINHO II  

 

A equipe é ferramenta imprescindível para garantir qualidade no atendimento, 

já que são responsáveis por criar e fortalecer vínculos com os usuários do serviço. 

Abaixo, expõe-se quadro comparativo relativo à equipe técnica exigida pelo Ministério 

da Saúde e a equipe que atualmente compõe este CAPS de Sobradinho: 

 

Quadro 2 – Comparativo de equipe exigida por Portaria e equipe atuante no CAPS AD Sobradinho II13 

Portaria nº 336 do Ministério da Saúde CAPS AD SOBRADINHO II 

1 médico psiquiatra; 
 

 
2 médicos psiquiatras; 

1 enfermeiro com formação em saúde 
mental; 

 

 

1 enfermeiro 

1 médico clínico, responsável pela 
triagem, avaliação e acompanhamento 

das intercorrências clínicas; 
 

Não possui, mas o procedimento 
de triagem geralmente é feito por médico 
psiquiatra; 

4 profissionais de nível superior entre as 
seguintes categorias 
profissionais: psicólogo, assistente 
social, enfermeiro, terapeuta 
ocupacional, pedagogo ou outro 
profissional necessário ao projeto 
terapêutico; 

 

1 supervisor, 1 gerente, 2 psicólogos, 1 
terapeuta ocupacional e 1 assistente 
social; 

6 profissionais de nível médio: técnico 
e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 
administrativo, técnico educacional e 
artesão. 

6 técnicos de enfermagem. 

Fonte: Adaptado de (BRASIL, 2002, p. 5; DISTRITO FEDERAL, 2020). 

 

O Quadro 2 evidencia que o CAPS AD Sobradinho II tem cumprido com o 

quantitativo de profissionais exigido, pois o Ministério da Saúde pede, no mínimo, treze 

(13) integrantes para formação de equipe e a unidade conta com atualmente quatorze 

                                                

13 (DISTRITO FEDERAL, 2020). 
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(14) profissionais. Porém, quando se trata da distribuição destes profissionais, 

percebe-se que a unidade carece de médico clínico, técnico administrativo, técnico 

educacional e artesão.  

Segundo o Plano Distrital de Saúde (PDS) (DISTRITO FEDERAL, 2016), um 

dos principais desafios ligados à saúde mental é que a distribuição de profissionais 

esteja de maneira semelhante à estabelecida por Portaria. A falta da diversidade da 

equipe enfraquece a boa gestão do serviço, pois o compartilhamento de diferentes 

saberes entre as especialidades é ponto crucial no estabelecimento de estratégias de 

tratamento para os usuários, bem como na promoção da saúde mental. 

A composição de diferentes ambientes na instituição também é aspecto 

elementar para que a gestão desempenhe um bom serviço. Foi realizada uma visita a 

unidade de Sobradinho II e atualmente, seu espaço é composto por: 5 (cinco) 

consultórios, no qual a equipe utiliza alguns deles para o primeiro contato com o 

paciente, 4 (quatro) banheiros, hall de entrada, 2 (dois) espaços de convivência que 

incentivam a interação equipe-paciente/paciente-paciente, 2 (duas) salas 

administrativas, sala de medicação, 2 (duas) salas de arquivo, depósito e 2 (duas) 

cozinhas. Além disso, o espaço conta com horta, ambiente que, tem mostrado ser 

importante no processo de reabilitação dos pacientes. O quantitativo total dos espaços 

mostrou atender as exigências mínimas da Portaria nº 615 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2013). 

Apesar dos espaços estarem compatíveis com o previsto para a modalidade, 

eles não demonstram estar atendendo a demanda de pacientes. Esse assunto será 

melhor debatido na seção 6.3.1, quando forem investigadas as incompatibilidades 

encontradas entre a cobertura de atendimentos da referida modalidade e o número 

de habitantes que compõem a Região Norte. 

 

6.3 ANÁLISE DA EFICÁCIA DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARA OS 

PACIENTES DO CAPS AD SOBRADINHO II  
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Neste tópico, verifica-se se os instrumentos têm cumprido com cada objetivo 

central proposto. Para isso, a pesquisa conta com dados quantitativos do DATASUS, 

juntamente com o Fluxograma de Atendimento14 da unidade. 

 

6.3.1 Política Nacional de Saúde Mental 

 

O principal objetivo da PNSM é a consolidação de um “modelo de atenção 

aberto e de base comunitária” (BRASIL, 2015, p. 1) que consiga atender as 

necessidades específicas de cada paciente. Nota-se que a finalidade do CAPS AD é 

justamente a de promover atendimento humanizado, através de um modelo que 

funcione de portas abertas e que inclua o usuário e seu meio social.  

Para analisar se este CAPS AD tem conseguido atender toda a demanda da 

Região Norte, faz-se necessário comparar o parâmetro legal determinado por Portaria 

para a modalidade AD com a quantidade populacional existente das RAs que esse 

CAPS atende. 

O Ministério da Saúde (2011) determina que o CAPS AD atenda municípios a 

partir de 70 mil habitantes, tendo capacidade para atender até 200 mil pessoas. De 

acordo com o último PDAD15 (DISTRITO FEDERAL, 2018), o somatório populacional 

das RAs de Sobradinho, Sobradinho II, Fercal e Planaltina foi de 336.726 habitantes. 

Visto isso, a população da Região Norte já poderia contar com um CAPS AD III, 

serviço que tem funcionamento 24h e conta com maior número de integrantes na 

equipe técnica (BRASIL, 2011). 

O fato de existir apenas um CAPS AD para toda a Região Norte compromete 

na qualidade dos atendimentos e na gestão da unidade, fazendo com que a equipe 

necessite encaminhar o paciente para outros serviços da rede de saúde; seja por falta 

de recursos físicos (apesar da quantidade de espaços ter mostrado estar de acordo 

com a recomendação técnica exigida para essa modalidade), seja por falta de 

recursos humanos. 

                                                

14 Documento não publicado.  

15Para mais informações, acessar site da Codeplan: http://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2020/06/Sobradinho.pdf;http://www.codeplan.df.gov.br/wpcontent/uploads/2020/06/
Sobradinho-II.pdf; http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Fercal.pdf;  
http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Planaltina.pdf.  
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Portanto, a partir dos dados levantados, verifica-se que este objetivo da PNSM 

não tem sido cumprido. O fato de existir apenas uma unidade do CAPS AD para uma 

extensa demanda populacional, faz com que a cobertura de atendimentos seja baixa. 

É preciso que os órgãos públicos da saúde trabalhem em parceria para identificar as 

necessidades apresentadas por cada território, e a partir disso, definir estratégias que 

garantam o acesso ao modelo aberto e de base comunitária que a PNSM preconiza. 

 

6.3.2 RAPS 

 

O objetivo central da RAPS é a articulação em rede dos serviços e das equipes 

da Atenção Básica (BRASIL, 2011). Dessa maneira, o usuário conta com uma 

diversidade de ações que buscam atender demandas psicossociais, desde as mais 

simples as mais complexas. Uma das formas de analisar se o instrumento tem 

cumprido com este objetivo, é observando se as equipes realizam ações que 

promovem o Matriciamento no CAPS AD Sobradinho II. Em vista disso, a Error! 

Reference source not found. apresenta os seguintes dados quantitativos:  

 
Figura 1 – Quantidade de ações de Matriciamento nos anos 2019 e 2020 

 

Fonte: Sistema de Tabulação (TABWIN) do DATASUS/MS (2020) 

 

Na Figura 1, observa-se que houve uma diminuição substancial nas ações de 

matriciamento, porém, segundo o Indicador 21 da Pactuação Interfederativa16 de 

2017-2021 (2017), o parâmetro de referência exigido é de 12 registros por ano. 

(DISTRITO FEDERAL, 2017). Este resultado evidencia, então, que a as ações 

matriciais tem atuado de forma eficaz nos anos analisados, de forma a estabelecer a 

articulação entre equipes e o cuidado ampliado em saúde.  

 

6.3.3 Programa De Volta Para Casa 

                                                

16 Instrumento que conduz entes federados (Municípios, estados, DF) na pactuação nacional de metas. 
(SAUDE, 2017). 
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O Programa de Volta Para Casa surgiu com o objetivo de contribuir com o 

processo de reinserção social de pessoas que passaram por longos períodos de 

internação em instituições psiquiátricas (BRASIL, [2003?], p. 1). O CAPS AD 

Sobradinho II tenta cumprir com o processo de reinserção, quando oferta aos 

pacientes algumas oficinas em grupo, como: “Grupo Boas-Vindas, Horta, Grupo de 

Ajuda Mútua, Terapia Comunitária e etc.” (SAUDE, 2020). As participações nas 

dinâmicas de grupo ajudam os pacientes a estabelecer vínculos e trocas com outras 

pessoas e a descobrir/aperfeiçoar habilidades, dando oportunidades de se reinserirem 

também no mercado de trabalho.  

O recebimento de alta é uma das evidências de que o usuário teve êxito no 

tratamento e conseguiu tanto se reabilitar quanto se reinserir socialmente. A Figura 

abaixo apresenta o número de altas por categoria “Curado” e “Melhorado” no CAPS 

AD Sobradinho II no período de 2017 a 2020: 

 
Figura 2 – Quantidade de altas por categoria no CAPS AD Sobradinho II de 2017-2020 

 

Fonte: Sistema de Tabulação (TABWIN) do DATASUS/MS (2020) 

 

A Figura 2 mostra um aumento no número de altas durante praticamente todo 

o período de 2017 a 2020. De acordo com a participação do usuário nas oficinas 

terapêuticas, nos grupos de ajuda e nas dinâmicas sociais, a equipe técnica avalia a 

melhora do quadro e a possibilidade de alta existente. Definitivamente, a reinserção 

social não é o único motivo que envolve a alta, mas é um critério a ser levado em 

consideração pelos profissionais da saúde mental (SILVA et al., 2019). 

 Como forma de comparar com o número de atendimentos na unidade no 

mesmo período, a Figura 3 apresenta os seguintes dados: 

 

 
Figura 3 – Quantidade de atendimentos no CAPS AD Sobradinho II do período de 2017 a 2020 

 

Fonte: Sistema de Tabulação (TABWIN) do DATASUS/MS (2020) 
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 Realizando um processo comparativo da razão entre Altas/atendimentos na 

unidade, tem-se uma porcentagem de 49% de altas para o ano de 2017, 13,4% em 

2018, 11,5% em 2019 e 23,4% em 2020. Não foi encontrado um parâmetro do SUS 

em relação a porcentagem ideal de altas para os CAPS, o que certamente revela uma 

falha na gestão da saúde. Os parâmetros assistenciais do SUS tem dado prioridade 

para as recomendações técnicas relativas à taxa de altas hospitalares, 

desconsiderando as altas ambulatoriais advindas de instituições psicossociais como 

componente elementar para a saúde pública. Portanto, a partir desses dados, 

observa-se que mesmo com o número de altas tendo progredido durante os anos, o 

número de pacientes atendidos também aumentou substancialmente, o que influencia 

numa baixa porcentagem de altas.  

 

6.3.4 Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas  

 

Este instrumento tem como objetivo central o combate ao uso de crack e outras 

drogas. Para isso, a SEJUS/DF promove ações intersetoriais entre órgãos parceiros 

de forma descentralizada, prezando pela articulação nas estratégias da saúde. No 

Quadro 3, verifica-se algumas ações previstas e realizadas na unidade do CAPS: 

 

Quadro 3 – Ações do Plano para a unidade x ações realizadas 

AÇÕES DO PLANO PARA A UNIDADE FORAM REALIZADAS? 

Adequação do CAPS AD Sobradinho II 

em CAPS AD III 
Não realizada 

Capacitação de 20 (vinte) servidores da 

Secretaria de Estado da Criança nas 

vivências do CAPS AD Sobradinho II 

Realizada 

Implementação de um CRAS para 

articulação de ações no CAPS AD 

Sobradinho II 

Realizada 

Fonte: DISTRITO FEDERAL (2015) 
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Foram depois de 4 (quatro) anos desde a implementação do instrumento que a 

Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) publica documento de Avaliação do 

Cumprimento das Ações Previstas no Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e 

Outras Drogas (DISTRITO FEDERAL, 2015). Dentre essas ações, encontra-se a 

adequação do CAPS AD Sobradinho II em CAPS AD III para atuação 24h, parceria 

da SES/DF e do Ministério da Saúde. O Governo do Distrito Federal (GDF) informou 

que a meta não foi atingida, pois já houve a adequação de outros CAPS no DF. A 

segunda ação, referente a capacitação, não era prevista pelo Plano, mas foi 

desenvolvida pela SEJUS/DF e realizada. 

Outra ação prevista e que dessa vez obteve resultado positivo foi a 

implementação de um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) em 

Sobradinho II em 2014. A instituição trabalha em parceria com o CAPS, por meio da 

extensão do Projeto Terapêutico dos pacientes (DISTRITO FEDERAL, 2020, no 

prelo). Dessa forma, o usuário passa a ser acompanhado e a realizar atividades com 

vistas ao combate as drogas nos dois ambientes.  O trabalho conjunto do CAPS AD e 

CRAS atua diretamente no combate as drogas, prezando pelo acolhimento e 

dinâmicas destinadas ao usuário e às famílias socialmente vulnerabilizadas. 

Visto as duas ações realizadas, obtém-se destaque a criação de um CRAS para 

a articulação de ações com o CAPS AD Sobradinho. O Centro de Referência tem 

atuado no tratamento do usuário quando promove atividades de combate ao uso. Vale 

ressaltar também que algumas das demandas de acolhimento inicial, prestado pela 

equipe do CAPS, partem do CRAS (DISTRITO FEDERAL, 2020, no prelo).  

Assim, analisa-se que o objetivo do Plano, que é o combate as drogas no DF, 

tem sido cumprido parcialmente, pois 2 (duas) das 3 (três) ações priorizadas foram 

implementadas. Para suprir necessidades específicas de pacientes sob processo de 

abstinência, faz-se necessário pensar na adequação do CAPS AD em CAPS AD III 

ou na criação de outra unidade na Região Norte.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou analisar a eficácia dos instrumentos de gestão para os 

pacientes no contexto do CAPS AD de Sobradinho II. Para isso, associou-se as 

categorias de observação encontradas em Le Galès e Lascoumes (2012) com os 

instrumentos de gestão, em seu âmbito prático. Traçando um panorama com o 

contexto observado nos CAPS AD, é dito que os instrumentos atuam como 

dispositivos técnicos na garantia da saúde mental dos pacientes, uma vez que 

dispõem de critérios e normas para regular a relação entre os indivíduos que usufruem 

do serviço e os atores políticos que estão por trás do processo de implementação dos 

instrumentos.  

Trabalham sob a lógica da dupla atuação, quando impõem aos atores ligados 

a gestão em saúde a estabelecer normatizações e critérios técnicos que visam 

estruturar as redes de atenção e a integralidade do cuidado contínuo aos pacientes. 

Ao mesmo tempo, garantem e asseguram direitos relativos a equidade e a assistência 

em saúde, estes preservados na Constituição Federal. Funcionam como instituições, 

no sentido de darem materialidade e estrutura - através da implantação de modelos 

de saúde de base comunitária - às principais políticas públicas de fortalecimento da 

Atenção Básica no Brasil. 

Finalmente, dispõem de regras e limites com o objetivo de manter um SUS 

igualitário, justo e acessível para todos os indivíduos que se encontram mentalmente 

adoecidos, incluindo àqueles prejudicados pela influência das substâncias 

psicoativas. Cabe ressaltar que, os instrumentos, juntamente com suas regras e 

limites auxiliam diretamente na resolução de problemas públicos relacionados a saúde 

mental, uma vez que dão resposta estratégica a falta de ações e programas que 

priorizam a garantia e o fortalecimento da saúde dos pacientes atendidos pelos CAPS 

AD. 

Além disso, a pesquisa teve como proposta atender os dois objetivos 

específicos propostos, sendo eles: 1) comparar as instruções normativas 

estabelecidas pelos instrumentos com a realidade apresentada no CAPS AD 

Sobradinho II e 2) identificar as forças e as fragilidades da unidade.  

O primeiro objetivo específico foi respondido por meio de uma análise que 

procurou entender se o objetivo central de cada instrumento estava sendo atendido 
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na unidade. Através do levantamento quantitativo de dados, pôde se alcançar este 

resultado. O único instrumento que mostrou estar atendendo seu objetivo foi a RAPS. 

O segundo objetivo específico foi respondido através dos resultados 

encontrados na análise de eficácia. No que diz respeito as forças, foram encontradas: 

número satisfatório de articulações entre equipes (matriciamento), redes de saúde e 

redes assistenciais, promovendo a atuação de uma gestão compartilhada. Em relação 

as fragilidades, as principais observadas foram: incapacidade de atender a demanda 

populacional da Região Norte; falta de diversidade nos recursos humanos; baixo 

número de altas em relação aos pacientes atendidos e baixo número de parcerias 

entre os órgãos do GDF no combate as drogas.  

Respondendo aos objetivos específicos, tornou-se possível alcançar o objetivo 

geral. Os instrumentos objetos de estudo apresentaram não estar sendo eficazes, com 

exceção apenas da RAPS, pois o número de ações de articulação de equipes superou 

o mínimo determinado por parâmetro nacional. (DISTRITO FEDERAL, 2017).  

Visto isso, os principais desafios compreendidos são a adequação da unidade 

em CAPS AD III ou a criação de outro CAPS AD na Região Norte, possibilitando 

assim, uma maior cobertura nos atendimentos; implementação de estratégias de 

combate ao uso, formuladas por órgãos parceiros do GDF e a construção de ações 

que priorizam a reinserção social dos indivíduos. A reinserção faz parte de um dos 

critérios analisados pelos profissionais do CAPS para as altas ambulatoriais. Estas, 

por sua vez, são importantes para o processo de tratamento do sujeito, pois o CAPS 

“deve ser transitório na vida do usuário”. (GUEDES et al., 2017, p. 5). 

Junto a isso, é necessário que o SUS invista na criação de indicadores e 

parâmetros específicos que sirvam como referência para avaliar as ações em saúde 

mental no DF, principalmente àquelas realizadas nos CAPS. Isso facilita no processo 

de Pactuação Interfederativa, que atualmente, tem deixado de dar prioridade a 

assuntos relacionados a saúde mental.  

É sabido, entretanto, que o levantamento quantitativo se mostra insuficiente 

para compreender a atuação destes instrumentos em todos os seus aspectos e 

particularidades. Para se ter um completo panorama da situação, torna-se necessário 

um estudo mais aprofundado da influência destes instrumentos sob diferentes 

aspectos e olhares. Considerando a importância da saúde mental voltada – ou não - 

a um contexto de álcool e drogas na sociedade, é fundamental que sejam 
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desenvolvidas pesquisas científicas no sentido de investigar os meios de garantia da 

saúde para os usuários do SUS. 
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