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RESUMO  

 

A Comunicação em Saúde configura-se como ferramenta essencial nos processos 

que envolvem saúde e além de informar e comunicar, influencia no comportamento 

individual e coletivo, auxiliando na adequação dos recursos e serviços de saúde. A 

saúde mental é tão importante como a saúde física para o bem-estar e qualidade de 

vida dos indivíduos, contudo, apenas uma parcela da população que apresenta 

perturbações mentais e comportamentais recebe o tratamento para sua condição. O 

debate sobre saúde mental nos últimos anos tem se fortalecido e uma das 

estratégias elaboradas foi a implementação da Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) que foi estabelecida com a criação, ampliação e articulação de pontos de 

atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Mostrar a população o que é a RAPS no âmbito 

Distrito Federal torna-e necessário parra que os cidadãos apoderem-se das 

informações pertinentes à sua saúde e aos seus direitos para que utilizem da melhor 

forma o SUS e, consequentemente, ajudem a direcionar os serviços 

oferecidos. Construir um sistema de saúde que ofereça serviços de qualidade sem 

estar atrelado a disseminação da informação faz com que estes não sejam utilizados 

em sua potencialidade e a partir deste ponto que justifica-se a necessidade da 

criação de uma ferramenta que informe de maneira fácil e abrangente sobre o que é 

a Rede de Atenção Psicossocial dentro do Sistema Único de Saúde. 

 

Palavras-chave: rede de atenção psicossocial, informação em saúde, saúde mental, 

comunicação em saúde. 
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ABSTRACT 

 

The Communication in Health configures itself as an essential tool in processes that 

involves health and besides informing and communicating, it influences on individual 

and collective behavior, helping the adequacy of resources and health services. 

Mental health is as important as physical health to the well-being and quality of life of 

the individuals, however, only a portion of the population that has mental and 

behavioral disorders receive treatment for their condition. The debate on mental 

health in the last years has been strengthened and one of the strategies presented 

was the implementation of the Network for Psychosocial Care which was established 

with the creation, expansion and articulation points of health care for people with 

mental distress or disorder and needs arising from the use of crack, alcohol and 

others drugs under the Unified Health System. Show people what is the Network for 

Psychosocial Care in Distrito Federal is becoming necessary for citizens to know 

about the information relevant to their health and their rights to make good use of the 

SUS/UHS and, consequently, help to direct services offered. Build a health care 

system that provides quality services without being tied to the dissemination of 

information, makes them not used in their potential and is from this point that justifies 

the need for the creation of a tool to inform and easily comprehensive what is the 

Network for Psychosocial Care within the Unified Health System. 

 

Keywords: network psychosocial care, health information, mental health, health 

communication. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

No âmbito da saúde os meios de comunicação podem ser decisivos 

na disseminação de informações e torná-las acessíveis a todos, tornando – se 

ferramenta crucial para a utilização correta e em sua plenitude dos serviços de 

saúde oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Dentro destes serviços, a temática 

Saúde Mental destaca-se pelo seu avanço e conquista nos últimos anos. 

A partir da Reforma Psiquiátrica foi possível obter diversas 

conquistas e uma delas foi a criação da Lei Nº 10.216/01 que trata da proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental, porém ainda existem alguns desafios. Não só na 

implementação de um atendimento integral, mas um grande desafio é mostrar a 

população o que é essa Rede de Atenção Psicossocial que é responsável por 

abranger os serviços de saúde mental, assim como informar sobre a utilização dos 

mesmos e direitos dos usuários. 

A problemática que instiga a proposta deste trabalho é: como 

informar aos usuários do Sistema Único de Saúde sobre os serviços de atenção 

psicossocial? É normal encontrar pessoas que não sabem quais os serviços básicos 

que a saúde oferece e como a Saúde Mental tem tido grande repercusão 

atualmente, principalmente pelas campanhas contra o uso de álcool e/ou outras 

drogas, faz – se necessário analisar como a comunicação sobre este fato tem sido 

feita entre usuários e profissionais da saúde, como a informação chega ao receptor, 

como a comunicação pode servir como estratégia para o uso dos serviços de saúde 

e, para além disso, refletir sobre os meios como este repasse de informações são e 

se são feitos para a população. 

O objetivo principal deste trabalho é propor um produto de 

informação sobre saúde mental e direito do usuário na atenção básica do Distrito 

Federal. Além disso, podemos citar os objetivos secundários que são: mapear a 

Rede de Atenção Psicossocial do Distrito Federal; recolher e analisar os materiais 

impressos e distribuídos nos Centros de Atenção Psicossocial. 

Segundo o Ministério da Saúde (2005), avalia-se que 3% da 
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população necessitam cuidados contínuos em saúde mental, devido a transtornos 

severos e persistentes, como psicoses, neuroses graves, transtornos de humor 

graves, deficiência mental com grave dificuldade de adaptação. Além disso, cerca de 

10 a 12% da população não sofrem transtornos severos, contudo necessitam de 

cuidados em saúde mental, na forma de consulta médico-psicológica, 

aconselhamento, grupos de orientação e outras formas de abordagem. E 12% da 

população acima de 12 anos possuem transtornos graves associados ao consumo 

de álcool e outras drogas (exceto tabaco).  

Saúde está concebida como qualidade de vida no Sistema Único de 

Saúde (SUS), o qual tem como diretrizes a descentralização, a universalidade e a 

participação social. Levada à prática, essa nova concepção de saúde exige 

transformações nas relações sociais que são a base do sistema de saúde, 

principalmente por meio do incentivo à participação popular, consciente e reflexiva, 

nesse processo. Para tanto, principalmente na Saúde Mental que é uma temática 

cheia de estigmas e que deve ser bem refletida, uma das ferramentas utlizadas para 

empoderar o usuário e levá-lo a essa mudança é a comunicação. 

Para Teixeira (2004), existem diversos contextos em que a 

comunicação tem grande relevância, como: nas relações entre profissionais de 

saúde, na relação entre os profissionais e os usuários dos serviços de saúde, na 

qualidade do atendimento dos usuários por parte de funcionários e serviços, na 

construção de mensagens sobre saúde no âmbito de programas de promoção da 

saúde, na disponibilização e uso de informação sobre saúde, na transmissão de 

informação sobre riscos para a saúde em situações de crise, no tratamento dos 

temas de saúde nos meios de comunicação social, na Internet e outras tecnologias 

digitais, na formação dos profissionais de saúde, nas relações entre os profissionais 

de saúde, nas intervenções públicas dos técnicos de saúde e na comunicação 

interna nas organizações de saúde. 

Pensando nessa perspectiva e atrelando aos usuários portadores de 

transtornos mentais e/ou usuários de álcool e outras drogas, é necessário que estes 

apoderem-se das informações pertinentes à sua saúde e aos seus direitos como 

cidadãos para que utilizem da melhor forma o Sistema Único de Saúde e, 

consequentemente, ajudem a direcionar os serviços oferecidos. 
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2. REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

A loucura é um fato que está presente desde os tempos mais 

remotos na história da sociedade, o que tem se transformado é a forma com que a 

sociedade encara o conceito de loucura, o estigma da pessoa com uma doença 

mental e o modo de tratamento. Nem sempre a loucura foi vista com um olhar 

médico ou científico e esse termo tem sido objeto de diversas explicações, sendo 

constantemente aprimorado. 

A saúde mental é tão importante como a saúde física para o bem-

estar e qualidade de vida dos indivíduos, contudo, só uma pequena minoria dos 450 

milhões de pessoas que apresentam perturbações mentais e comportamentais 

recebe o tratamento para sua condição. De acordo com o Ministério da Saúde 

(2005), avalia-se que 3% da população necessitam cuidados contínuos em saúde 

mental, devido a transtornos severos e persistentes, como psicoses, neuroses 

graves, transtornos de humor graves, deficiência mental com grave dificuldade de 

adaptação. Aproximadamente 10 a 12% da população não sofrem transtornos 

severos, contudo necessitam de cuidados em saúde mental, na forma de consulta 

médico-psicológica, aconselhamento, grupos de orientação e outras formas de 

abordagem. E 12% da população acima de 12 anos possuem transtornos graves 

associados ao consumo de álcool e outras drogas (exceto tabaco), sendo o impacto 

do álcool dez vezes maior que o do conjunto das drogas ilícitas.  

A reforma psiquiátrica é um movimento histórico de cunho político, 

social e econômico entendida como um conjunto de transformações de práticas, 

saberes e valores culturais, a fim de dar à problemática da loucura uma resposta 

social não asilar para evitar a internação e reduzi-la a um recurso eventual. 

Historicamente, na década de 1970 iniciaram-se dois movimentos 

sócio-políticos: a Reforma Sanitária na saúde em geral, e a Reforma Psiquiátrica na 

saúde mental. Os dois momentos foram alimentados e conviveram da mesma 

agitação político – participativa e democratizante da época em defesa do acesso 

equanime na saúde, participação dos trabalhadores e usuários dos serviços de 

saúde nos processos de gestão e produção de tecnologias de cuidado, além da 

mudança nos modelos de gestão e atenção à saúde.  
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Destaca-se na década de 70 a hegemonia asilo-manicomial na 

assistência aos doentes mentais no Brasil, em que ocorreu significativa expansão 

das internações psiquiátricas a grupos cada vez maiores da população, após a 

unificação dos Institutos de Aposentadorias, em 1966, centralizando recursos com a 

criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Além disso, no final dos 

anos 70 os movimentos sociais tomam papel fundamental no processo de 

democratização do país com diferentes estratégias e em diferentes estados do país 

a fim de modificar políticas e instituições desumanas, como marco inicial. 

Em 1978 surge um movimento constituído por membros de 

associações de profissionais e pessoas com longo histórico de internações 

psiquiátricas, trabalhadores integrantes do movimento sanitário, associações de 

familiares e sindicalistas chamado Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM). Este passou a atuar em vários campos de luta, protagonizando denúncias 

relacionadas aos maus tratos nos manicômios, negociação da loucura da 

hegemonia de uma rede privada de assistência e construindo coletivamente uma 

crítica ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos 

mentais e ao saber psiquiátrico. 

De acordo com o ponto de vista teórico, a Reforma Psiquiátrica tem 

levantado a discussão acerca da desinstituicionalização, pois este termo tem 

diversas conotações. Pode referir-se à perspectiva da abolição de todas as 

instituições de controle social, como também pode denotar processos de 

racionalização de recursos financeiros e administrativos conduzidos por gestores 

públicos.  

Sendo assim, a desinstitucionalização significou a desconstrução de 

modelos e valores, um processo de invenção de novas realidades. A construção da 

psiquiatria democrática e a transformação das relações de poder nas esferas 

privadas e públicas, efetivada por iniciativa de psiquiatras. 

Os governos militares na década de 80 consolidaram a articulação 

entre a internação asilar e a privatização da assistência, aumentando a contratação 

de leitos nas clínicas e hospitais conveniados. Além disso, na mesma época 

aconteceram três processos fundamentais para a consolidação das características 

atuais do movimento da reforma: o início da reformulação legislativa, a ampliação 
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dos atores sociais e o surgimento de experiências institucionais bem-sucedidas no 

contexto de um novo tipo de cuidados em saúde mental. 

O movimento pela reforma psiquiátrica teve em 1987 dois eventos 

importantes: a I Conferência Nacional de Saúde Mental e o II Encontro Nacional dos 

Trabalhadores em Saúde Mental. Neste período surgiu o primeiro Centro de Atenção 

Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira (CAPS), em São Paulo, e a 

intervenção em um hospital psiquiátrico chamado Casa de Saúde Anchieta, 

realizada em Santos (SP). Essa intervenção teve repercussão nacional e mostrou a 

possibilidade de substituição ao hospital psiquiátrico por meio de uma rede de 

cuidados efetiva. 

Neste contexto de redemocratização do país na década de 80, o 

Movimento pela Reforma Sanitária também toma forma e tendo em vista a abertura 

e livre acesso da população à assistência à saúde, foi incluido na Constituição 

Federal, promulgada em 1988, em seu artigo 196, a noção de saúde enquanto 

direito de todos e dever do Estado e, em 1990, foi aprovada a Lei 8.080 (Lei 

Orgânica da Saúde) em que institui o Sistema Único de Saúde considerando a 

atenção integral à população nos níveis de prevenção, promoção e reabilitação. 

Com mecanismos de descentralização e co-gestão em sua organização, o SUS 

contemplou, em suas diretrizes, os princípios da reforma psiquiátrica, incluindo o 

processo de desospitalização e a garantia dos direitos de cidadania dos doentes 

mentais. 

Em 1989, o deputado Paulo Delgado (PT-MG) apresentou o projeto 

de lei nº 3.657/89, que veio a ser conhecido como a Lei da Reforma Psiquiátrica, que 

apresenta a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais, a 

extinção progressiva dos manicômios no país, a criação de recursos assistenciais 

substitutivos e regulamenta a internação psiquiátrica compulsória. Caso esse projeto 

refletisse o que sua ementa de fato diz, ele poderia ter tido aprovação sem maior 

discussão, porém o projeto não foi fiel à ementa e foi aprovado um substitutivo do 

projeto de lei original que traz modificações importantes no texto normativo. 

Após remetido ao Senado Federal, o projeto recebeu pareceres de 

dois relatores, os senadores José Paulo Bisol (PSB-RS) e Lúcio Alcântara (PSDB-

CE), antes de ser submetido a votação. Desde o Parecer Bisol foram apontados 
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erros conceituais e de técnica legislativa no Projeto Delgado. Após votado, o projeto 

foi rejeitado e substituído, por 18 votos a 4, pelo voto em separado do senador 

Lucídio Portella (PFL-PI).  

Em contrapartida ao Projeto Delgado, o Substitutivo Portella incluiu o 

hospital psiquiátrico entre os estabelecimentos de saúde mental, definiu três tipos de 

hospitalização psiquiátrica (voluntária, involuntária e compulsória) e estabeleceu 

como objetivo da assistência a reabilitação e a reinserção social, com 

obrigatoriedade em que a hospitalização deve oferecer assistência integral ao 

doente e vedou a internação de doentes mentais em instituições com características 

asilares. 

O Substitutivo Portella recebeu 7 novas emendas de Plenário. Não 

obstante, no final de 1998, o senador Sebastião Rocha (PDT-AP) também deu seu 

parecer, no qual consta que o Substitutivo Portella poderia ser considerado o modelo 

de assistência ideal, uma vez que previa complementaridade entre o atendimento 

em hospitais psiquiátricos e outras formas de atendimento. Contudo, esse parecer 

foi contrário a nova aprovação do Substitutivo Portella por que permitiria a 

preservação do atual modelo hospitalocêntrico. Além disso, ele contribuiu para a 

confusão conceitual entre asilo e hospital. O Plenário apresentou 10 emendas ao 

parecer do senador Rocha, que se reuniu com representantes considerados atores 

interessados no assunto e emitiu um adendo ao parecer anterior, ponderando o que 

foi possível entre seus interesses divergentes.  

O preceito de desinstitucionalização não deve ser confundido 

apenas com ato de fechamento do hospital psiquiátrico; ou seja, 

desinstitucionalização não significa, simplesmente, desospitalização. Segundo 

Valentin (1999), nota-se que desde a década de 60, ninguém, com exceção de 

algum empresário do setor, defende o modelo assistencial centrado nos hospitais 

manicomiais/asilares. Todos os governos foram favoráveis à criação de alternativas 

à hospitalização.  

Em janeiro de 1999, o parecer modificado foi aprovado pelo Plenário 

do Senado e enviado à Câmara Federal como Substitutivo do Senado. Assim, a 

Câmara pode decidir, com pequenas modificações, entre o Substitutivo do Senado e 

o Projeto Delgado, enviando então o projeto final à sanção presidencial. 
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O Substitutivo do Senado mantém a proibição de construir hospitais 

públicos e a contratação ou financiamento de novos leitos psiquiátricos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) e ao acatar a proposta Portella em relação a definição de 

instituição asilar acabou proibindo o “asilo” ao invés de proibir o “hospital asilar”. 

Assim, embora mais flexível e abrangente, teve que acatar exigências da política 

governamental do Movimento da Luta Antimanicomial e da Federação Brasileira de 

Hospitais, para ser aprovado. Porém, diferentes segmentos da sociedade 

expressaram insatisfação com o Substitutivo do Senado. 

Pode-se identificar duas principais vertentes para a reforma 

psiquiátrica brasileira: uma radical, antipsiquiátrica, proveniente de um movimento de 

bases fortemente influenciado pela reforma psiquiátrica italiana, o qual gerou o 

Projeto Delgado, e a outra desenvolvida ao longo de algumas décadas pela 

liderança política da psiquiatria brasileira e por técnicos do Ministério da Saúde que 

foi atropelada pelo Projeto Delgado. 

Em 1985, a antiga Divisão Nacional de Saúde Mental (Dinsam) do 

Ministério da Saúde coordenou a elaboração de uma “Proposta de Política de Saúde 

Mental da Nova República” a qual pensava as conclusões do VII Encontro Nacional 

de Psiquiatria Preventiva e Social. Em 1987, tais conclusões subsidiaram I 

Conferência Nacional de Saúde Mental. A I CNSM foi precedida de pré-conferências 

que ocorreram nos estados e elegeram 176 delegados e membros de segmentos 

representativos da sociedade. Devido a essas estratégicas, as conclusões da I 

CNSM foram completas do que as propostas da Dinsam e foram mais políticas do 

que técnicas.  

A II Conferência Nacional de Saúde Mental foi realizada em 1992 e 

organizada pela Corsam e pelo Movimento da Luta Antimanicomial. Foi precedida 

por 24 conferências estaduais entre abril e novembro do mesmo ano e antecedida 

por aproximadamente 150 conferências municipais ou de âmbito regional em todo o 

país. 

Segundo Valentin (1999), a II CNSM confirmou o que havia sido 

deliberado anteriormente, acrescentando apenas algumas propostas descabidas, 

como a proibição do eletrochoque e da psicocirurgia sem atentar para suas 

indicações e técnicas internacionalmente aceitas, que foram incluídas posteriorente 
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em emendas aos projetos estaduais.  

Este projeto representou apenas o início de diversas mobilizações 

desencadeadas em todo país, que mais tarde resultou em um conjunto de Leis 

Estaduais, além de atinigir vários segmentos da sociedade, unindo em torno desta 

causa, não apenas as equipes técnicas, mas também entidades de usuários, 

familiares e simpatizantes. 

A primeira dessas leis estaduais é do Rio Grande do Sul. Foi 

submetida em 1991 e promulgada em agosto de 1992. Esta tem a ementa mais 

fidedigna ao seu conteúdo do que o Projeto Delgado, pois não fala em manicômios, 

nem em hospitais tradicionais como a I CNSM. 

Na década de 1990, prossegue o avanço consistente da reforma 

psiquiátrica. Em novembro de 1991, o Ministério da Saúde instituiu no plano nacional 

os Núcleos e Centros de Atenção Psicossocial, apresentando pela primeira vez a 

possibilidade de remuneração e incentivo públicos a outras modalidades de 

assistência que não as de internação e ambulatório de consultas. Além disso, a partir 

da assinatura do Brasil na Declaração de Cararas e da realização da II Conferência 

Nacional de Saúde Mental, passou a entrar em vigor no país as primeiras normas 

federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, fundadas nas 

experiências dos primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, e as primeiras normas para 

fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátrico.  

Embora previlegie o oferecimento de tratamento em serviços de 

base comunitária, redirecione a assistência em saúde mental e disponha sobre a 

proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, a lei não estabelece 

mecanismos claros para a extinção dos manicômios progressivamente. Contudo, a 

promulgação da lei e a realização da III Conferência Nacional de Saúde Mental, 

proporcionou sustentação e visibilidade a política de saúde. 

A sociedade tem papel fundamental no que diz respeito aos avanços 

na reforma psiquiátrica, pois esta é um campo heterogêneo, que engloba a clínica, a 

política, o social, o cultural e as relações com o juridico. Somado a isso, a reinserção 

social passou a ser o principal objetivo da Reforma Psiquiátrica a fim de potencializar 

a rede de relações do sujeito, por meio do resgate da noção de complexidade do 

fenômeno humano e reafirmação da capacidade de contratualidade do sujeito, 
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criando assim um ambiente favorável para que aquele que sofre psiquicamente 

possa ter o suporte necessário para reinserir-se no mundo como ator social. Neste 

contexto, o conceito de cidadania é palavra - chave, uma vez que ao louco é retirada 

a possibiidade de inserção na sociedade e seus direitos civis, políticos e jurídicos.  

O movimento chamado de Luta Antimanicomial busca a 

desconstrução da lógica manicomial como sinônimo de exclusão e violência 

institucional, superação do manicômio em sua estrutura física e ideológica, 

proporcionando ao portador de transtorno psíquico a possibilidade do exercício de 

sua cidadania. A atuação deste movimento antimanicomial é importante para a luta 

dos portadores de transtornos mentais, principalmente em relação as denúncas da 

violação dos direitos, além de pressionar o conseqüente fim dos hospitais 

psiquiátricos e fortalecimento da rede de atenção à saúde mental de base 

comunitária e atenção à saúde de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para a efetivação da Reforma Sanitária. 

O dia 18 de maio foi escolhido como Dia Nacional da Luta 

Antimanicomial, a fim de potencializar o poder de reunir maiores parcelas da 

sociedade em torno da causa. Não se trata de aperfeiçoar as estruturas tradicionais, 

mas sim de substituir uma psiquiatria centrada no hospital por uma psiquiatria 

sustentada em dispositivos diversificados, abertos e de natureza comunitária ou 

territorial, inventando novos dispositivos e tecnologias do cuidado. 

Com a Reforma Psiquiátrica, foi levado à discusssão no meio 

científico da psiquiatria e saúde mental a organização dos serviços de saúde, a 

garantia da qualidade de atenção para toda a população e o acesso, além de outras 

questões de saúde pública. Por isso, a crítica de como essa atenção à saúde se 

desenha e complementa surgem na forma de manifestação à qualidade do trabalho 

realizado na rede pública de atenção.  

Vários são os desafios da reforma, mas podemos destacar ainda a 

formação de recursos humanos capazes de superar o modelo imposto da loucura. É 

necessário que haja mais formação teórica e técnica dos profissionais de saúde e 

dos trabalhadores envolvidos com a temática. Sabe-se que a equipe que trabalha 

com saúde mental é cada vez mais multiprofissional, exigindo além da estrutura 

física dos estabelecimentos de saúde e condições de trabalho, capacitação da 
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mesma. 

Em 2002, foi desenvolvido o Programa Permanente de Formação de 

Recursos Humanos para a Reforma Psiquiátrica, que incentiva, apóia e financia a 

implantação de núcleos de formação em saúde mental para a reforma, por meio de 

convênios estabelecidos com a participação de instituições, municípios e estados, 

visando recrutar determinadas categorias profissionais nos grandes centros urbanos 

devido a dificuldade de contratação por algumas regiões do país. 

Outra estratégia criada em 2003 para o problema de recursos 

humanos foi a fundação da Secretaria Nacional de Gestão do Trabalho em Saúde 

(SGESTES). É uma estrutura organizativa ampla que tem por objetivo trabalhar as 

necessidades qualitativas e quantitativas de recursos humanos para o SUS. No 

campo da saúde mental em 2005 existiam 21 núcleos regionais em funcionamento, 

os quais realizavam cursos de especialização e atualização para trabalhadores da 

atenção básica e dos CAPS, além de beneficiar profissionais de 15 estados. 

A questão que deve ser colocada para entender a reforma é que a 

psiquiatria, como prática clínica, pode ser apenas desenvolvida e não reformada. O 

que realmente deve ser reformado e o modelo assistencial de saúde, transformado 

em um modelo capaz de trabalhar com todos os níveis de atenção, construindo uma 

rede que faça com que o usuário não seja fragmentado no sistema e alcance a 

integralidade, garanta sua a autonomia, a liberdade e o exercício da cidadania, além 

da garantia do acesso e da qualidade dos serviços. E que este processo seja 

democrático e participativo. 

É inegável que para ter um modelo assistencial em Saúde Mental 

eficaz é necessário investir em uma rede diversificada, abrangente, integrada, 

articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para que as pessoas com 

sofrimento e/ou usuárias de àlcool e outras drogas tenham um tratamento e 

acompanhamento humanizado integral, equânime e de qualidade.  
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3. INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

 

A Comunicação em Saúde configura-se como ferramenta essencial 

nos processos que envolvem saúde e além de informar e comunicar influencia no 

comportamento individual e social, auxiliando na adequação dos recursos e serviços 

de saúde. Além disso, compreende-se que a educação e comunicação em saúde 

são dois processos que estão associados e contribuem para o desenvolvimento 

social, pois segundo Freire (1968, p.69) “educação não é a transferência de saber, 

mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados [...]. A educação é comunicação, é diálogo”. 

Inicia-se um movimento de informações em saúde no Brasl a partir 

da década de 1920 com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública e a 

introdução da propraganda com propósito da educação sanitária pela Reforma 

Carlos Chagas. Em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, o rádio era o meio 

de comunicação utilizado de forma coercitiva e repressiva sobre a mídia, além de 

disseminar campanhas sustentadas em percepções higienistas que associavam o 

indivíduo ao desenvolvimento de doenças. 

Contudo, é a partir de 1970 que a administração sanitária muda seu 

modelo e tráz modificações como forma de transferir conhecimentos ou propor 

"modelos de comportamento" ao indivíduo/sociedade. Além disso, por ser 

caracterizado como um processo vertical, foi necessário formular propostas que 

indicaram uma necessidade de horizontalização do diálogo por movimentos 

pedagógicos mais críticos. 

Nos anos 80 surgiram algumas preocupações, como a criação de 

ferramentas de racionalização e controle de gastos públicos, além da necessidade 

de participação efetiva da população no processo de tomada de decisões no que 

concerne ao planejamento e a gestão dos serviços de saúde. No contexto da crise 

da Previdência Social, essa década trouxe à tona as condições para o 

desenvolvimento de novas concepções de trabalho no campo da comunicação 

aplicada à saúde. 

Em 1986 iniciaram-se as discussões para a criação do Sistema 
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Único de Saúde (SUS) e percebeu-se a necessidade de consolidar a comunicação 

com o intuito de democratizar o acesso às informações em saúde e contribuir para o 

exercício do controle social. No relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde 

a educação e informação foram indicadas como pressupostos do direito à saúde. 

Quando foi instituído por lei constitucional em 1988, o SUS firmou a 

ideia de saúde como qualidade de vida e elegeu como diretrizes a descentralização, 

a universalidade e a participação social. Para levar à prática essa nova concepção 

de saúde é necessário que ocorra mudanças nas relações sociais, principalmente 

por meio do incentivo à participação popular de forma consciente e crítica nesse 

processo. Para que seja possível alcançar este nível de participação, a sociedade 

civil deve construir, junto aos gestores, um modelo de atenção á saúde eficiente e 

adequado as necessidades dos diversos setores da população. 

As ações de Informação, Educação e Comunicação (IEC) visam 

contribuir para esse complexo processo de mudança social, modelando – se às 

especificidades locais e pela busca de linguagens adequadas a diversidade cultural 

de seus diferentes públicos em que a participação popular constitui um diferencial de 

qualidade. Apesar de desenvolvida prioritariamente na área de abrangência do 

Projeto Nordeste - PNE, essas ações foram divulgadas em todo o país e despertou o 

interesse de diversos profissionais de saúde. 

O ano de 1989 é a data da primeira referência a IEC no Ministério da 

Saúde. Foi enfatizada a necessidade de financiamento de atividades de IEC 

planejadas para educação e informação do público e grupos especiais propostos, 

mulheres e adolescentes, quanto as políticas, programas e atividades de saúde para 

o Projeto Nordeste. O objetivo era estimular as produções de comunicações de 

massa e difusão e a preparação de materiais educativos para agentes de saúde e 

para diversas populações referidas. 

No período de implantação do PNE II, de 1990 a 1991, não existia 

ainda uma definição quanto á forma de operacionalização da categoria IEC, o que 

ocasionou sucessivas reuniões técnicas e uma revisão no Acordo de Empréstimo 

3135-BR com o intuito de acrescentar o objetivo de começar a assistência técnica 

junto aos estados, orientando a execução e o acompanhamento físico-financeiro dos 

componentes estratégicos do Plano de Ação em relação a IEC, fortalecimento do 
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SUS e desenvolvimento de Recursos Humanos. Outros fatos importantes da mesma 

época foi a aprrovação do código de Defesa do Consumidor com dispositivos que 

permitem o controle pela sociedade da propaganda enganosa e a institucionalização 

dos Conselhos de Saúde. 

Em 1992, a IX Conferência Nacional de Saúde tem como tema a 

sugestão de uma relação entre Comunicação e o processo de democratização do 

Estado brasileiro. Os meios de comunicação de massas foram relatados como 

importantes meio de denúncias sobre desvios de recursos públicos, contudo foram 

criticados pela difusão de uma concepção de saúde insistentemente associada à 

medicalização e ao consumo de bens e serviços privados de saúde. 

No mesmo ano foi fundado um Comitê de Informação, Educação e 

Comunicação ligado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Logo após, foi 

criada a Assessoria de IEC/PNE/MS, assumida pelo titular da ASCOM/MS, que 

organizou uma equipe técnica e elaborou o documento “Plano de Ação de 

Informação, Educação e Comunicação”, apresentado ao  Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), em setembro do mesmo ano, porém foi 

rejeitado.  

Assim, no período de outubro de 1989 a dezembro de 1992, o IEC 

não conseguiu minimamente uma estrutura conceitual, gerencial e operacional que 

permitisse o desenvolvimento de um planejamento adequado às necessidades do 

nordeste, muto menos para a a definição de uma política de IEC para o Ministério da 

Saúde e para os estados.  

Em março de 1993, o IEC/MS, que passou a ser reconhecido como 

uma Coordenação, realizou um diagnóstico sobre as condições das equipes de IEC 

estaduais que serviu de base para uma análise da situação das ações desenvolvidas 

nos estados e no nível central, realizada pela Coordenação do IEC/MS em conjunto 

com a Missão do BIRD. 

Foi a partir de 1994 que iniciaram a operacionalização efetiva das 

atvidades de IEC no contexto do Ministério da Saúde com a aprovação de três 

documentos “Planejamento Gerencial e Organizacional”, “Diretrizes Gerais: do 

Diagnóstico à Concepção Teórica” e “Propostas e Projetos”, por meio do mesmo e 

do BIRD. No mesmo ano foram constituídas equipe multiprofissional de IEC no nível 
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central e ampliação das equipes estaduais, aconteceu o I Encontro de 

Coordenadores de IEC e com a troca de coordeador, a coordenação ganhou mais 

visibilidade dentro do MS garantindo novas parcerias por causa das novas 

demandas. 

Em 1995 o IEC passou para a Assessoria de Comunicação Social 

deixando a Secretaria Executiva na posse do novo governo e, consequentemente, 

novo Ministro da Saúde. No mesmo ano aconteceu o II Encontro dos Coordenadores 

de IEC e foi substituído o titular da coordenação de IEC/MS. A coordenação deixou 

de ter caráter financiador e executor de atividades pontuais e tornou-se elemento de 

articulação e assessoria técnica.  

No mesmo ano foi iniciado um processo de discussão com setores 

das secretarias estaduais de saúde e do MS sobre os pressupostos teóricos de IEC 

devido a necessidade de aprofundamento deste conceito frente aos conhecimentos 

e informações acumulados com as atividades desenvolvidas até então. Foi esse 

processo que subsidiou o III Encontro de Coordenadores de IEC, realizado em 1996. 

Entre os objetivos deste encontro estava o exame das formas de institucionalização 

das ações de IEC nos estados e MS, visando o panorâma final do Projeto Nordeste 

II. 

Na 10ª Conferência Nacional de Saúde foi apresentado o documento 

que atendia a demandas de vários segmentos do SUS e possibilitou a inclusão de 

um capítulo com 66 recomendações no Relatório Final da conferência. Dentre essas 

recomendações destacam-se as que implementam ações de educação em saúde 

para capacitação de trabalhadores em saúde, para os movimentos sociais e para a 

população como um todo e a que garante recursos financeiros específicos para as 

ações de educação em saúde. 

O mesmo documento foi apresentado ao Conselho Nacional de 

Saúde que aprovou uma resolução que salientou a importância do trabalho 

desenvolvido pela Coordenação de IEC e recomendou que fosse elaborado e 

apresentado no plenário do Conselho Nacional de Saúde uma proposta que atenda 

ás necessidades de IEC dos diferentes programas e setores específicos, baseada 

nas definições da NOB-96. A década de 90 foi marcada pelos avanços na tentativa 

de uma nova articulação entre os campos da saúde e da comunicação.  
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Foi discutido durante a 12ª Conferência Nacional de Saúde, no eixo 

temático X Comunicação e Informação em Saúde, a necessidade do Conselho 

Nacional de Saúde definir estratégias para elaboração e implementação de políticas 

articuladas de comunicação e informação em saúde visando dar maior visibilidade 

às diretrizes do SUS, à política de saúde, às ações e à utilização de recursos, com o 

intuito de ampliar a participação e o controle social. 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS), em 2005, reativou a 

Comissão Intersetorial de Comunicação e Informação em Saúde (CICIS) a fim de 

contribuir na formulação da Política Nacional de Comunicação, Informação e 

Informática em Saúde comprometida com o exercício do controle social que foi 

deliberada pela 12ª Conferência Nacional de Saúde. Os princípios da CICIS estão 

orientados pelo compromisso com a democratização das informações e com a 

ampliação da participação da sociedade na definição dessa política. 

Inicialmente, o desenvolvimento da Educação e Comunicação em 

Saúde no Brasil se deu a passos lentos, contudo hoje este debate, e mais do que 

isso, a prática é vista e trabalhada em diversos setores e níveis da sociedade. É 

possível destacar alguns avanços obtidos, como a criação de grupos de trabalho em 

instituições, discussões em artigos de publicações científicas, realização de 

pesquisas, capacitação de profissionais da saúde e da comunicação, inclusão de 

módulos temáticos na capacitação de técnicos e conselheiros de saúde, inclusão na 

pauta dos Conselhos de Saúde e na inclusão, também, nos currículos dos cursos de 

graduação da área de saúde. 
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4. REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

O debate sobre saúde mental nos últimos anos tem se fortalecido. 

Não só o debate, mas também, suas estratégias. De acordo com a Portaria nº 3088 

de 23 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) foi estabelecida com a criação, ampliação e articulação de pontos de 

atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para entender melhor a RAPS é necessário contextualiar sobre o 

que é a Rede de Atenção à Saúde (RAS). SegundoCastells (2000), as redes são 

formas de organização social, do Estado ou da sociedade, intensivas em tecnologia 

de informação e baseadas na cooperação entre unidades dotadas de autonomia. A 

RAS tem o propósito de administrar políticas e projetos em que os recursos são 

escassos e os problemas complexos em que há interação de agentes públicos e 

privados, centrais e locais, onde se demonstra uma crescente demanda por 

benefícios e por participação do cidadão. 

Logo, seriam funções da rede: estar focada no usuário cidadão, ter 

uma população adscrita com um referenciamento de atenção à saúde, possuir um 

sistema de informação interligado com todos os pontos de atenção e ter a Unidade 

Básica de Saúde como porta preferencial para o sistema de saúde.  

Segundo o Ministério da Saúde a RAPS é a Rede de saúde mental 

integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender as 

pessoas em sofrimento e/ou com demandas decorrentes dos transtornos mentais 

e/ou do consumo de álcool, crack e outras drogas. 

A integração entre a Atenção Básica e a Saúde Mental marca o 

desenvolvimento da estratégia Saúde da Família nos últimos anos e dos novos 

serviços substitutivos em saúde mental – especialmente os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) –  marcam um progresso indiscutível da política do SUS, pois a 

UBS tem o papel de ser a ordenadora da rede e de resolver os principais agravos a 

saúde do cidadão. 
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O CAPS é um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS, local 

de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses graves e persistentes e demais quadros que justifiquem sua 

permanência num dispositivo de atenção diária, personalizado e promotor da vida. 

Os CAPS podem ser de tipo I, II, III, álcool e drogas (CAPS ad) e infanto-juvenil 

(CAPSi). 

Os CAPS I são os Centros de Atenção Psicossocial de menor porte, 

capazes de oferecer uma resposta efetiva às demandas de saúde mental em 

municípios com população entre 20.000 e 50.000 habitantes - cerca de 19% dos 

municípios brasileiros, onde residem por volta de 17% da população do país. Estes 

serviços tem como clientela adultos com transtornos mentais severos e persistentes 

e transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Funcionam durante os 

cinco dias úteis da semana, e têm capacidade para o acompanhamento de cerca de 

240 pessoas por mês. 

Os CAPS II são serviços de médio porte, e dão cobertura a 

municípios com mais de 50.000 habitantes - cerca de 10% dos municípios 

brasileiros, onde residem cerca de 65% da população brasileira. A clientela típica 

destes serviços é de adultos com transtornos mentais severos e persistentes. Tem 

capacidade para o acompanhamento de cerca de 360 pessoas por mês  funcionam 

durante os cinco dias úteis da semana. 

Os CAPS III são os serviços de maior porte da rede CAPS. Previstos 

para dar cobertura aos municípios com mais de 200.000 habitantes, os CAPS III 

estão presentes hoje, em sua maioria, nas grandes metrópoles brasileiras – os 

municípios com mais de 500.000 habitantes representam apenas 0,63 % por cento 

dos municípios do país, mas concentram boa parte da população brasileira, cerca de 

29% da população total do país. 

Os CAPS III são serviços de grande complexidade, uma vez que 

funcionam durante 24 horas em todos os dias da semana e em feriados. Com no 

máximo cinco leitos, o CAPS III realiza, quando necessário, acolhimento noturno 

(internações curtas, de algumas horas a no máximo sete dias). Estes serviços têm 

capacidade para realizar o acompanhamento de cerca de 450 pessoas por mês.  

Os CAPSi, especializados no atendimento de crianças e 
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adolescentes com transtornos mentais, são equipamentos geralmente necessários 

para dar resposta à demanda em saúde mental em municípios com mais de 200.000 

habitantes. Funcionam durante os cinco dias úteis da semana, e têm capacidade 

para realizar o acompanhamento de cerca de 180 crianças e adolescentes por mês. 

Os CAPSad, especializados no atendimento de pessoas que fazem 

uso prejudicial de álcool e outras drogas, são equipamentos previstos para cidades 

com mais de 200.000 habitantes, ou cidades que, por sua localização geográfica 

(municípios de fronteira, ou parte de rota de tráfico de drogas) ou cenários 

epidemiológicos importantes, necessitem deste serviço para dar resposta efetiva às 

demandas de saúde mental. Funcionam durante os cinco dias úteis da semana, e 

têm capacidade para realizar o acompanhamento de cerca de 240 pessoas por mês. 

Apesar de estratégico, o CAPS não é o único tipo de serviço de 

atenção em saúde mental. Aliás, a atenção em saúde mental deve ser feita dentro 

de uma rede de cuidados. Estão incluídos nesta rede: Atenção Primária à Saúde 

(UBS/ESF/ NASF), Atenção Psicossocial Especializada (CAPS, Ambulatórios), de 

Urgência e Emergência, Atenção Residencial de Caráter Transitório, Atenção 

Hospitalar, Estratégias de Desinstitucionalização e Reabilitação Psicossocial, com o 

objetivo de melhorar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, ajudar 

usuários e suas famílias e garantir a articulação e integração dos pontos de atenção 

das redes de saúde no território. 

Dentro da atenção básica são pontos de atenção à saúde os 

seguintes serviços: Unidade Básica de Saúde e Equipes de Atenção Básica para 

populações em situações específicas (Equipe de Consultório na Rua; equipe de 

apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório; 

Centro de Convivência). 

O PSF tem atuado principalmente investindo na promoção da saúde 

e na prevenção de doenças. Por conta destas atividades, as equipes do programa 

constantemente tem se deparado com problemas relacionados à saúde mental em 

seu campo de atuação. Segundo dados, 56% das equipes de saúde da família 

referiram realizar “alguma  ação de saúde mental” (BRASIL, 2005). 

Por estarem mais próximas das famílias e também das 

comunidades, as equipes da atenção básica passam a ser fundamentais na 
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identificação e combate à importantes problemas de saúde pública, como os 

desenvolvidos em decorrência do uso em excesso de álcool, drogas e ainda os 

transtornos psíquicos. Portanto, verifica-se a importância da articulação entre a 

saúde mental e a Atenção Básica. 

Neste contexto, o que fica evidente é que as equipes de Atenção 

Básica têm sido de fato responsáveis pelo atendimento de grande parte da 

população com algum tipo de transtorno mental. Assim, as ações de saúde mental 

na atenção básica devem obedecer ao modelo de redes de cuidado, de base 

territorial que pactuem com outras políticas específicas e que busquem estabelecer 

vínculos e acolhimento. Tais ações devem ser pautadas obedecendo aos ideais 

fundamentais para a articulação da rede de atenção psicossocial para com a 

atenção básica, como a noção de território, a intersetorialidade, a reabilitação 

psicossocial e a promoção da cidadania dos usuários. 

Neste sentido, ao longo dos últimos anos o Ministério da Saúde tem 

atuado visando construir a diretrizes e condições para que em municípios com 

população menor que 20.000 habitantes, e que, portanto não possuem CAPS, a 

rede de cuidado à saúde mental se estruture a partir da Atenção Básica. Assim, 

pequenas equipes de saúde mental, passam a apoiar a atuação das equipes de 

Atenção Básica por meio de um suporte técnico, que é o chamado apoio matricial. 

Nesta estrutura, a relação entre a equipe de saúde mental e de Atenção Básica deve 

ser construída tendo por base o cuidado compartilhado de determinados casos, 

formando assim uma espécie de responsabilização conjunta entre as equipes pelos 

casos. 

Em municípios maiores, que contam com a presença de CAPS, a 

lógica seguida é a mesma por meio do apoio matricial, em que a equipe deste CAPS 

apoia as diferentes equipes da Atenção Básica, por meio de supervisão ou 

atendimento em conjunto, por exemplo. 

 Em ambos os casos, verifica-se que as equipes de saúde mental e 

da Atenção Básica por meio deste modelo matricial, responsabilizam - se e 

compartilham os casos em conjunto, visando construir as medidas necessárias para 

confrontarem o problema em questão. Portanto, esta articulação entre políticas de 

saúde mental e atenção primária busca além de ampliar, melhorar as intervenções 
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destes dois campos. 

4.1 Rede de Atenção Psicossocial no Distrito Federal 

Os serviços de saúde mental existentes na maioria das cidades e 

tem se dedicado à desinstitucionalização de pacientes cronicamente asilados, ao 

tratamento de casos graves, às crises.  

 Ainda não existem na RAPS DF todos os serviços que compõem a 

rede, como os Centros de Convivência, ou total adequação dos serviços a demanda, 

contudo no Distrito Federal a RAPS está sendo desenvolvida fortemente nos últimos 

dois anos. A estrutura da rede baseia-se na articulação desta com outros pontos de 

assistência na Atenção Básica, Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar. 

 Na Atenção Básica a rede é composta por: Unidades Básicas de 

Saúde que são matriciadas pelos CAPS e por Equipes de Consultório na Rua. Os 

CAPS, dentro da atual política de saúde mental do Ministério da Saúde, são 

considerados dispositivos estratégicos para a organização da rede de atenção em 

saúde mental.  

Na Atenção Psicossocial Especializada  é composta por: 

Centro de Atenção Psicossocial: 

Álcool e Drogas – Adulto.  

 

 CAPS ad Guará  

 CAPS ad III Rodoviária  

 CAPS ad Sobradinho  

 CAPS ad Ceilândia 

 CAPS ad Santa Maria  

 CAPS ad Itapoã  

 

Álcool e Drogas Criança e Adolescente 

 

 CAPS i  

 Adolescentro - Transtorno Mental Adulto 
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Transtorno Mental Adulto 

 

 CAPS II Paranoá  

 CAPS II Instituto de Saúde Mental – ISM  

 CAPS II Taguatinga 

 CAPS Samambaia II 

 CAPS II Planaltina 

 

 Transtorno Mental Criança e Adolescente 

 

 COMPP – Centro de Orientação Médico Psicopedagógico  

 

 Unidade de Acolhimento 

 

Duas unidades, cada uma vinculada ao CAPS ad Rodoviária e CAPS ad Ceilândia. 

 

 Unidades Hospitalares 

 

Desintoxicação de álcool e outras drogas 

 

Todos os Hospitais Regionais da SES/DF. 

 

Internação Psiquiátrica 

 

 Hospital São Vicente de Paula 

 Unidade de Psiquiatria do Hospital de Base – Terciário só recebe 

encaminhado por outra unidade Hospitalar. 
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5. ANÁLISE DE MATERIAIS IMPRESSOS SOBRE A REDE DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL DO DISTRITO FEDERAL 

 

Atualmente o Ministério da Saúde não distribui materiais impressos 

para divulgação sobre os serviços de saúde mental e o mesmo acontece 

regionalmente com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Os 

materiais de divulgação sobre os serviços que a RAPS oferece encontram-se nas 

plataformas online do Ministério da Saúde 

(http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm?portal=pagina.visualizarTexto&codCo

nteudo=2033&codModuloArea=301&chamada=Conte-com-a-Gente), bem como a 

campanhas publicitária contra o uso de álcool e outras drogas. 

A Diretoria de Saúde Mental do Distrito Federal (DISAM) 

disponibiliza em sua página na internet (http://www.saude.df.gov.br/programas/536-

diretoria-de-saude-mental-disam.html) uma cartilha de orientação em saúde mental do 

ano de 2009. Ela é composta por informações sobre sofrimento mental, dois 

dispositivos da RAPS (CAPS e Serviço de Residência Terapêutica) e o endereço e 

contato dos CAPS que existiam no Distrito Federal na época. 

Percebe-se que alguns materiais, impressos e online, tem 

informações sobre a localização dos CAPS e como procurar ajuda, porém, as 

cartilhas são direcionadas ao público que abusa de álcool e/ou outras drogas, 

deixando as informações sobre a saúde mental incompletas. 

Foram recolhidas no total 14 cartilhas, dois folhetos e quatro revistas 

no CAPS ad Guará, CAPS Samambaia e em uma campanha realizada pela 

Secretaria de Justiça do Distrito Federal. 

O Ministério da Justiça (MJ) realizou a distribução de cartilhas cuja 

temática envolve álcool e drogas. A Série “Por dentro do assunto” está na segunda 

edição com as seguintes cartilhas: Cartilha para pais de adolescentes; Cartilha para 

pais de crianças; Cartilha para educadores; Cartilha sobre tabaco; Cartilha sobre 

maconha, cocaína e inalantes; Cartilha mudando comportamentos; e Cartilha álcool 

e jovens. 

É um material com uma linguagem simples para explicar assuntos 

delicados de acordo com cada vertente. Todas tem muitas figuras, desenhos e são 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm?portal=pagina.visualizarTexto&codConteudo=2033&codModuloArea=301&chamada=Conte-com-a-Gente
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm?portal=pagina.visualizarTexto&codConteudo=2033&codModuloArea=301&chamada=Conte-com-a-Gente
http://www.saude.df.gov.br/programas/536-diretoria-de-saude-mental-disam.html
http://www.saude.df.gov.br/programas/536-diretoria-de-saude-mental-disam.html
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bem coloridas, apesar disso a abordagem não é infantilizada. A linguagem e 

abordagem é específica de acordo com o público que quer alcançar. 

Junto as cartilhas, foram distribuídas revistas em quadrinho para os 

jovens feitas em parceria com o Maurício de Souza. Além da distribuição em 

campanhas do MJ, também são distribuídas aos usuários dos CAPS e todas 

encontram-se online no site do ministério 

(http://portal.mj.gov.br/main.asp?Team={7D6555C3-69A4-4B66-9E63-D259EB2BC1B4}). 

Outro material do MJ também distribuído é livro informativo sobre Drogas 

Psicotrópicas adequado para estudantes do ensino fundamental a partir do 7º ano. 

Todo esse material é escrito com orientações sobre como lidar com 

o uso de álcool e outras drogas nas escolas, em família e entre os jovens 

No CAPS ad Guará foram recolhidos, também, dois folhetos. Um 

aborda a violência infantil e o outro informações pertinentes sobre o funcionamento 

do local. 

Quando falamos da relação saúde e comunicação é fundamental 

que a população esteja esclarecida sobre os serviços que favoreçam o estado ideal 

de saúde, sendo assim, os meios de comunicação são ferramentas necessárias para 

o alcance desse objetivo. É rotineiro encontrar pessoas que saem de suas casas 

para buscar informações básicas de como utilizar um serviço de saúde e diversas 

vezes não tem retorno ou procuram o local errado. A necessidade do indivíduo fazer 

escolhas marca sua vida em uma sociedade democrática e para que estas sejam 

feitas conscientemente é importante ter informações, pois a tomada de decisão 

beneficiará o sujeito. 

Quando o assunto é Saúde Mental percebe-se que ainda existem 

diversas informações importantes que não chegam facilmente a população e até 

mesmo aos profissionais de saúde que não estão diretamente ligados a essa área. 

Uma vez que a atenção psicossocial deve ser organizada em rede é 

fundamental que exista a articulação entre os diversos dispositivos presentes em 

sua área de abrangência. Logo, a Unidade Básica de saúde consolida-se como peça 

chave nessa rede, pois é neste local que a família, a crise e as relações sociais são 

acolhidas, portanto ela constitui lugar privilegiado na construção e orientação da 

nova lógica de atendimento (Borba; Guimarães; Mazza; Maftum, 2012).  

Ora, como a população utilizará o serviço sem saber que ele existe? 

http://portal.mj.gov.br/main.asp?Team=%7b7D6555C3-69A4-4B66-9E63-D259EB2BC1B4%7d
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É inquestionável a importância do material educativo no processo da educação em 

saúde mental como estratégia que facilita a autonomia e a adesão do paciente ao 

tratamento, caso seja necessário, contribuindo para o desenvolvimento de atitudes e 

habilidades, pois possibilita que o usuário compreenda como as suas ações podem 

influenciar no uso dos serviços. 

Não adianta construirmos um sistema de saúde que ofereça serviços 

de qualidade se os usuários não sabem e nem compreendem como utilizá-lo. Assim 

como a saúde é um direito de todos, o acesso a informação também é. Segundo a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos:  

 

“Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão; esse 
direito inclui a liberdade de ter opiniões sem sofrer interferência e de 
procurar, receber e divulgar informações e idéias por quaisquer meios, sem 
limite de fronteiras”.  
 

E a partir deste ponto que justifica-se a necessidade da criação de 

uma ferramenta que informe de maneira fácil e abrangente sobre o que é a Rede de 

Atenção Psicossocial dentro do Sistema Único de Saúde.  

Percebe-se que a atenção básica pode ser o local central para a 

disseminação dessas informações, pois é nela que são, ou deveriam ser, 

identificadas as queixas relativas ao sofrimento psíquico, promovida a escuta 

qualificada deste tipo de problemática e compreendida as diversas formas de lidar 

com os problemas detectados, bem como oferecer tratamento na própria atenção 

básica ou encaminhando os pacientes para serviços especializados (Tanaka, 

Ribeiro; 2009). 
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6. GUIA “MAIS SAÚDE MENTAL: INFORMAÇÕES SOBRE A REDE DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO DISTRITO FEDERAL” 

 

O guia proposto tem o intuito de levar a todos informações sobre os 

serviços de saúde mental oferecidos no Distrito Federal. A ideia veio a partir de uma 

reflexão feita sobre quais os serviços da Rede de Atenção Psicossocial realmente 

estão funcionando nas cidades e como o usuário recebe essas informações. 

O primeiro desafio foi pensar na viabilidade do produto. Onde 

distribuir e de que forma seria feito. Por todo o contexto do nosso sistema, ficou 

evidente que a principal fonte de disseminação seria a UBS, afim de fortalecer a 

própria RAPS, uma vez que a unidade deveria ser a porta de entrada do usuário. 

Considerando o conteúdo que o produto precisaria conter ficou 

complicado compilar todas as informações julgadas necessárias em um material fácil 

de manusear e com uma boa linguagem, tendo em vista os termos do assunto. 

A ideia inicial foi um folheto, porém a estrutura do folheto seria 

insuficiente para tanta informação. Então, foi pensado em um modelo de mapa 

rodoviário, pois poderia ser dobrado de várias formas e facilmente carregado, 

contudo as informações ficariam poluídas e pequenas, considerando a intensidade 

da mensagem. 

Nesta situação foi pensado em um guia, pois ele atende a finalidade 

de orientar como e quando utilizar a RAPS. Além disso, este formato tem um 

tamanho razoável, pois encontra-se entre o folheto e o livro, e é de fácil mobilidade. 

O guia Mais Saúde Mental está dividido por sessões representadas 

por cores. Como o assunto é denso e contém muita informação, as cores foram 

utilizadas como forma de se chamar atenção considerando que não seria possível 

colocar muitas figuras por causa da poluição visual e dificuldade na hora de se 

procurar um dado rapidamente.  

A primeira parte inicia-se o guia com um texto sobre saúde mental e 

a importância que ela tem, além da explicação da finalidade do guia. 

A segunda é composta por informações sobre o que é a RAPS e 

quais dispositivos a compõem. A terceira sobre o que é o CAPS, suas modalidades e 

como utilizá-lo. 
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Na quarta parte começam as informações sobre os CAPS com 

localidade, contato, horário de funcionamento, acesso, programas/projetos e área de 

abrangência. Na cor verde estão localizados os CAPS destinados a adultos com 

transtono mental e roxo para os CAPS ad. Em azul são os serviços destinados a 

crianças e adolescentes. 

A quinta sessão é constituída por informações sobre os serviços de 

urgência e emergência na cor vermelha. A sexta mostra a Lei 10.216/01 que dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

sobre a reinserção social do doente mental em seu meio social e traz outras 

considerações. 

A última parte contém os telefones de emergência do SAMU e Corpo 

de Bombeiros, bem como os sites em que qualquer pessoa pode acessar e ter mais 

informações sobre a RAPS, porém não são amplamente divulgados. 
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7. CONSIDERAÇÕES 
 
 

Durante os nove semestres de graduação pude passar por diversas 

situações em que me fizeram questionar até onde a população recebia informações 

corretas do funcionamento dos serviços de saúde. Quando me deparei com 

profissionais da saúde mental que não sabiam como funcionava a RAPS no DF 

percebi que a falta de informação é generalizada e pode levar a consequências 

como: tratamento inadequado, não adesão ao tratamento e piora no quadro clínico 

dos pacientes. Mas, também, passei por situações em que pessoas próximas 

precisavam de atendimento de emergência psiquiátrica e não tinham a mínima ideia 

do que fazer. 

Analisando o processo de construção da minha graduação e as 

experiências em Saúde Mental e Comunicação em Saúde, ficou claro que com um 

pequeno ato de informar eu poderia mudar alguma situação que acontece 

corriqueiramente. Como graduanda é necessário pensar em mecanismos viáveis 

para garantir o direito de acesso à saúde de todos. 

Pensar em informar vai além de apenas transmitir dados, informar é 

garantir o cuidado em saúde. Enquanto muito se discute sobre a gestão dos serviços 

e financiamento, deixa-se de coadjuvante no processo a participação do usuário. 

Acredito que é nele, também, que está a solução para a reorganização do nosso 

sistema de saúde, pois é da ponta que se percebe as necessidades e dificuldades 

do cidadão. 

O SUS veio do povo, criado para o povo e deve ser construído pelo 

povo. Nada mais justo do que mostrar a todos, mesmo os que não necessitam de 

algum cuidado específico nesta área, quais as conquistas e avanços que muitos que 

lutam pela consolidação do cuidado em Saúde Mental conseguiram. Além do mais, é 

importante salientar como o sistema funciona e deveria funcionar, para estimular e 

enriquecer o debate sobre a construção do SUS. 

Embora a atenção básica no DF ainda não esteja funcionando em 

sua plenitude, assim como a RAPS, e ainda existam informações dispersas que não 

chegam a população de como realmente deveriam utilizar os serviços e onde 

encontrar ajuda especializada, disseminar a informação torna-se uma estratégia 

para a organização dos serviços, ou seja, não será benéfica apenas ao usuário. 
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Não basta pensar apenas em como divulgar informações, temos que 

estar atentos principalmente a linguagem utilizada ao transparecê-la, pois caso 

contrário não haverá comunicação. Transmitir informações aos usuários de forma 

verbal é uma prática corriqueira entre os profissionais dos estabelecimentos de 

saúde, porém a utilização de outros recursos facilitam a fixação da informação, como 

os recursos visuais, por exemplo, que poderá fazer com que a informação seja 

reforçada ou possa ser relembrada em outro momento oportuno. 
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