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Introdução 
 

O presente projeto de pesquisa aborda a atuação em equipe no cotidiano dos 
serviços de saúde mental da cidade do Recife. Buscaremos compreender a atuação das 
equipes de saúde mental nos serviços tidos como substitutivos aos hospitais 
psiquiátricos, tendo como principal enfoque a forma como os membros destas equipes 
compreendem e utilizam o conceito de atuação interdisciplinar nesses espaços.  

O contato com a literatura sobre a reforma psiquiátrica trouxe uma série de 
questionamentos sobre as atuações, vivências e sentidos produzidos pelos profissionais 
que atuam em saúde mental, dentre os quais destacamos os seguintes: Como se dá o 
trabalho desses profissionais nos serviços substitutivos, levando-se em conta que os 
mesmos atuam em espaços permeados por concepções reformistas que podem estar em 
conflito com concepções mais tradicionais sobre a saúde mental? Quais resquícios 
persistentes do modelo hospitalocêntrico, que circulam na sociedade mais ampla,  
podem ainda estar presentes no interior dos serviços substitutivos, convivendo de 
maneira contraditória e ambígua no espaço subjetivo desses profissionais? 

Tais questionamentos surgem quando nos deparamos com uma literatura que lança 
um olhar crítico sobre reforma psiquiátrica brasileira, ressaltando que a mesma pode 
estar reproduzindo aquilo que foi criticado no modelo asilar (OLIVEIRA, 2003; VIERA 
FILHO E NOBRÉGA, 2004; BESSA et. Al, 2006; DIMENSTEIN, 2007; KODA e 
FERNANDEZ, 2007). Alverga e Dimenstein (2006) ressaltam que o grande desafio 
para a reforma psiquiátrica não está apenas centrado em suas dificuldades de 
implementação e sim nas direções que o processo poderá vir a tomar. Os autores 
destacam que a reforma psiquiátrica requer rupturas radicais com os paradigmas 
tradicionais e não apenas superações que, frequentemente, aparecem como promotoras 
de pactos entre o que é aparentemente novo e as articulações de manutenção de séculos 
de exclusão e dominação.   

Historicamente o espaço da doença mental, voltada ao modelo hospitalocêntrico, 
tem seu funcionamento centrado na atuação do médico. De acordo com Foucault (2005) 
a partir do momento em que o hospital é concebido como um espaço de cura, a figura 
do médico passa a ser a principal responsável por seu funcionamento.  

Com o advento do movimento anti-psiquiátrico há uma ruptura paradigmática em 
que são questionadas as imagens dominantes da loucura e o modelo psiquiátrico 
vigente. Segundo Birman (1992), tal movimento é direcionado para a construção de um 
novo espaço social para a loucura, e faz-se necessário repensar a atuação de todo o 
corpo de profissionais que atuam com a saúde mental. 

A escolha por enfocar esta temática a partir do olhar dos trabalhadores em saúde 
mental nasce do fato de que, no Brasil, é a partir das reivindicações dessa classe que 
ocorreram as principais propostas de se repensar a loucura, suas formas de expressão e 
as possíveis intervenções sobre ela.  

Após um passado conturbado, em meio a uma situação política delicada – 
contextualizada pela ditadura militar – e denúncias de constantes violações dos direitos 



humanos nos asilos psiquiátricos o MTSM (Movimento dos Trabalhadores em Saúde 
Metal) ganha voz no governo e consegue muitos avanços para a saúde mental. Contudo, 
em fins da década de 1980 o movimento passa por um período de intensas crises 
advindas de problemas gerados pela incorporação de membros do movimento ao 
aparelho gestor dos serviços de saúde mental. Tais acontecimentos apesar de terem 
deturpado muitas das reivindicações do movimento faz com que este ganhe um caráter 
mais amplo e passe a incorporar membros de outras esferas da população como usuários 
dos serviços de saúde mental e seus familiares, ganhando agora o nome de Movimento 
de Luta Antimanicomial (VASCONCELOS, 2007). 

Nesse período, surgem também novos questionamentos com relação à reforma 
psiquiátrica brasileira: será que tal forma de estruturação do movimento levou a um 
enfraquecimento da reforma brasileira como um todo? Em que medida, esse processo de 
estatização do movimento não fez com que ocorresse uma “desaceleração” do processo 
de reforma?     

Paulo Amarante, em palestra realiza em agosto de 2008 no Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas da UFPE, aponta para algumas características negativas presentes no 
momento atual da Reforma Psiquiátrica. A primeira é denominada por ele como a 
“Capsização” do modelo assistencial. Esse elemento decorre do fato de que, muitas 
vezes, o processo de reforma é reduzido à substituição de hospitais psiquiátricos por 
CAPS, não sendo compreendida como uma mudança de paradigma muito mais ampla 
que envolve uma busca por modificar o lugar social da loucura. Esse processo aponta 
para uma outra característica levantada pelo autor que se refere ao pouco investimento 
na atenção básica no que diz respeito à saúde mental. 
 Bezerra Junior (2007) ressalta a importância de se cuidar dos profissionais que 
atuam na saúde mental, assim como transformar suas experiências em preciosas fontes 
de informações para gerir e formular propostas de atenção. Nesse contexto, acreditamos 
que um estudo em tais dimensões pode contribuir não apenas para a comunidade 
acadêmica como forma de produção de conhecimento, como também para as discussões 
fomentadas pelas equipes de saúde mental sobre as ideologias e contradições 
decorrentes do movimento da reforma psiquiátrica.  
 
1.O trabalho em equipe no contexto da Reforma Psiquiátrica.  
  

A discussão em torno do tema interdisciplinaridade é uma questão epistemológica, 
que há muito vem sendo discutida por várias vertentes da ciência (MINAYO, 1994). 
Para Minayo (1994) quando observamos as referidas discussões percebemos o quanto 
elas podem ser confusas e são utilizadas para tratar de realidades e de propósitos dos 
mais diversos.    

Nesse contexto, podemos perceber a amplitude das questões teóricas que permeiam 
a formação do trabalho em equipe. Aqui adotaremos as conceituações trazidas por 
Jantsch (1972, citado por Japiassu, 1976), tal modelo foi reelaborado por Japiassu 
(1976) e também foi discutido por Vasconcelos (2002).  Os referidos teóricos dividem a 
atuação em equipe em cinco vertentes.  

A multidisciplinaridade que é definida como a presença na mesma instituição de 
distintas especializações que, a não ser por um sistema de referência e contra-referência, 
não se comunicam entre si. A pluridisciplinaridade que se remete às reuniões técnicas 
em que vários especialistas se reúnem, para trocar pontos de vistas, cada um dentro de 
sua área de atuação e saber. A interdisciplinaridade auxiliar, referida como a junção de 
saberes de distintas categorias que se reúnem para compreender um mesmo objeto, 
contudo há uma coordenação de uma sobre as demais, como por exemplo, um manual 



de psiquiatria em que além dos aspectos nosográficos de cada caso, também leve em 
consideração, aspectos sociais e psicológicos no diagnóstico (VASCONCELOS, 2002).   

A visão trazida da interdisciplinaridade remete a uma prática estrutural que permite 
a reciprocidade, o enriquecimento mútuo e tende a relações profissionais horizontais. 
Nesse contexto, a prática interdisciplinar exige uma problemática comum, em que sejam 
elaborados todo um corpo de estratégias teóricas e políticas sobre a sua ação. É marcada 
por uma fecundação e aprendizagens mútuas “que não se efetua por simples adição ou 
mistura, mas por uma recombinação de elementos internos” (VASCONVELOS, 2002, 
P. 47). Japiassu (1976) ressalta que o quê irá caracterizar a interdisciplinaridade será a 
intensidade com que se darão essas trocas de saberes entre os diversos especialistas e o 
grau de integração real das disciplinas no interior de um projeto específico de trabalho.  

Vasconcelos (2002) refere-se também ao conceito de transdisciplinaridade que seria 
caracterizada por uma extrema ampliação do conceito anterior do qual decorreria o 
surgimento de um novo campo de atuação, possuidor de sistema de saberes mais 
ampliado, como a ecologia, por exemplo.  

A partir das definições trazidas por Vasconcelos (2002) e Japiassu (1976), 
percebemos que alguns dos textos seminais do processo de Reforma Psiquiátrica, e 
também a própria legislação que implementa a atuação dos profissionais nos serviços 
substitutivos, mostram-se bastante ambíguos e em alguns casos pouco específicos, no 
que diz respeito as práticas profissionais que devem ser realizadas nesses espaços.  

No caso do texto da III Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 
2002, a discussão parece bastante clara e avançada, com a definição de que os CAPS 
devem ser compostos por equipes interdisciplinares. Entretanto, a publicação Saúde 
Mental no SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial (2004), ao tratar do funcionamento 
das equipes nos serviços, utiliza como sinônimos os termos multiprofissionalidade e 
interdisciplinaridade, o que evidencia que as discussões sobre o tema ainda necessitam 
ser ampliadas e melhor esclarecidas. 

É interessante ressaltamos também que tais manuais e documentos, ou mesmo a lei 
nº10.2016/2001 ou a portaria, nº336/2002, que versam sobre a estruturação dos novos 
serviços e formação das equipes não trazem marcos teóricos que delimitem o que se 
compreende por trabalho em equipe, ou mesmo por ação interdisciplinar.   

 
2.Método   
 
O momento fundamental de nossa imersão no campo pesquisado ocorreu em dois 

CAPS II da região metropolitana da cidade do Recife. Neles foram realizadas 14 
entrevistas semi-estruturadas com profissionais atuantes nos referidos serviços: 1 
assistente social, 1 auxiliar de enfermagem, 3 enfermeiras, 2 educadores físicos, 2 
médicos psiquiatras, 2 psicólogas e 3 terapeutas ocupacionais.  

Os profissionais referidos foram escolhidos por atuarem nos serviços pesquisados. 
Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas tendo como referencial 
teórico a análise do discurso, no contexto da psicologia social discursiva. Tal 
abordagem teórico-metodológica é uma abordagem construcionista que vem 
desenvolvendo nas últimas décadas estudos originais e esclarecedores acerca de velhas 
e novas temáticas da psicologia social. A referida perspectiva enfatiza o papel do 
discurso na construção do mundo social.  

 
 

3. Do multidisciplinar ao interdisciplinar: as diferentes formas de teorizar 
sobre a atuação em equipe.  



 
Ao longo das entrevistas o tema da atuação em equipe foi introduzido a partir de 

alguns questionamentos que buscavam compreender o funcionamento das equipes. 
Contudo, buscou-se ao máximo não nomear o tipo de atuação que era realizado em cada 
espaço. Tal iniciativa teve como propósito apreender os conceitos sobre trabalho em 
equipe trazidos por cada entrevistado ao longo de nossa conversa. Os termos utilizados 
pelos técnicos nos permitiram visualizar a compreensão teórico/prática que cada 
profissional possui sobre o trabalho em equipe nos contexto dos CAPS.  

Os discursos de alguns profissionais são marcados pela indefinição, 
ambigüidade, quando falam sobre o trabalho desenvolvido nas equipes dos CAPS. 
Vejamos dois recortes de entrevistas que ilustram essa indefinição conceitual:  

 
José – Psiquiatra: Elas funcionam muito bem, não é? Tem os assuntos 
administrativos, do interesse do serviço. Mas, também são debatidos casos 
específicos né? Aqueles casos que pairam alguma dúvida em relação a 
admissão, em relação à própria alta, não é? Um momento muito rico, porque 
a gente tem oportunidade de trocar idéias profissionais de outras áreas, ver o 
ponto de vista da terapia ocupacional, do serviço social, da enfermagem, não 
é? da psicologia, não é? E... Resolver conflitos, ou pelo menos tentar 
diminuir esses conflitos existentes na equipe, porque isso é natural, no 
trabalho não é? Multiprofissional, não é? Que ocorram essas dúvidas, a 
visão de um é pela admissão, isso acontece com muita frequência, então. O 
importante para esse debate. 
 
Marta – Educadora Física: O trabalho de psicologia, porque eu não sei o 
quê, que acontece no grupo de psicologia. Entendeu? Então, eu acho que 
ajudaria muito se fosse, se tivesse essa maior interação. Esse lado da 
profissão. Porque se diz: “Uma equipe multidisciplinar”, é uma equipe que 
se reúne uma vez por semana para falar de vários casos, são quatro horas, 
mesmo assim não dá tempo para falar de todos os casos. E fica cada um 
meio assim na sua área, né? (...) na hora realmente da prática cada um na sua 
área.  
 

  
Na fala de José o termo “multiprofissional” nomeia um conjunto de práticas 

geralmente associadas ao conceito de interdisciplinaridade tal como defendido por 
Vasconcelos (2002) que define a interdisciplinaridade como uma estrutura horizontal 
em que tende a haver diminuição nas relações de poder entre as distintas disciplinas que 
a compõem, em que prevalece a reciprocidade e enriquecimento mútuo.  
 Marta destaca uma contradição no seio da equipe, pois afirma ser 
“multidisciplinar” e não consegue interagir e trocar saberes. Como José, usa um termo, 
no seu caso “multidisciplinar”, para descrever um conjunto de práticas associadas ao 
conceito de interdisciplinaridade, conjunto de práticas que, diferentemente daquilo que 
afirma o relato de José, estaria ausente de sua equipe. Marta e José fazem parte da 
mesma equipe, contudo apresentam relatos contraditórios sobre o modo como ela 
funciona. 

 
 Outro elemento que nos auxilia a compreender as construções elaboradas pelos 

profissionais em torno do trabalho nas equipes, diz respeito à forma como esses 
descrevem seu fazer profissional. Nesse contexto, durante as entrevistas foram 
utilizados termos que aludem à possibilidade de perda da identidade profissional no 
contexto do trabalho nos CAPS. A fala da enfermeira Marina ilustra bem esse tipo de 
argumento:  

 



 Marina – Enfermeira:  O trabalho do enfermeiro na saúde mental ele fica 
meio que... Diluído com... como a gente trabalha em equipe fica uma coisa 
meio que diluída. Especificamente do enfermeiro não aparece muita coisa 
mais a questão da medicação, dos cuidados que a gente tem que ter com 
qualquer paciente, mas que não só o enfermeiro tem, os outros técnicos 
também passam a ter como é uma coisa meio, é muito, muito... 
interdisciplinar né? (...) é meio que misturado às funções, a gente é, faz um 
trabalho um pouco do psicólogo, um pouco de assistente social, um pouco 
do médico (...). 

  
Marina constrói um relato no qual a atuação de sua profissão, enfermagem, 

ainda não está clara no novo contexto da saúde mental. O termo “diluído” é usado para 
nomear o trabalho do “enfermeiro” num contexto em que não se consegue distinguir o 
que é próprio da enfermagem e o que é próprio das outras disciplinas. Expressões como 
“é muito... interdisciplinar”, “misturado” tentam posicionar as equipes de trabalho do 
CAPS como instituições marcadas pela confusão, inconsistência, improviso. 

Os enxertos de falas expostos a seguir, realizados por Camila, mostram o 
incômodo evidenciado pelo entendimento de uma falta de limites entre os espaços de 
atuação de cada profissional. 

 
Camila – enfermeira: Até com a prática você aprende e assim, eu tenho 
muito esse cuidado sabe? (...) Não sei por que diacho tem os psicólogos que 
gostam tanto de questionar diagnóstico de médico. É uma coisa que não me 
incomoda, se ele errar é problema dele, não é meu. Aqui já teve casos de um 
psicólogo suspender a medicação de paciente... não é? Foi isso que fez as 
psiquiatras debandarem. Eu acho que a gente tem que respeitar, não é?  
 

 
 No contexto das falas trazidas por Marina e por Camila é possível observarmos 
uma busca por delimitação de espaços dentro dos CAPS. A intersecção de saberes ao 
passo que é tida como importante e valorizada, mostra-se também geradora de 
dificuldades no relacionamento entre os profissionais. As constantes brigas durante as 
reuniões de equipe relatadas por Camila parecem não apensas refletir a buscar de 
compreender e ajudar o usuário a ser tratado, como também sinalizam um espaço de 
reestruturação de poderes, que no contexto do novo modelo não aparecem de forma tão 
clara.  

Mais uma vez o saber/poder da prática médica aparece em destaque, como 
podemos observar na fala de Camila, uma vez que a interferência na atuação do 
psiquiatra é apresentada como um sinal de desrespeito ao profissional. Observamos que 
mesmo nesse espaço de reestruturação de práticas e saberes, tão conturbados que leva a 
uma possível redefinição de papeis, a hegemonia psiquiátrica parece persistir em alguns 
profissionais. Tais elementos reforçam a idéia de que o atual modelo de reforma ainda 
carrega muitos resquícios da ordem manicomial.     

Nesse contexto, percebemos que a indefinição de papeis, referenciada nos serviços 
substitutivos, no lugar de possibilitar uma ampliação de papeis como preconiza a lei 
nº10.216 de 2001, que define uma equipe com distintas categorias profissionais como 
forma de oferecer uma atenção integral à pessoa em sofrimento psíquico, gera em 
alguns trabalhadores a ideia de falta de especificidade profissional. Tal reflexão também 
é trazida pela psicóloga Rita ao descrever uma reflexão feita por ela e suas estagiárias 
no CAPS:  
 

Rita – psicóloga:  (R) É são apresentados os casos que são triados aqui, são 
apresentados e há uma divisão né? Que os técnicos independente do 
profissional, da especialidade do profissional... Eu tive duas estagiárias de 



psicologia que passaram por aqui e elas colocaram no relatório delas que 
fica sem identidade, todo mundo faz tudo aqui, que fica sem identidade a 
ação. Eu achei isso interessante e realmente não tem nenhum critério não. 

  
 No contexto da fala de Rita podemos perceber que o conceito da distribuição de 
funções, preconizado pela Reforma Psiquiátrica, é retratado negativamente por alguns 
profissionais do CAPS. A não legitimação do novo espaço de atuação é trazida nas falas 
dos profissionais como possibilidade de perda da identidade profissional. As estagiárias 
que procuram o serviço como uma forma de buscar parâmetros para sua atuação 
profissional, também ressaltam tal situação como forma de descaracterizar a 
especificidade de cada profissional. Segundo Rita, tal delimitação gera conflitos entre as 
distintas categorias profissionais como podemos observar no trecho de entrevista a 
seguir:  
 

Rita – psicóloga: (E) Você acha que isso leva para uma homogeneidade ou 
você acha que acaba um profissional interferindo na especialidade do outro? 
(R) Não, não interfere até porque eu escuto na queixa das pessoas com quem 
eu trabalho é assim “a gente não é psicólogo”, não é? “Eu tenho que agir 
como psicanalista”. A queixa é muito das pessoas nesse sentido. De... De... 
Uma escuta. 
(E) E como é que você vê? 
(R) (...) Então, eu acho que falta um pouquinho assim em relação à profissão 
dela, ela é enfermeira, ela não é psicóloga. Então, ela tava fazendo um 
acompanhamento como se fosse uma psicóloga. Escutando, tentando e 
dizendo, mas da forma dela. “faça assim, faça assim, faça assado, talvez ela 
estivesse tomando partido”.  
 

 É interessante percebermos que Rita em sua primeira fala trata a suposta falta de 
identidade profissional como uma questão distante dela, pois afirma ser uma reflexão 
trazida por suas estagiárias, negando também que essa falta de identidade exerça 
influência sobre a atuação dos profissionais no CAPS onde ela atua. Na fala seguinte, 
no entanto abandona a postura de distanciamento e coloca em sua própria voz 
afirmações que desqualificam a indefinição dos papéis dentro do CAPS. 
 A partir da análise das falas trazidas pelas duas enfermeiras, Marina e Camila, e 
pela psicóloga Rita, percebe-se a necessidade de que sejam abertos espaços de reflexão, 
de discussão das novas configurações de saberes que se redefinem com a proposta 
CAPS, ou mesmo como o novo pensar sobre a assistência à saúde mental no contexto 
da Reforma Psiquiátrica. A fala desses profissionais sinaliza que o canal de diálogo está 
aberto, necessitando apenas de uma melhor articulação desses espaços de discussão. " 
Depois dessa mudança, pode submeter o trabalho. 
4. Considerações Finais 

A partir desses breves relatos trazidos pelos profissionais podemos perceber o 
quanto à percepção da atuação em equipe apresenta-se multifacetada no contexto da 
atuação nos serviços substitutivos. É importante destacarmos que ao falarem de suas 
atividades, aos profissionais foi dada a oportunidade de também falar da atuação de seus 
companheiros nas equipes. Observar a fala de cada um nesse contexto nos possibilita 
compreender o funcionamento da nova proposta de assistência à saúde mental.  

Nos discursos trazidos verificamos relatos que ressaltam os conflitos nas 
relações profissionais, alguns dos quais remanescentes do modelo de funcionamento 
manicomial, que ainda persistiriam no novo modelo de assistência, conflitos que seriam 
conseqüência da hegemonia do poder médico e das dificuldades para conciliar saberes 
distintos versando sobre um único fenômeno – a pessoa em sofrimento psíquico. Um 
outro elemento interessante, presente no material analisado, diz respeito à quase 



ausência de relação nos discursos dos profissionais entre a atuação em equipe e os 
princípios da reforma.  
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