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RESUMO 

 

Este trabalho detém como tema a Política Nacional de Saúde Mental, materializada pela Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS). O objetivo foi analisar a implementação da RAPS 

verificando a influência do estigma e da capacidade estatal em saúde mental nesse processo. 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo realizada com a utilização da Qualitative 

Evidence Synthesis (QES), abordagem que reúne uma série de técnicas associadas com a 

revisão sistemática de evidências de estudos qualitativos em que a intenção é estabelecer uma 

maior compreensão de questões, por vezes, de natureza sensível como nos casos de pesquisas 

sobre saúde pública e/ou saúde mental. A pesquisa mostrou-se capaz de construir um banco 

de dados qualitativos explicitando as barreiras e facilitadores referentes às duas variáveis 

escolhidas podendo, assim, subsidiar as discussões e avaliações sobre a implementação desta 

política pública para, consequentemente, resolver problemas atuais e futuros. Através da 

extração e codificação dos dados qualitativos presentes nos artigos da amostra algumas 

categorias puderam ser descortinadas em relação ao Estigma e em relação à Capacidade 

Estatal. Diante dos resultados obtidos, é possível dizer que a reforma psiquiátrica foi 

precariamente implementada e que RAPS é atravessada por práticas manicomiais travestidas 

por uma nova roupagem. Destarte, conclui-se que apesar de ser baseada em uma teoria sólida 

com objetivos claros e precisos, a intervenção é altamente complexa e não há um consenso de 

como aumentar sua eficiência. Ademais, é transparente a incapacidade no cumprimento dos 

objetivos estabelecidos assim como falta habilidade gerencial/administrativa no tocante à 

articulação da rede e ao diálogo com a sociedade. Por fim, salienta-se que constrangimentos 

financeiros e políticos estão presentes e também se apresenta como uma barreira na 

implementação. 

 

Palavras-chave: Saúde Mental; Atenção Psicossocial; Capacidade Estatal; Estigma.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work has as its theme the National Mental Health Policy, materialized by the 

Psychosocial Care Network – PCN (RAPS in original). The objective was to analyze the 

implementation of PCN/RAPS by checking the influence of stigma and state capacity on 

mental health in this process.  This is a qualitative research conducted using Qualitative 

Evidence Synthesis (QES), an approach that brings together a range of techniques associated 

with the systematic review of evidences from qualitative studies in which the intention is to 

establish a greater understanding of, sometimes, sensitive issues such as public health 

research and/or mental health research. The research prove to be able to build a qualitative 

database presenting the barriers and facilitators regarding the two variables chosen and, thus, 

can subsidize the discussions and evaluations on implementation of this public policy to, 

consequently, solve the current and future problems. Through the extraction and codification 

of qualitative data from the articles of the sample some categories could be unveiled in 

relation to Stigma and State Capacity. Given the results obtained, it can be said that 

Psychiatric Reform in Brazil was poorly implemented and that PCN/RAPS is crossed by 

asylum crossdressed by a new outfit. Thus, it is concluded that despite being base on a sound 

based theory with clear and precise objectives, the intervention is highly complex and there is 

no consensus on how to increase its efficiency. In addition, the inability to meet the 

established objectives is transparent, as well the lacking of managerial / administrative skills 

regarding the network articulation and dialogue with society. Finally, it is emphasized that 

financial and political constraints are present and also introduces itself as a barrier to 

implementation. 

 

Key-words: Mental Health; Psychosocial Care; State Capacity; Stigma. 
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Introdução 

A Lei da Reforma Psiquiátrica – Lei n° 10.216/2001 – marca um momento histórico 

no Brasil quanto ao atendimento humanizado de pessoas com doenças mentais. A lei foi 

resultado do esforço de especialistas em saúde mental que reafirmavam constantemente, 

desde os anos 1970, a importância de um tratamento integral não asilar e da proteção de 

pessoas com transtorno mental. O movimento ganhou força em consonância com os ideais de 

liberdade na transição democrática e culminou na aprovação da lei e, consequentemente, da 

Política Nacional de Saúde Mental que hoje é materializada pela Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) instituída através da Portaria nº 3.088/2011 do Ministério da Saúde. 

 A RAPS foi criada com objetivos específicos com sua estrutura vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS). Porém, como muitos autores observam, uma mudança realizada no 

âmbito de um programa já existente acarreta em diversos desafios.  

Costa et. al  percebem que "a complexidade do atendimento em saúde mental exige 

saberes e fazeres que não faziam parte, até então, do repertório das equipes de saúde na 

atenção primária" (2012, p. 48), portanto, ressalta-se a dificuldade em prover um tratamento 

que atenda às necessidades desses usuários. No mesmo sentido, outros atores, como Onocko-

Campos et. al, pontuam a necessidade de “produção de novas práticas sociais para lidar com o 

sofrimento psíquico de maneira diferente da tradicional, requerendo também a construção de 

novos conceitos para uma adequada aproximação e análise desses novos serviços” (2006, p. 

1056). Porém, a saúde mental, culturalmente, não possui a mesma relevância que a saúde 

física. Onocko-Campos e Furtado afirmam que 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que os transtornos 

mentais de cerca de 450 milhões de pessoas ainda estão longe de receberem a 

mesma relevância dada à saúde física, sobretudo nos países em desenvolvimento. 

Estima-se que os transtornos mentais e de comportamento respondam por 12% da 

carga mundial de doenças, enquanto as verbas orçamentárias para a saúde mental na 

maioria dos países representam menos de 1% dos seus gastos totais em saúde; além 

do que, 40% dos países carecem de políticas de saúde mental e mais de 30% sequer 

possuem programas nessa área. (2006, p. 1053) 

 Compreender, então, como a RAPS está sendo implementada e de que forma as 

pessoas com transtornos mentais estão sendo atendidas pelos serviços oferecidos torna-se 

essencial para enriquecer o debate sobre o tema. Tendo, inclusive, prerrogativas advindas da 

III Conferência Nacional de Saúde Mental, que ocorreu em 2001, que aponta “a necessidade 

de programas de formação descentralizados e pautados na articulação entre universidade e 

serviços, para o desenvolvimento de projetos integrados de ensino, pesquisa e assistência/ 

extensão” (BRASIL, 2001, p. 23).  
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A análise realizada neste trabalho pode ser utilizada como informação relevante sobre 

os desafios já identificados por outros autores para, consequentemente, resolver problemas 

atuais e futuros. Nesse contexto, a pesquisa mostrou-se capaz de construir um banco de dados 

qualitativos que pode subsidiar as discussões e avaliações sobre a implementação desta 

política pública em especial e, talvez, melhorar a qualidade dos serviços prestados através da 

identificação sistemática de desafios que existem na implementação da Rede e na 

compreensão da influência do estigma e da capacidade estatal em saúde mental. Sendo assim, 

acadêmicos e profissionais de saúde mental poderão ser os beneficiários da pesquisa. 

Apesar de sabermos que há falhas na implementação e que esta é influenciada por 

estigmas produzidos pelos trabalhadores, bem como pela baixa capacidade do Estado, não se 

produziu conhecimento ou evidências sistemáticas sobre o assunto que possam relacionar 

ambos os tipos de problemas/falhas. Um obstáculo relacionado deve-se à ampla 

disponibilidade de dados quantitativos com precária, e quase nula, disponibilidade de 

dados/informações qualitativas sistematizadas. 

Neste trabalho intentamos responder a seguinte pergunta: Como se deu a 

implementação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e de que forma o estigma e a 

capacidade estatal em saúde mental influenciam neste processo?  

 O objetivo geral da pesquisa foi analisar a implementação da Rede de Atenção 

Psicossocial verificando a influência do estigma e da capacidade estatal em saúde mental 

nesse processo. Dentre os objetivos específicos, é possível destacar a realização do(a): exame 

da implementação da RAPS no território brasileiro; análise de como o estigma aparece e 

influencia no processo de implementação; e a apreensão da capacidade estatal tratando-se de 

saúde mental. 

  O estudo foi pautado em uma hipótese e uma hipótese nula: 

 Hipótese 1: a Reforma Psiquiátrica no Brasil foi precariamente/parcialmente 

implementada. 

o Sub-hipótese 1 [relacionada ao estigma]: existência de estigmas de gestores e 

profissionais de saúde nos componentes da RAPS; 

o Sub-hipótese 2 [relacionada à capacidade estatal]: há baixa capacidade do 

Estado (administrativa e política) que não permite a implementação da RAPS 

como previsto nas legislações. 

 Hipótese Nula: a Reforma Psiquiátrica foi implementada de forma integral 

independente do estigma e da capacidade estatal. 
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É importante salientar que se trata de um estudo de cunho qualitativo com a utilização 

da abordagem Qualitative Evidence Synthesis (QES). Em um primeiro momento, criamos 

uma matriz de extração de dados no aplicativo Excel. Em seguida, empreendemos a seleção 

de artigos publicados em periódicos revisados por pares que abordam os desafios enfrentados 

pelos gestores e profissionais de saúde que atuam em instituições/componentes que integram 

a RAPS. Após, realizamos uma extração e codificação das evidências qualitativas presentes 

nos artigos escolhidos para compor a amostra. Enfim, construímos os quadros-síntese para 

exposição dos dados já codificados. 

 Na tentativa de responder o problema de pesquisa e cumprir os objetivos, a 

monografia foi estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo apresenta o referencial 

teórico utilizado, abordando o que é conhecido na literatura como ciência de implementação 

trazendo as principais teorias de implementação de políticas públicas. Primeiramente, fez-se o 

apanhado das principais definições existentes de “implementação”; foi evidenciada as 

gerações de estudo sobre implementação; e, após, apresentado os modelos analíticos 

recorrentes. Na segunda parte do capítulo trouxemos a literatura de barreiras e facilitadores 

para a implementação de políticas públicas oferecendo a definição das duas variáveis 

analisadas: Estigma e Capacidade Estatal. 

 O segundo capítulo trata-se de um referencial histórico, normativo e quantitativo que 

expõe o percurso histórico das políticas de saúde no Brasil até a criação da RAPS; explica 

como se deu a implementação da Rede de Atenção Psicossocial discriminando cada 

componente e apresenta dados quantitativos que demonstram o atual contexto de 

implementação.  

O terceiro capítulo versa sobre a metodologia utilizada, explicando a abordagem 

escolhida; os procedimentos adotados; a estrutura da matriz de extração de dados; e, o 

processo de seleção dos artigos que foram inseridos na amostra.  

O quarto e último capítulo detém os resultados da pesquisa que são apresentados 

através de quadros-síntese, os quais contém as respostas das questões orientadoras de pesquisa 

– que foram elaboradas na parte da estruturação da matriz de extração de dados – retiradas da 

extração de informações dos artigos selecionados e analisados. Finalmente, são apresentadas 

as conclusões do presente estudo assim como suas limitações. 
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Capítulo 1 – Referencial Teórico 

A importância do campo de públicas nas últimas décadas é inegável. Celina Souza 

(2002; 2006) enfatiza que três fatores contribuíram para tal importância: o primeiro refere-se à 

adoção de políticas restritivas de gasto; o segundo relativo ao papel do governo, em que 

houve a substituição da ênfase nas políticas keynesianas para ênfase no ajuste fiscal com 

orçamentos equilibrados entre receita e despesa; e, o terceiro diz respeito aos países em 

desenvolvimento e de democracia recente que não superaram o desafio de desenhar políticas 

públicas capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e promover a inclusão social. 

O termo política pública é definido por diversos autores, Thomas Dye o descreve 

como “tudo o que um governo decide fazer ou deixar de fazer” (apud HOWLETT; RAMESH; 

PERL, 2013, p. 06). Já William Jenkins, outro autor bastante empregado, oferece uma 

definição mais precisa ao tratar public policy como 

[...] um conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo de 

atores políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos e dos meios necessários 

para alcançá-los, dentro de uma situação específica em que o alvo dessas decisões 

estaria em princípio, ao alcance desses atores (JENKINS, 1978 apud HOWLETT; 

RAMESH ;PERL, 2013, p. 08). 

Dentre as abordagens e alternativas de análise para entender a construção de uma 

política pública, é possível destacar a metodologia do “ciclo político-administrativo”, 

comumente utilizado e que pode ser definido como “um conjunto de estágios inter-

relacionados através dos quais os temas políticos (policy issues) e as deliberações fluam de 

uma forma mais ou menos sequencial desde os “insumos” (problemas) até os “produtos” 

(políticas)” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 12). O ciclo da política pública ajuda-

nos a compreender que existem diferentes momentos no processo de construção de uma 

política admitindo uma especificidade e um maior conhecimento de cada fase, ou seja, o 

processo político-administrativo sempre irá envolver situações permeadas por problemas, 

desafios, escolhas, ações, decisões, controle e feedbacks. 

Atualmente, as concepções e análises veem os processos que produzem as políticas 

públicas constituídos de cinco fases apresentadas por Howlett, Ramesh e Perl nos anos 1990: 

formação da agenda; formulação da política; tomada de decisão; implementação e avaliação 

da política. Vale salientar que essa divisão do processo político-administrativo é uma das 

formas de análise existentes e que as fases não necessariamente são subsequentes em todos os 

casos – podem ocorrer de forma inversa ou simultaneamente. Ademais, a política pode ser 

algo imprevisível; envolve jogos de poder e/ou disputa de interesses. 

Neste trabalho, nos interessa especificamente a fase da implementação na qual se 

busca executar a política e tomar diversas decisões referentes à decisão principal determinada 
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pelos atores governamentais. Neste capítulo, abordar-se-á as teorias de implementação de 

políticas públicas; uma breve revisão da literatura existente sobre implementação de políticas 

públicas de saúde no Brasil; a implementação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

ressaltando dados quantitativos e os objetivos estipulados na Portaria nº 3.088 do Ministério 

da Saúde; e, por fim, informações sobre barreiras e facilitadores na implementação de 

políticas públicas trazendo as duas variáveis que foram utilizadas na pesquisa. 

1.1 – Teorias de implementação de políticas públicas 

As teorias de implementação começam a ser formuladas a partir da obra seminal 

“Implementation” de Jeffrey Pressman e Aaron Wildavsky datada em 1973 (OLIVEIRA, 

2006). As definições dessa fase do ciclo da política pública são diversas, mas um estudioso 

paquistanês chamado Adil Najam (1995) conseguiu reunir os principais autores e definições 

de implementação desde o início dos anos 1970: 

 Pressman e Wildavsky (1973): implementação significa aquilo que o dicionário diz 

que faz: executar, realizar, cumprir, produzir, completar. De acordo com o livro 

seminal dos autores sobre o tema: “Políticas implicam em teorias... Políticas se tornam 

programas quando, por ação autoritária, as condições iniciais são criadas... A 

implementação, então, é a habilidade de criar elos subsequentes na cadeia causal para 

obter o resultado desejado” (apud NAJAM, 1995, p. 07, tradução nossa); 

 Van Meter e Van Horn (1975): provê uma definição mais específica ao dizer 

“Implementação de políticas abrange aquelas ações impetradas por indivíduos (ou 

grupos) públicos ou privados que são direcionadas à realização dos objetivos 

estabelecidos anteriormente em decisões políticas” (apud NAJAM, 1995, p. 07, 

tradução nossa); 

 Eugene Bardach (1977): introduz o conceito de “jogos” como “classificados de acordo 

com a natureza de suas apostas” como uma “metáfora principal” para entender o que 

ele chama de “problema da implementação”. Ele defende essa metáfora argumentando 

que  

Isso nos direciona a olhar para os jogadores, o que eles consideram como os 

riscos/apostas, suas estratégias e táticas, suas recursos para jogar, as regras do jogo 

(que estipulam as condições para ganhar), as regras do jogo 'justo' (que estipulam os 

limites além dos quais existe fraude ou ilegitimidade), a natureza das comunicações 

(ou a falta delas) entre os jogadores e o grau de incerteza em torno de possíveis 

outcomes. A metáfora do jogo também direciona nossa atenção para quem não está 

disposto a jogar e por quais razões, e para quem insiste em mudanças em alguns 

parâmetros do jogo como uma condição para jogar (apud NAJAM, 1995, p. 07, 

tradução nossa); 
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 Rein e Rabinovitz (1978): descrevem implementação como “o ponto em que a 

intenção é traduzida em ação” (apud NAJAM, 1995, p. 07, tradução nossa). Estes 

autores veem a implementação como uma tentativa de resolução de conflitos entre três 

imperativos: “o imperativo legal para fazer o que é legalmente exigido; o imperativo 

racional-burocrático para fazer o que é racionalmente defensável; e o imperativo 

consensual para fazer o que pode estabelecer acordo entre as partes influentes 

concorrentes que tem interesse no outcomes” (idem); 

 Merilee Grindle (1980): tentando desenvolver um modelo de implementação em 

países em desenvolvimento provê uma definição que diz ser “um processo contínuo de 

tomada de decisão por uma variedade de atores cujo outcome final é determinado pelo 

conteúdo do programa sendo implementado e pela interação dos tomadores de decisão 

em um determinado contexto político administrativo” (apud NAJAM, 1995, p. 07, 

tradução nossa); 

 Paul Berman (1978) e Nakamura e Smallwood (1980): definem implementação 

simplesmente como o processo de execução de uma decisão autorizada; 

 Edwards (1980): define a implementação como  

estágio da formulação de políticas entre o estabelecimento de uma política - como a 

aprovação de um ato legislativo, a emissão de uma ordem executiva, a entrega de 

uma decisão judicial ou a promulgação de uma regra regulatória - e as 

consequências da política para as pessoas a quem ela afeta (apud NAJAM, 1995, p. 

07, tradução nossa); 

 Mazmanian e Sabatier (1983): conceituam implementação como aqueles eventos e 

atividades que ocorrem depois da emissão de diretrizes autorizadas de políticas 

públicas que incluem tanto o esforço para administrar quanto os impactos substanciais 

em pessoas e eventos (apud NAJAM, 1995, p. 07, tradução nossa); 

 Hargrove (1983): compreende implementação como dois componentes: “(a) as ações 

exigidas por lei são realizadas; e (b) essas ações abrangem tanto o cumprimento 

formal da lei quanto as rotinas organizacionais consistentes com o cumprimento” 

(apud NAJAM, 1995, p. 07, tradução nossa);  

 Goggin, Bowman, Lester e O'Toole (1990): definem implementação como “processo, 

uma série de... decisões e ações direcionadas para colocar uma já decidida... diretriz 

em vigor” (apud NAJAM, 1995, p. 07, tradução nossa). Os autores desenvolvem um 

“modelo comunicacional” para implementação em que “mensagens, seus remetentes e 

seus destinatários são os ingredientes necessários” e “decodificar essas mensagens e 

absorvê-las na rotina da agência é o que é a implementação” (idem). 
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Ato contínuo, Najam aborda que os estudos sobre implementação de políticas públicas 

transformaram-se entre os anos de 1973 e 1995 sendo possível identificar três gerações: a 

primeira começou com a suposição de que a implementação ocorreria automaticamente; a 

segunda geração se mostrou empírica – além de construir modelos teóricos – e desafiava essa 

suposição ao explicar falhas na implementação em casos específicos e demonstrar que a 

implementação era um processo político não menos complexo que a formulação; a terceira 

geração, analítica, estava preocupada em entender como a implementação funciona em geral e 

como suas perspectivas podem ser melhoradas (NAJAM, 1995). 

Autores mais recentes reconhecem que estamos na quarta geração de estudos sobre 

implementação. Gabriela Lotta afirma que 

Essa geração é marcada por múltiplos modelos e formas distintas de análise sobre o 

objeto e por produções disseminadas em vários países e continentes. É também 

marcada por uma influência maior de outros campos de estudos, especialmente a 

Sociologia, nas análises de implementação. Por fim, também é marcante nessa nova 

geração temas relacionados a novos modelos da ação estatal que se complexificaram 

pós processos de reformas do Estado. A ideia de governança, de instrumentos de 

ação pública, a relação entre atores estatais e não estatais, os novos arranjos 

institucionais, os processos multinível, sistemas de coordenação, capacidades 

estatais na implementação entre outros são algumas das temáticas que ganham 

espaço nessa nova agenda (SAETREN, 2014; HILL; HUPE, 2003; HOWLETT, 

1991). (LOTTA, 2019, p. 17) 

Além das principais definições de implementação e o reconhecimento das gerações de 

estudos sobre implementação, cabe salientar os modelos analíticos que foram surgindo no 

campo de públicas dentro de duas grandes correntes teóricas pensamento (NAJAN, 1995; 

RUA, 2014): 

 Abordagem Top-Down: se inicia com a decisão do governo central com autoritários 

objetivos e procedimentos da política descendo através da estrutura administrativa 

hierárquica para examinar a extensão em que os objetivos legalmente estabelecidos 

foram alcançados e se os procedimentos foram seguidos. Nesta abordagem, destacam-

se os modelos de Van Meter e Van Horn (1975); George C. Edwards (1980); e, Daniel 

Mazmanain e Paul Sabatier (1983) 

 Abordagem Bottom-up: resulta da análise dos diversos atores – pertencentes à rede de 

atores de uma área temática de política pública – que interagem e tomam decisões no 

nível operacional (local) e trabalha em retrocesso (debaixo para cima) mapeando os 

outcomes e impactos da política em termos de estratégias adotadas por atores 

relevantes que começam a executar ações para solucionar os problemas do seu 

cotidiano em resposta à escolha particular da política. Já nesta abordagem, destacam-

se os modelos de Thomas B. Smith (1973); Rein e Rabinovitz (1978); Paul Berman 
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(1978); Richard Elmore (1978, 1979, 1985); Michael Lipsky (1978); Nakamura e 

Smallwood (1980); Barrett e Fudge (1981); Benny Hjern (1981, 1982);e, Kenneth 

Hanf (1978, 1982, 1983). 

Maria das Graças Rua (2014) e Gabriela Lotta (2019) percebem que modelos de 

“teoria híbrida” vão aparecendo a partir da década de 1990 buscando superar as lacunas dos 

dois modelos descritos, como o modelo de “Matland (1995) que se propõe a analisar 

ambientes de formulação e implementação olhando para o binômio ambiguidade e conflito 

como elementos que determinam a capacidade de previsão de ações” (apud LOTTA, 2019) ou 

o modelo Interativo no qual os problemas uma vez na agenda política acarretam em vários 

estágios dinâmicos de decisões que são tomadas paulatinamente e revisadas em cada fase da 

implementação (apud RUA, 2014). 

1.2 – Barreiras e facilitadores na implementação de políticas públicas  

Gavin Yamey (2012) explicita que uma grande razão pelo baixo desempenho dos 

países de renda baixa e média em alcançar os objetivos estipulados em tratados internacionais 

relacionados à saúde seria a "lacuna do saber-fazer", isto é, "a lacuna entre o que se sabe e o 

que é implementado" (YAMEY, 2012, p. 01, tradução nossa). 

Em ato contínuo, Yamey ( 2012) aponta seis barreiras existentes na implementação de 

políticas de saúde nos países de renda baixa e média: 

1. Atributos do serviço sendo ampliado - complexidade da intervenção e a falta de 

consenso sobre como aumentar sua eficiência; 

2. Atributo dos implementadores - refere-se à insuficiência ou limitada capacidade do 

sistema de saúde, capacidade de recursos humanos e capacidade de liderança e gestão 

- este último inclui a capacidade em engajar atores privados, organizações não 

governamentais e empresas farmacêuticas; 

3. Escolha da abordagem ou estratégia de intervenção - reúne a falha em ativamente 

transmitir conhecimento sobre uma inovação, má aplicação das técnicas, má 

disseminação de estratégias e incapacidade na realização das condições elencadas (a 

intervenção não ser realizada conforme pretendido); 

4. Atributo da integração com a comunidade/usuários dos serviços - envolve a falta de 

engajamento da comunidade e com a comunidade; 
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5. Contexto sociopolítico, fiscal e cultural - refere-se a constrangimentos financeiros, 

falta de coordenação de doadores, restrições políticas com decisões tomadas com base 

na política e não na ciência e obstáculos regulatórios; 

6. Contexto das pesquisas sobre o tema - baixo status da ciência de implementação entre 

os pesquisadores, pesquisadores e instituições com capacidade limitada de pesquisa, 

falta de estudos de cluster em larga escala e desenhos de pesquisa inovadores que vão 

além dos estudos descritivos e de descontrolada avaliações retrospectivas. 

Além da análise sobre barreiras de Yamey, há de se ressaltar o texto de teoria de 

implementação de Paul Sabatier e Daniel Mazmanian (1979) que define cinco condições para 

uma implementação efetiva demonstrando, assim, facilitadores para implementação de 

políticas públicas, quais sejam: 

1. O programa é baseado em uma teoria sólida que relaciona mudanças no 

comportamento do grupo/público-alvo para atingir o estado final e objetivos 

desejados; 

2. O estatuto da política ou outra decisão política básica contém diretrizes políticas não 

ambíguas – isto é, os objetivos são cuidadosamente precisos e claramente elencados – 

e estrutura o processo de implementação a fim de maximizar a probabilidade do 

grupo/público-alvo atuarem conforme desejado; 

3. Os líderes das agências de implementação possuem substancial habilidade 

gerencial/administrativa e política e são comprometidos com os objetivos 

estabelecidos no estatuto; 

4. O programa é ativamente apoiado politicamente por grupos organizados e por alguns 

legisladores chave ou pelo chefe do executivo ao longo do processo de 

implementação, com a justiça sendo neutra ou solidária; 

5. A prioridade relativa dos objetivos estipulados no estatuto não é significativamente 

prejudicada ao longo do tempo pelo surgimento de políticas públicas conflitantes ou 

por mudanças relevantes nas condições socioeconômicas que comprometem a teoria 

"técnica" ou apoio político do estatuto. 

Destarte, ao analisar as barreiras e facilitadores em políticas públicas fica claro 

observar que a fase de implementação de uma política pública não está desprendida das outras 

fases do ciclo político e que esta separação em fases é apenas um recorte metodológico com 

fins de caráter didático. Neste trabalho pretendemos abordar a implementação da RAPS com 

enfoque em duas dimensões – a do estigma e a da capacidade estatal – que são próprias das 

ciências sociais. Todavia, cabe salientar que não podemos esquecer-nos da existência de 
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outros tipos de análise no âmago da saúde coletiva que, não obstante, propõe metodologias 

similares ao presente estudo. 

Luís Souza (2009), por exemplo, aponta para uma análise do SUS pautada em quatro 

dimensões: a dimensão sociopolítica que contempla as ações voltadas para integrar as 

instituições de saúde à sociedade e obter então seu apoio; a dimensão institucional que visa a 

integração da organização sanitária do SUS com outros órgãos com o objetivo de apreender 

os interesses comuns e conflitantes; a dimensão técnico-sanitária que diz respeito à condução 

da organização com os preceitos técnicos da saúde coletiva; e, a dimensão administrativa que 

refere-se ao uso consciente dos recursos financeiros, materiais e humanos. 

Assim como Souza (2009) aborda quatro dimensões para a análise do SUS, Paulo 

Amarante (2007) também aponta quatro dimensões para análise da atenção psicossocial e do 

campo da saúde mental: a dimensão teórico-conceitual que refere-se às bases epistemológicas 

da intervenção psicossocial; a dimensão técnico-assistencial que abarca as formas de se cuidar 

tratando-se de saúde mental, isto é, serviços que lidam com pessoas como lugares de 

sociabilidade e produtor de subjetividades; a dimensão jurídico-política que trata de um 

conjunto de legislações e portarias que definem/moldam as estratégias de intervenção; e, a 

dimensão sociocultural que versa sobre o envolvimento social na discussão da reforma 

psiquiátrica transformando o imaginário social marcado por um pensamento 

manicomializante. 

 Dito isso, faz-se necessário explicar o que se trata as duas variáveis que orientarão a 

análise no presente estudo, a saber: o estigma e a capacidade estatal. 

1.2.1 – Estigma 

Este trabalho contará com a definição de Estigma por Erving Goffman que utiliza este 

conceito em duas de suas principais obras: Manicômios, prisões e conventos (1961) e 

Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada (1963). 

Na primeira obra, Goffman (1961) apresenta esta noção de estigma ao abordar o status 

desfavorável daqueles indivíduos que, em sua trajetória, passam por instituições totais – quais 

sejam prisões ou hospitais para doentes mentais – no qual se espera que “o ex-internado faça 

um esforço para esconder seu passado e tente ‘disfarçar-se’” (1961, p. 68). Estas instituições 

são identificadas antes como depósitos de indivíduos que possuem características não 

aceitadas pela sociedade, ademais, se apresentam ao público como “organizações racionais, 
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conscientemente planejadas como máquinas eficientes para atingir determinadas finalidades 

oficialmente confessadas e aprovadas” (GOFFMAN, 1961, p. 69-70). 

Na segunda obra, Goffman (1963) define estigma como aquele atributo do indivíduo 

que é altamente depreciativo e o qual a sociedade toma como anormal/atípico. Este conceito, 

para Goffman, aparece de diferentes formas sendo que 

Em primeiro lugar, há as abominações do corpo – as várias deformidades físicas. 

Em segundo, as culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, 

paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidades, sendo 

essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio mental, 

prisão, vício, alcoolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e 

comportamento político radical. Finalmente, há os estigmas tribais de raça, nação e 

religião, que podem ser transmitidos através de linhagem e contaminar por igual 

todos os membros de uma família. (GOFFMAN, 1963, p. 14) 

Em continuidade, o autor afirma que “um estigma é, então, na realidade, um tipo 

especial de relação entre atributo e estereótipo [...] em parte porque há importantes atributos 

que em quase toda a nossa sociedade levam ao descrédito” (GOFFMAN, 1963, p. 13). Isto é, 

o estigma é a relação entre o atributo e estereótipo na qual a sociedade leva como descrédito 

uma característica distintiva que faz parte do indivíduo e constitui sua identidade social, 

mesmo que seja uma identidade deteriorada. 

1.2.2 – Capacidade Estatal 

O arcabouço teórico para o desenvolvimento da pesquisa assenta-se numa perspectiva 

de arranjos institucionais na implementação de políticas públicas. Gomide e Pires são alguns 

dos autores que utilizam esse conceito para formular suas teorias sobre o Estado percebendo 

que os arranjos institucionais “definem a forma particular de coordenação de processos em 

campos específicos, delimitando quem está habilitado a participar de um determinado 

processo, o objeto e os objetivos deste, bem como as formas de relações entre os atores” 

(2014, p. 19). Os autores, em continuidade, afirmam que, “são os arranjos que determinam a 

capacidade do Estado de implementar políticas públicas” (2014, p. 20). 

A intenção é verificar na literatura de análise qualitativa como pode ser apreendida a 

capacidade técnico-administrativa e a capacidade política do Estado na implementação da 

Política Nacional de Saúde Mental, materializada pela Rede de Atenção Psicossocial. Para tal 

empreendimento, utiliza-se o conceito de Capacidade Estatal elaborado por Gomide e Pires 

em que a capacidade técnica-administrativa “deriva do conceito weberiano de burocracia, 

contemplando as competências dos agentes do Estado para levar a efeito suas políticas, 

produzindo ações coordenadas e orientadas para a produção de resultados” (GOMIDE; 

PIRES, 2014, p. 20) e a capacidade política se manifesta nas “habilidades da burocracia do 
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Executivo em expandir os canais de interlocução, negociação com os diversos atores sociais, 

processando conflitos e prevenindo a captura por interesses específicos” (GOMIDE; PIRES, 

2014, p. 20). 

Cabe salientar a importância da definição de “Gestão” visto que foi percebido, durante 

o momento de busca e seleção dos artigos, o aparecimento recorrente desse termo. Além 

disso, o termo também aparece no título do presente trabalho – justamente com a intenção de 

representar, indiretamente, a variável capacidade estatal. 

Baseando-se em Michael Reed, Gelson Junquilho (2001) pensa a gestão como 

estruturas formais que envolvem uma gama de atores que possuem interesses divergentes e 

constituem coalizões dentro dessa mesma estrutura. Ademais, Junquilho explica que os 

estudos sociológicos sobre gestão apontam para três perspectivas de análise: a pespectiva 

técnica em que “a gestão é vista como instrumento tecnológico neutro e racional que objetiva 

o alcance de resultados coletivos, preestabelecidos e não atingíveis sem sua aplicação” 

(JUNQUILHO, 2001, p. 305); a perspectiva política na qual “a política concebe a gestão 

como um processo social. Daí a ênfase na questão do conflito de interesse entre grupos nas 

organizações, caracterizando-se o ambiente como de grandes incertezas no qual os resultados 

organizacionais são buscados.” (JUNQUILHO, 2001, p. 305); e a perspectiva crítica em que 

“a gestão, influenciada pela abordagem organizacional marxista, é vista como mecanismo de 

controle social, atrelada a imperativos de ordem econômica, impostos por uma ordem 

capitalista de produção” (JUNQUILHO, 2001, p. 306). 

Obviamente o termo/conceito “Gestão” não se finda na definição aqui mencionada, 

mas inicia a discussão e, dentro dos objetivos pensados neste trabalho, se relaciona com a 

capacidade estatal, tanto na dimensão técnico-administrativa quanto na dimensão política. 
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Capítulo 2 – Implementação da Rede de Atenção Psicossocial 

A implementação das políticas públicas de saúde no Brasil dão-se através do Sistema 

único de Saúde (SUS). O SUS foi introduzido na Constituição Federal de 1988 dentro do 

capítulo sobre seguridade social no qual estipula-se que “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, Art. 196). 

Dois anos depois da constituição, foi sancionada a Lei 8.080/1990 que “Dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências” (BRASIL, 1990) – 

mais conhecida como Lei Orgânica da Saúde – que em conjunto com as normas e portarias 

emitidas pelo Ministério da Saúde iniciaram a implementação do SUS. 

Viana e Dal Poz (2005) apontam que nas reformas dos sistemas de saúde é necessário 

distinguir dois tipos: reformas do tipo big bang que introduzem modificações significativas no 

sistema público de saúde em um curto espaço de tempo e reformas do tipo incremental que no 

decorrer do processo de implementação vão sendo realizados um conjunto de modificações 

pequenas, sucessivas e contínuas. Por essa razão, o SUS constitui-se de uma reforma de tipo 

big bang que instituiu mudanças substantivas definindo: 

o princípio do universalismo para as ações de saúde, a descentralização 

municipalizante e um novo formato organizativo para os serviços, sob a lógica da 

integralidade, da regionalização e da hierarquização, com definição de porta de 

entrada. Além disso, as ações preventivas e curativas passaram a ser 

responsabilidade dos gestores públicos (VIANA; DAL POZ, 2005, p. 226). 

 O SUS – por ter suas diretrizes formuladas no âmbito da união e possuir 

compartilhamento de competências nos níveis federal, estadual e municipal – pode ser tido 

como um claro exemplo de modelo Top-Down em que “a decisão política é planejada pelos 

representantes governamentais, sendo necessário um controle maior não só dos atores de sua 

implementação, mas uma constante negociação com os grupos de interesses envolvidos” 

(TENORIO et. al, 2018, p. 23). 

Apesar de ser um sistema público de saúde de grande abrangência e desejado por 

outros países, há diversos desafios a serem enfrentados, sendo possível destacar 

o financiamento das ações de saúde; a definição clara de funções para os três entes 

governamentais (federal, estadual e municipal); as formas de articulação 

público/privado no novo modelo de organização dos serviços; e a resistência do 

antigo modelo assistencial – baseado na doença e em ações curativas individuais – a 

uma mudança mais substantiva nas práticas assistenciais. (VIANA; DAL POZ, 

2005, p. 226) 
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 No presente estudo, decidimos mencionar algumas pesquisas sobre as dificuldades 

enfrentadas pelo SUS, mas não intentaremos explorar toda a vasta literatura que aborda tais 

desafios. Além de Viana e Dal Poz, há diversos autores que discorrem sobre o assunto, o mais 

recente estudo de Luíz Souza et al., por exemplo, afirma que para a garantia o direito à saúde 

no Brasil, é preciso superar três grandes desafios no âmbito das políticas de saúde: 

o primeiro desafio é reorientar o modelo de atenção à saúde. O SUS deve superar o 

domínio do modelo biomédico e mercantilista, fortalecendo as práticas de promoção 

da saúde, com a articulação de ações intersetoriais dirigidas aos determinantes 

sociais da saúde, ao tempo em que amplia a cobertura e melhora a qualidade das 

ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças e agravos. [...] O segundo 

desafio relativo ao fortalecimento do SUS se refere à melhoria da sua eficiência. 

Neste ponto, três questões se sobressaem: a profissionalização e a publicização da 

gestão, a regionalização da saúde e a política de pessoal. [...] A terceira e última 

questão relativa ao desafio de fortalecimento do SUS se refere ao seu financiamento. 

O conhecimento derivado das experiências dos gestores e conselheiros de saúde 

assim como as comparações entre países ou, no Brasil, entre o SUS e os planos e 

seguros de saúde não deixam dúvidas sobre a insuficiência dos recursos destinados 

ao sistema público de saúde (SOUZA et. al, 2019, p. 2787 – 2789) 

A implementação de uma política de saúde mental, vinculada ao SUS, mostra-se 

igualmente complexa e atravessada por diversos desafios. No Brasil, houve uma gama de 

demandas dos trabalhadores de saúde mental desde os anos 1970 até os anos 2000. 

Schechtman e Alves argumentam que 

com críticas de vários segmentos do setor público ao modelo de assistência médica, 

surgem, concomitantemente, no Brasil, o movimento pela Reforma Sanitária e o 

Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental. Este último ganhou visibilidade a 

partir do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em 1978, em Camboriú, Santa 

Catarina. O movimento tinha como principais bandeiras a humanização da 

assistência, a denúncia da baixa qualidade do atendimento, dos custos elevados e das 

condições de trabalho (2014, p.46) 

 Alguns anos após a aprovação da Lei da Reforma Psiquiátrica, em 2001, aumentou-se 

também a preocupação com saúde mental no âmbito internacional e, por decorrência, foram 

formuladas algumas orientações na atenção a pessoas com transtornos mentais.  Uma dessas 

orientações foi a do oferecimento de serviços de saúde mental na atenção primária à saúde. 

Maria Carvalho expõe que a Organização Mundial de saúde 

identificou dez princípios que facilitam o processo de integração da saúde mental 

com a atenção primária, entre os quais se destacam: colaboração de outros setores do 

governo fora do âmbito sanitário; qualificação dos trabalhadores da atenção 

primária; existência de dispositivos de saúde mental para dar suporte ao primeiro 

nível de atenção primária; existência de dispositivos de saúde mental para dar 

suporte ao primeiro nível de atenção; e garantia de acesso aos medicamentos 

psiquiátricos essenciais na atenção primária (CARVALHO, 2014, p. 64) 

O Ministério da Saúde, em consonância com a Lei 10.216/2001 – conhecida como Lei 

da Reforma Psiquiátrica – promulgou a Portaria nº 3.088/2011 que instituiu a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) que também estampou sua marca na história brasileira 

unificando e ampliando os processos e procedimentos de atenção à saúde de pessoas com 

transtorno mental no Sistema Único de Saúde (SUS). Isso vai ao encontro com o que Howlett 
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et al. afirmam: "a lei estatuária em geral também designa um ministério ou órgão 

administrativo específico com o poder de fazer quaisquer “regulamentações” ou normas 

administrativas que sejam necessárias para garantir a bem-sucedida implementação dos 

princípios e propósitos da legislação competente' (2013, p. 180). 

A partir das concepções levadas a cabo pela reforma psiquiátrica, a RAPS foi 

instituída com a união de instituições e estratégias de atenção já existentes no país tendo ao 

todo sete componentes e foi construída embasada em três grandes objetivos:  

I - ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; II - 

promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos 

pontos de atenção; III - garantir a articulação e integração dos pontos de 

atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do 

acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências 

(BRASIL, 2011, Art. 3º) 

Ao realizar uma análise sobre saúde mental no Brasil, faz-se necessário compreender 

como a RAPS encontra-se atualmente. O último relatório produzido pelo Ministério da Saúde 

intitulado Saúde Mental em Dados (BRASIL, 2015) evidencia o estado da arte dos 

componentes da Rede com informações relevantes que auxiliam na compreensão do acesso à 

saúde mental e dos conhecimentos relativos ao cuidado de pessoas com transtornos mentais. 

Os itens abaixo abordam informações e dados estatísticos de cada componente da Rede – 

componentes estes que foram criados via portaria específica emitida pelo Ministério da Saúde. 

2.1 – Atenção Básica em Saúde 

Este componente da rede, regulamentado/reformulado pela Portaria 3.124/2012 do 

Ministério da Saúde, é formado pelos seguintes pontos de atenção: a) Unidade Básica de 

Saúde; b) equipe de atenção básica para populações específicas: 1. Equipe de Consultório na 

Rua, 2. Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter 

Transitório; c) Centros de Convivência. 

O Saúde Mental em Dados aponta que “Os NASF [Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família] têm como uma de suas atribuições a construção de ações de saúde mental na Atenção 

Básica e no território” (BRASIL, 2015, p. 6) e mostra a distribuição dessas equipes pelos 

5.570 municípios os quais “desses, 3.375 municípios (61%) possuem menos de 15 mil 

habitantes, o que totaliza uma estimativa de 23.478.055 habitantes (12%) que têm na Atenção 

Básica o principal acesso de cuidados em saúde mental” (idem). Vejamos: 
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Tabela 1 – Distribuição das Esquipes de ESF e Equipes de NASF no Brasil e em 

municípios com população abaixo de 15mil habitantes – Brasil – 2014 
 Nº de 

Municípios 

Total da 

População  

(IBGE 2012) 

Nº de 

Equipes 

de ESF 

Nº de 

Equipes de 

NASF 

Nº de 

Equipes 

NASF 1 

Nº de 

Equipes 

NASF 2 

Nº de 

Equipes 

NASF 3  

Brasil 5.570 

(100%) 

193.976.530 

(100%) 

 

39.228 

 

3.898 

 

2.322 

 

767 

 

809 

Municípios 

com pop. 

abaixo de 

15.000 

 

3.375 

(60,6%) 

 

23.478.055 

(12%) 

 

8.712 

 

1.671 

 

210 

 

665 

 

806 

Fonte: Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS). Adaptado pelo autor. 

  

Ademais, o relatório apresenta a distribuição das Equipes de Consultórios na Rua, 

reguladas pelas Portarias nº 122/2012 e nº 123/ 2012 e nº 1.238/2014 do Ministério da Saúde, 

que oferecem serviços de atendimento a populações específicas. A distribuição pode ser 

observada na tabela abaixo: 

Tabela 2 – Distribuição das Equipes de Consultórios na Rua, por modalidade 

e por UF, implantadas e habilitadas em 2014 – Brasil – 2014 
 

REGIÃO 

 

ESTADO 

 

MODALIDADE I 

 

MODALIDADE II 

 

MODALIDADE III 

 

Centro-oeste 

DF 3 - - 

GO - - 2 

MS - 2 1 

MT - 1 - 

Subtotal Centro- Oeste 3 3 3 

 

 

 

Nordeste 

AL - 6 - 

BA 3 1 3 

MA - - 1 

PB - 5 - 

PE 3 1 - 

PI - 1 - 

RN - 3 - 

Subtotal Nordeste 6 17 4 

 

Norte 

AC 1 - - 

AM - - 1 

AP - 1 - 

Subtotal Norte 1 1 1 

 

 

Sudeste 

ES 1 2 - 

MG 2 10 1 

RJ - 3 6 

SP 7 6 22 

Subtotal Sudeste 10 21 29 

 

Sul 

PR - 5 1 

RS 1 2 1 

SC 1 1 - 

Subtotal Sul 2 8 2 

 

Total 

22 50 39 

111 

Fonte: Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS). Adaptado pelo autor. 
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2.2 – Atenção Psicossocial Especializada 

A Atenção Psicossocial Especializada constitui-se dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), regulamentados primeiramente pela Portaria 336/2002 do Ministério da 

Saúde. Os Centros podem ser definidos como “um lugar de referência e tratamento para 

pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, 

cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado 

intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida” (BRASIL, 2004, p. 13). 

Os CAPS estão localizados em diversos municípios e regiões do país. Desde 2001 até 

2014 houve um aumento de mais de 740% do número de CAPS no país. Em 2001, quando foi 

promulgada a Lei da Reforma Psiquiátrica, existiam 295 centros; existiam 1742 em 2011 com 

a emissão da portaria que institui a RAPS; e, havia 2209 em 2014 – último ano com dados 

publicados.  Atualmente, existem seis modalidades (Conforme Ministério da Saúde): 

 CAPSI - atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e 

persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões 

com pelo menos 15 mil habitantes, funciona das 8 às 18 horas de segunda-feira a 

sexta-feira; 

 CAPSII - atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e 

persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões 

com pelo menos 70 mil habitantes, funciona das 8 às 18 horas de segunda-feira a 

sexta-feira, pode ter um terceiro período, funcionando até 21 horas; 

 CAPSIII - atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e observação; todas 

faixas etárias; transtornos mentais graves e persistentes inclusive pelo uso de 

substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil 

habitantes, funciona 24 horas, diariamente, também nos feriados e fins de semana; 

 CAPSi: atendimento a crianças e adolescentes, para transtornos mentais graves e  

persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões 

com pelo menos 70 mil habitantes, funciona das 8 às 18 horas de segunda-feira a 

sexta-feira, pode ter um terceiro período funcionando até 21 horas; 

 CAPSAD – atendimento a todas faixas etárias, especializado em transtornos pelo uso 

de álcool e outras drogas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil 

habitantes, funciona das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira, pode ter um terceiro 

período funcionando até 21 horas;  
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 CAPSADIII - atendimento de 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e observação, 

todas faixas etárias, especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, 

atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes, funciona 24 horas, 

diariamente, também nos feriados e fins de semana. 

A Tabela 3 foi retirada e adaptada do Saúde Mental em Dados e apresenta o número 

de CAPS no país – até dezembro de 2014 – por Unidade Federativa; por região; por 

modalidade, estado; e, indicador de cobertura de CAPS/100mil habitantes: 

 

Tabela 3 – CAPS por UF, por tipo, e por indicador de                                                  

cobertura CAPS/100 mil habitantes em 2014 – Brasil – 2014 
UF POP 

(IBGE 2014) 

CAPSI CAPSII CAPSIII CAPSi CAPSAD CAPSADIII TOTAL COBERTURA 

AC 790.101 2 1 - - - 1 4 0,44 

AM 3.873.743 13 5 1 1 1 - 21 0,39 

AP 750.912 - - - 1 1 1 3 0,47 

PA 8.073.924 44 16 3 3 6 1 73 0,66 

RR 496.936 5 1 1 - 1 - 8 1,21 

RO 1.748.531 13 5 - 1 1 - 20 0,77 

TO 1.496.880 8 4 - - - 2 14 0,73 

Norte 17.231.027 85 32 5 6 10 5 143 0,61 

AL 3.321.730 45 6 - 1 2 1 55 0,99 

BA 15.126.371 149 35 3 10 17 2 216 0,95 

CE 8.842.791 62 29 3 7 21 3 125 1,10 

MA 6.850.884 43 15 3 3 7 - 71 0,74 

PB 3.943.885 49 8 4 9 7 5 82 1,57 

PE 9.277.727 46 26 4 8 14 2 100 0,86 

PI 3.194.718 39 7 1 1 4 2 54 1,13 

RN 3.408.510 17 11 1 3 6 1 39 0,92 

SE 2.219.574 25 4 3 2 4 1 39 1,28 

Nordeste 56.186.190 475 141 22 44 82 17 781 1,00 

ES 3.885.049 10 7 - 1 5 - 23 0,46 

MG 20.74.097 125 52 12 19 30 10 248 0,95 

RJ 16.461.173 43 45 3 25 22 1 139 0,73 

SP 44.035.304 80 90 35 58 76 14 353 0,77 

Sudeste 85.115.623 258 194 50 103 133 25 763 0,79 

PR 11.081.692 47 28 3 11 24 5 118 0,89 

RS 11.207.274 77 41 1 21 29 11 180 1,32 

SC 6.727.148 55 14 2 8 11 1 91 0,97 

Sul 29.016.114 179 83 6 40 64 17 389 1,07 

DF 2.852.372 1 3 - 1 4 3 12 0,46 

GO 6.523.222 33 14 1 3 7 2 60 0,69 

MS 2.619.657 11 6 1 1 4 - 23 0,69 

MT 3.224.357 27 3 - 3 5 - 38 0,76 

Centro-

oeste 

15.219.608 72 26 2 8 20 5 133 0,66 

TOTAL 

GERAL 

202.768.562 1.069 476 85 201 309 69 2.209 0,86 

Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS. Adaptado pelo autor. 
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Os dados mostram o número de atendimento psicossocial especializado evidenciando 

a desigualdade regional de atendimento na qual destaca-se que “três estados (RO, ES e MT) 

ainda não possuem serviços 24h (CAPS III ou CAPSad III) habilitados, e outros três (AC, RR 

e TO, todos na região Norte) ainda não possuem CAPSi habilitados” (BRASIL, 2015, p. 13). 

Ademais, a região sul e nordeste apresentam indicador de cobertura maior que a média 

nacional e a região norte apresenta um indicador de cobertura menor que todas as regiões do 

Brasil. O indicador de cobertura CAPS  por 100 mil habitantes “foi criado para refletir a 

evolução da implantação da rede substitutiva de base comunitária ao longo do tempo e ser 

instrumento aos gestores para a avaliação e definição de prioridades na implantação da rede 

de atenção psicossocial” (BRASIL, 2015, p. 11). Ademais, possui parâmetros específicos em 

que valores acima de 0,70 significam cobertura muito boa; entre 0,50 e 0,69 indicam 

cobertura boa; entre 0,35 e 0,49 demonstram cobertura regular; de 0,20 a 0,34 exibem 

cobertura baixa e abaixo de 0,20 significam cobertura insuficiente/crítica. 

2.3 – Atenção de Urgência e Emergência 

 Este tipo de atenção é regulamentado pela Portaria 1.864/2003 do Ministério da Saúde 

e é constituído pelos serviços comuns relativos à atenção de urgência e emergência existentes 

no SUS e na Política Nacional de Atenção às Urgências: a) SAMU 192; b) Sala de 

Estabilização; c) UPA 24 horas; d) portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro; 

e) Unidades Básicas de Saúde, entre outros. 

 Cabe ressaltar que os números referentes a esse componente não foram encontrados 

em bases de dados de acesso público assim como não são exibidos em Relatórios de Gestão 

ou Relatórios Governamentais. Isto evidencia uma lacuna da experiência da Atenção 

Psicossocial em casos de urgência. 

2.4 – Atenção Residencial de Caráter Transitório 

 A atenção residencial de caráter transitório, reguladas pela Portaria 121/2012 do 

Ministério da Saúde, se dá por Unidades de Acolhimento/Recolhimento que funcionam 

24horas por dia oferecendo suporte aos CAPS. Salienta-se que “o acolhimento nelas é 

voluntário, ofertado a ambos os sexos. Há duas modalidades de UA: adulto (UAA) ou 

infanto-juvenil (UAI).” (BRASIL, 2015, p. 19). Na Tabela 4, exibida na página 32, é possível 

visualizar o número de Unidades de Acolhimento habilitadas e recebendo custeio do 

Ministério da Saúde: 
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Tabela 4 – Unidades de Acolhimento habilitadas e                                                                           

em funcionamento em 2014 – Brasil – 2014 
UF UAA UAI TOTAL 

SP 9 2 11 

CE 4 4 8 

MG 2 4 6 

RS 1 2 3 

AC 1 - 1 

DF 1 - 1 

PB 1 - 1 

PI - 1 1 

SC 1 - 1 

SE 1 - 1 

Total Geral 21 13 34 

Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e 

Outras Drogas/DAPES/SAS/MS. Adaptado pelo autor. 

2.5 – Atenção Hospitalar 

 Este componente é formado pelos seguintes pontos de atenção: a) enfermaria 

especializada em Hospital Geral; b) serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 

e outras drogas. As portarias do Ministério da Saúde referentes a estes serviços são: 148/ 

2012, 349/2012, 953/ 2012 e 1.615/ 2012. O Relatório Saúde mental em dados aponta que o 

componente da RAPS que trata sobre atenção hospitalar refere-se ao 

 

Suporte em Hospital Geral, de Pediatria e Maternidade, por meio de internações de 

curta duração, às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas 

com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Destina-se à atenção 

às comorbidades clínicas decorrentes de substâncias psicoativas, em especial de 

abstinências e intoxicações graves, e ao manejo de situações de crise em saúde 

mental, em articulação e corresponsabilização do CAPS e demais pontos de atenção 

da RAPS (BRASIL, 2015, p. 20). 

 

Ressalta-se, ainda, que  

optou-se por destacar os dados relativos aos leitos de saúde mental em hospital geral 

habilitados, que se distinguem substancialmente dos leitos de psiquiatria em hospital 

geral: para os leitos de saúde mental são definidos parâmetros de cobertura, rede e 

diretrizes de funcionamento no contexto da atenção hospitalar da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS). A título de informação, no ano de 2014, havia 4.620 leitos de 

psiquiatria em hospitais gerais, pediátricos e maternidades destinados ao SUS 

cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

(BRASIL, 2015, p. 20). 
 

 

Na edição 12 do Saúde Mental em Dados foi evidenciado o número de leitos em saúde 

mental em hospitais gerais habilitados no período de 2012 a 2014 em cada estado, conforme 

pode ser observado na Tabela 5, inserida na página 33. 
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Tabela 5 – Serviços hospitalares de referência com leitos de                                                    

saúde mental habilitados por UF – Brasil – 2014 
 

REGIÃO 

 

UF 

 

HOSPITAIS 

 

Nº LEITOS 

Centro-oeste DF 7 45 

GO 1 4 

Subtotal Centro- Oeste 8 49 

 

 

 

Nordeste 

AL 2 15 

BA 1 2 

CE 2 8 

PE 1 7 

PI 1 10 

SE 2 30 

Subtotal Nordeste 9 72 

 

Norte 

AC 1 18 

RO 2 12 

TO 2 21 

Subtotal Norte 5 51 

 

Sudeste 

MG 42 176 

RJ 22 127 

SP 1 20 

Subtotal Sudeste 65 323 

 

Sul 

PR 2 10 

RS 93 346 

SC 5 37 

Subtotal Sul 100 393 

TOTAL 187 888 

Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras 

Drogas/DAPES/SAS/MS. Adaptado pelo autor. 

2.6 – Estratégias de Desinstitucionalização 

 Diferentemente da acepção comumente encontrada em diversas áreas de 

conhecimento, o termo “desinstitucionalização” possui caráter positivo no contexto da RAPS 

visto que as instituições manicomiais – combatidas pela Reforma Psiquiátrica – visavam à 

institucionalização dos usuários dos serviços. Desta forma, nas pesquisas que tratam da 

Atenção Psicossocial, a desinstitucionalização possui uma conotação positiva e é 

extremamente desejada.  

Entre as estratégias de desinstitucionalização existentes na RAPS é possível destacar 

dados sobre: os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); o Programa de Volta para Casa 

(PVC); e, a redução dos leitos do SUS em hospitais psiquiátricos. 

 O Saúde Mental em Dados argumenta que 

Estes dispositivos se caracterizam como moradias ou casas, inseridas na 

comunidade, destinadas a acolher pessoas egressas de internação de longa 

permanência (dois anos ou mais ininterruptos), sendo uma das estratégias de 

garantia de direitos, com promoção de autonomia, exercício de cidadania e busca 

progressiva de inclusão social. (BRASIL, 2015, p. 22). 
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A Tabela 6, a seguir, diz respeito aos SRT's, regulamentados pela Portaria 3.090/2011 

do Ministério da Saúde, vinculados a estabelecimentos cadastrados no Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) e aos SRT's habilitados que recebem recursos federais. 

 

Tabela 6 – Distribuição dos Serviços Residenciais Terapêuticos habilitados                           

por UF, por tipo e por número de moradores em 2014 – Brasil – 2014 
REGIÃO UF SRT Tipo I SRT Tipo II TOTAL Nº DE MORADORES 

Centro-oeste GO 3 8 11 69 

MS - 1 1 6 

Subtotal Centro- Oeste 3 9 12 75 

 

 

 

Nordeste 

BA 3 5 8 56 

CE 3 - 3 24 

PB 1 - 1 5 

PE 50 3 53 393 

PI 4 1 5 28 

SE - 5 5 35 

Subtotal Nordeste 61 14 75 541 

Norte TO 1 - 1 7 

Subtotal Norte 1 - 1 7 

 

Sudeste 

MG 33 36 69 525 

RJ 17 36 53 365 

SP 26 22 48 331 

Subtotal Sudeste 76 94 170 1221 

 

Sul 

PR 8 2 10 72 

RS 10 10 20 107 

SC 1 - 1 8 

Subtotal Sul 19 12 31 187 

TOTAL GERAL 160 129 289 2.031 

Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS. 

Adaptado pelo autor. 

  

O Saúde Mental em Dados, em continuidade, explica que 

O Programa De Volta Para Casa (PVC), instituído pela Lei Federal nº 10.708, de 31 

de julho de 2003, integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no componente de 

Estratégias de Desinstitucionalização. Por meio do pagamento de um benefício, este 

programa se propõe a fortalecer o poder de contratualidade, favorecendo assim a 

inclusão social e o processo de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial. 

(BRASIL, 2015, p. 22). 

 O número de beneficiários deste programa, instituído pela Lei nº 10.708 de 2003, 

aumentou em mais de 2000% desde sua criação em 2003. Só em 2014, o número de 

beneficiários deste programa era de 4349, como pode ser observado na Tabela 7, exibida na 

próxima página. 
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Tabela 7 – Distribuição dos Beneficiários do Programa de Volta para Casa (PVC)              

por UF – Brasil – 2014 
REGIÃO UF Nº DE BENEFICIÁRIOS 

 

Centro-oeste 

DF 174 

GO 17 

MT 44 

Subtotal Centro-Oeste 235 

 

 

 

 

Nordeste 

AL 22 

BA 115 

CE 23 

MA 85 

PB 76 

PE 385 

PI 19 

RN 5 

SE 85 

Subtotal Nordeste 815 

 

Norte 

AM 26 

PA 8 

TO 2 

Subtotal Norte 36 

 

Sudeste 

ES 12 

MG 623 

RJ 832 

SP 1323 

Subtotal Sudeste 2790 

 

Sul 

PR 158 

RS 276 

SC 39 

Subtotal Sul 473 

TOTAL 4349 

Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras 

Drogas/DAPES/SAS/MS. Adaptado pelo autor. 

 

No tocante à diminuição dos leitos em hospitais psiquiátricos, é possível visualizar a 

redução contínua dos leitos desde 2002, um ano após a promulgação da Lei da Reforma 

Psiquiátrica – conforme pode ser observado no gráfico 1, encontrado na próxima página. 

Salienta-se que o relatório apresentou a informação de que "até dezembro de 2014, existiam 

10 hospitais psiquiátricos no país indicados para descredenciamento do SUS a partir das 

avaliações do PNASH/Psiquiatria. Estes 10 Hospitais somam cerca de 1.200 leitos" (BRASIL, 

2015, p. 28). 
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Gráfico 1 – Leitos do SUS em Hospitais Psiquiátricos por ano                                                      

desde 2002 até 2014 – Brasil – 2002 a 2014 

 

 
Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS. 

 

 O gráfico exibido transparece a constante redução de instituições psiquiátricas sendo 

financiadas pela Administração Pública brasileira. Isto significa dizer que a diminuição dos 

leitos do SUS em hospitais psiquiátricos possui consequências positivas e condizentes com os 

princípios da Reforma Psiquiátrica e os objetivos da RAPS.  

 

2.7 – Reabilitação Psicossocial 

 O componente Reabilitação Psicossocial, segundo o Saúde Mental em Dados, 

constitui-se de 

estratégias que promovam o protagonismo de usuários e familiares para o exercício 

da cidadania através da criação e desenvolvimento de iniciativas articuladas com os 

recursos do território, nos campos do trabalho/economia solidária, habilitação, 

educação, cultura e saúde. Ressaltamos que estas estratégias não se restringem a um 

ponto de atenção ou ação isolada, mas à construção de novos campos de negociação 

e formas de sociabilidade. (BRASIL, 2015, p. 31). 

O Relatório destaca ações – apresentadas na Tabela 8 – no âmbito da economia 

solidária que promovem a geração de trabalho e renda a pessoas em situação de desvantagem 

social. Estes trabalhos “tem sido uma questão prioritária para o governo federal, que em 2013 

instituiu o Pronacoop Social, programa interministerial com o objetivo de avançar nos marcos 

legal e jurídico e nas políticas públicas de apoio ao Cooperativismo Social” (BRASIL, 2015, 

p. 31). 
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Tabela 8 – Iniciativas de geração de trabalho e renda para PCTM                           

cadastradas em 2013 – Brasil – 2013 
CADASTRO DE INICIATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA EM 2013 

 

REGIÃO 

 

 

ESTADO 

 

Nº DE INICIATIVAS 

 

 

 

Norte 

Acre 5 

Amapá 1 

Amazonas 15 

Pará 20 

Rondônia 2 

Tocantins 36 

 

 

 

 

Nordeste 

Alagoas  38 

Bahia 86 

Ceará 44 

Maranhão 20 

Paraíba 46 

Pernambuco 38 

Piauí 14 

Rio Grande do Norte  25 

Sergipe 18 

 

Centro-oeste 

Distrito Federal 13 

Goiás 20 

Mato Grosso 19 

Mato Grosso do Sul 26 

 

 

Sudeste 

Espírito do Santo 10 

Minas Gerais 77 

Rio de Janeiro 88 

São Paulo 177 

 

Sul 

Paraná 69 

Rio Grande do Sul 57 

Santa Catarina 43 

TOTAL 1.008 

Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS. Adaptado 

pelo autor. 

  

Além das iniciativas de geração de trabalho e renda, o relatório também apresenta o 

repasse de recursos financeiros para ações que viabilizam a reabilitação psicossocial – ação 

realizada pelo Ministério da Saúde desde 2005. Este repasse de recursos financeiros é 

realizado via chamadas de Trabalho, Cultura e Inclusão Social na RAPS e à chamadas de 

Fortalecimento do Protagonismo de Usuários e Familiares da RAPS, essas ações tem sido de 

suma importância para o fortalecimento das iniciativas de geração de renda e inserção da 

PCTM na sociedade. 
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Capítulo 3 – Metodologia 

 As atividades da pesquisa estiveram compreendidas entre os meses de Agosto e 

Novembro de 2019. Trata-se de um estudo de cunho qualitativo em que foram selecionados 

artigos científicos publicados em periódicos revisados por pares que abordam os desafios 

enfrentados pelos gestores e profissionais de saúde que atuam em instituições/componentes 

que integram a RAPS. O recorte geográfico do trabalho se limitou aos artigos científicos 

publicado em periódicos nacionais e estrangeiros que tratam da implementação da RAPS no 

território brasileiro. 

 A abordagem utilizada como parte da metodologia foi a Qualitative Evidence 

Synthesis (QES) que encontra-se melhor detalhada no item 3.1, a seguir. 

 

3.1 – A abordagem Qualitative Evidence Synthesis (QES) 

 Qualitative Evidence Synthesis (QES) configura-se numa abordagem que reúne uma 

série de técnicas associadas com a revisão sistemática de evidências de estudos qualitativos 

em que o objetivo é estabelecer um maior entendimento de questões muitas vezes de natureza 

sensível (FLEMMING et. al, 2018). Esta abordagem foi utilizada neste estudo porque, quando 

usada em pesquisas sobre saúde pública ou políticas e sistemas de saúde, consegue explorar: 

► Comportamentos relacionados à saúde e experiências de doença; 

► Por que e como a política ou intervenção opera; 

► Adequação ou aceitabilidade de intervenções; 

► Barreiras e facilitadores para implementação de intervenções; 

► Lacunas em evidências iniciais em pesquisas qualitativa, por exemplo, 

lacunas sobre o conhecimento da aceitabilidade da intervenção. 

(FLEMMING et. al, 2018, p. 2, tradução nossa) 

 Flemming et. al (2018) argumentam que a abordagem QES consegue reunir diversas 

perspectivas sobre um determinado tema ajudando produzir algo além de um simples resumo 

e também ajuda com informações sobre avaliação e implementação de intervenções 

complexas na medida em que "Explora a complexidade da intervenção; Examina o contexto e 

o sucesso ou fracasso da implementação; Determina o impacto de problemas mais amplos do 

sistema de saúde; Explora problemas com fidelidade, dosagem, alcance, equidade, processo e 

outcomes" (FLEMMING et. al, 2018, p. 2, tradução nossa). 
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Em continuidade, Flemming et. al (2018) evidenciam sete passos para iniciar a 

utilização da QES: 

1º Passo: Enquadramento do problema - identificar os problemas que precisam 

ser abordados; 

2º Passo: Construção de um enquadramento preliminar ou modelo lógico - 

ilustrar relações entre o problema, as evidências, a implementação e os 

resultados/outcomes; 

3º Passo: Desenvolvimento de uma compreensão do contexto - selecionar um 

quadro contexto que é apropriado para a complexidade da questão-problema; 

4º Passo: Identificação das linhas de investigação em potencial - considerar quais 

questões relacionadas à efetividade, implementação, viabilidade, adequação da 

intervenção ou estratégia de implementação; 

5º Passo: Busca para explorar a base de conhecimento - buscar o escopo da 

quantidade e o tipo de conhecimento e as evidências atualmente disponíveis; 

6º Passo: Formulação, foco e refinamento das questões - verificar o que já é 

conhecido; 

7º Passo: Desenvolvimento do protocolo - usar as perguntas preliminares e 

procurar entender como e por que uma intervenção pode funcionar, levando em 

consideração as interações entre indivíduos e o contexto que os envolve. 

 Além de seguir o passo a passo para a utilização da QES, cabe salientar a escolha do 

método. Dentro da abordagem QES existem diversos métodos disponíveis com níveis de 

desenvolvimento diferentes que se direcionam para a síntese dos dados qualitativos. 

Flemming et. al (2018) expõe que os métodos podem ser divididos em duas categorias: 

 Sínteses Integrativas: tem como exemplo os métodos Síntese Temática e Síntese de 

Enquadramento e possui o foco "em resumir ou agregar dados ou temas, é uma 

abordagem mais dedutiva e é frequentemente usada quando conceitos ou temas são 

claramente definidos no projeto de pesquisa" (FLEMMING et. al, 2018, p. 5, tradução 

nossa). 

 Sínteses Interpretativas: tem como exemplo a Meta-Etnografia, trata-se de uma 

abordagem indutiva e "permite o desenvolvimento de conceitos e teorias 

fundamentadas nos dados contidos nos estudos primários [...] o objetivo é produzir 

conceitos e continuar a desenvolver a teoria" (FLEMMING et. al, 2018, p. 5, tradução 

nossa). 
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 Neste trabalho utilizamos o método Síntese Temática (no original: Thematic 

Synthesis), baseando-nos no trabalho de James Thomas e Angela Harden (2008) no qual os 

autores apresentam, desenvolvem e aplicam este método realizando uma síntese de achados 

de pesquisas qualitativas através da revisão sistemática que "usa métodos rigorosos e 

explícitos para reunir os resultados de pesquisas primárias a fim de fornecer respostas 

confiáveis a perguntas específicas" (THOMAS; HARDEN, 2008, p. 2, tradução nossa). 

 Thomas e Harden (2008) desenvolvem esta abordagem através de três importantes 

passos: (1) Criar critérios de avaliação do material; (2) Extrair dados ou achados dos estudos; 

e, (3) Codificar os achados dos textos primários e gerar temas descritivos e analíticos. Em 

referência à abordagem QES e ao método Síntese Temática foram adotados os procedimentos 

que estão descritos na próxima seção. 

3.2 – Procedimentos da pesquisa 

O desenvolvimento da pesquisa foi realizado a partir dos seguintes procedimentos: (1) 

Levantamento, leitura e discussão da bibliografia inicial referente ao tema; (2) Levantamento, 

leitura e análise dos relatórios sobre saúde mental produzidos pelo Ministério da Saúde; (3) 

Criação, no Excel, da matriz de extração de dados qualitativos contendo as questões-chave da 

pesquisa elaboradas a partir do problema e dos objetivos; (4) Elaboração dos critérios de 

inclusão e exclusão com base no problema de pesquisa e objetivos; (5) Escolha dos artigos a 

serem analisados no estudo; (6) Extração dos dados qualitativos presentes nos artigos 

selecionados; (7) Codificação dos dados extraídos dos estudos primários; e, (8) Escrita da 

monografia. O quadro abaixo resume as tarefas realizadas para a conclusão do estudo com a 

divisão das mesmas em cinco partes que vão do levantamento e leitura da bibliografia à 

escrita da presente monografia: 
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Figura 1 – Procedimentos da pesquisa 

 

 

Isto posto, cabe retomar os sete passos propostos por Flemming et. al (2018) visto que 

estes passos foram seguidos no estudo na medida em que: 

1. Realizamos o enquadramento da implementação da RAPS no território brasileiro; 

2. Nosso modelo lógico foi baseado na literatura de barreiras e facilitadores para 

implementação; 

3. Apontamos o contexto/fase da implementação da RAPS com dados informativos e 

estatísticos; 

4. Identificamos duas variáveis que mereciam atenção: estigma e capacidade estatal; 

5. Exploramos a base de conhecimento sobre o tema; 

6. Construímos uma matriz de extração de dados no Excel; 

7. E, desenvolvemos o protocolo contendo as perguntas de pesquisa e os critérios de 

inclusão e exclusão dos artigos que foram selecionados. 

Parte I - 
Levantamento 
e leitura 

• (1) Levantamento, leitura e discussão da 
bibliografia inicial referente ao tema; 

• (2) Levantamento, leitura e análise dos relatórios 
sobre saúde mental produzidos pelo Ministério da 
Saúde. 

Parte II - 
Criação da 
Matriz de 
Extração 

• Criação, no Excel, da matriz de extração de 
dados qualitativos contendo as questões-chave 
da pesquisa elaboradas a partir do problema e 
dos objetivos. 

Parte III - 
Escolha do 
material a ser 
analisado 

• (1) Elaboração dos critérios de inclusão e 
exclusão com base no problema de pesquisa e 
objetivos; 

• (2) Escolha dos artigos a serem analisados no 
estudo a partir dos critérios. 

Parte IV - 
Extração e 
Codificação 

• (1) Extração dos dados qualitativos 
presentes nos artigos selecionados; 

• (2) Codificação dos dados 
extraídos dos estudos primários. 

Parte V - 
Escrita 

• Escrita e 
revisão da 
monografia. 

Fonte: Elaboração do autor. 
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3.3 – Matriz de extração de dados qualitativos e as perguntas de pesquisa 

 Após a leitura prévia de artigos científicos que explicitam os desafios enfrentados pela 

RAPS e tendo como base o referencial teórico de teorias de implementação assim como o de 

barreiras e facilitadores na implementação de políticas públicas, identificamos algumas 

lacunas e elaboramos um conjunto de questões-chave que ajudam a responder o problema de 

pesquisa, os quais serão utilizados para a realização da análise QES, conforme quadro abaixo: 

Quadro 1 – Questionário da Matriz de Extração de Dados 
QUESTIONÁRIO DA MATRIZ DE EXTRAÇÃO DE DADOS 

 

Informações 

sobre o texto 

Citação (Fonte) 

Ano de publicação 

Área da publicação 

 

Sumário 

Objetivos da pesquisa 

Métodos 

Resultados principais 

 

 

 

Processo de 

Implementação 

[IMPLT1] Componente da RAPS [IMPLT1]: Qual é a instituição vinculada à RAPS a qual o 

estudo se refere? 

[IMPLT2] Fase/Contexto de 

implementação 

[IMPLT2]: A implementação teve diversas fases/etapas? 

Quais foram as mudanças/impactos imbricados no processo de 

implementação? 

[IMPLT3] Barreiras [IMPLT3]: Quais as principais barreiras para a implementação? 

[IMPLT4] Facilitadores [IMPLT4]: Quais os principais facilitadores para a 

implementação? 

 

 

 

 

 

 

Estigma 

[ESTIG1] Pacientes [ESTIG1]: Qual a percepção dos gestores e profissionais de 

saúde sobre a identidade do paciente? 

[ESTIG1]: Existem processos de discriminação em relação ao 

paciente que usufrui dos serviços prestados? 

[ESTIG2] Rede social [ESTIG2]: Como amigos e familiares se encontram nesse 

contexto? 

[ESTIG2]: A rede social do paciente otimiza o projeto 

terapêutico ou reproduz o estigma ? 

[ESTIG3] Gestores e profissionais 

de saúde 

[ESTIG3]: Os profissionais de saúde demonstram algum tipo de 

discriminação ou ação estigmatizadora? 

[ESTIG3]: Ao cuidar da enfermidade mental há reprodução de 

identidades deterioradas ou de cronicidades? 

 

 

 

 

Capacidade 

Estatal 

[CAEST1] Capacidade técnico-

administrativa 

[CAEST1]: Há dificuldades encontradas nas rotinas 

administrativas cotidianas? 

[CAEST1]: As ações estão coordenadas e orientadas para 

cumprir os objetivos estipulados? 

 

[CAEST2] Capacidade política 

[CAEST2]: Existe articulação entre os componentes da Rede? 

[CAEST2]: Quais os canais de interlocução e negociação com 

os diversos atores sociais? 

[CAEST2]: Quais os principais conflitos da RAPS com a 

sociedade civil e/ou outros órgãos? 

Fonte: Elaboração do autor. 

3.4 – Escolha do material a ser analisado 

 A busca dos artigos foi realizada na plataforma Periódicos CAPES – portal de 

periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – que 

reúne diversas bases de dados construindo uma biblioteca virtual de produção científica 

nacional e mundial. As buscas foram realizadas no mês de outubro após a elaboração da 
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matriz de extração no formato Excel assim como a elaboração das questões-chave para 

pesquisa com base no problema e nos objetivos estipulados no projeto. 

 No processo de busca, optou-se pela utilização de “busca avançada” sempre com os 

filtros: Data de Publicação: Últimos 20 anos; Tipo de Material: artigos; e, Idioma: Qualquer 

idioma. Além disso, selecionamos a opção “Periódicos revisados por pares” constante na aba 

de “Mostrar somente”. Os descritores utilizados para busca foram: desafios AND saúde 

mental; desafios AND atenção psicossocial; estigma AND saúde mental; estigma na atenção 

psicossocial; capacidade estatal AND atenção psicossocial; capacidade técnico-administrativa 

AND atenção psicossocial; capacidade técnico administrativa AND atenção psicossocial; 

capacidade política AND atenção psicossocial; e, capacidade estatal AND saúde mental. 

 Somando a busca de todos os descritores com os filtros aplicados obtivemos 4.101 

resultados dos quais lemos os resumos simples até, aproximadamente, a página 10 de cada 

busca. Realizamos o download de 54 artigos – com texto completo – para leitura dinâmica 

baseando-nos no resumo simples contido na plataforma Periódicos CAPES dos quais 19 

artigos foram filtrados, sendo 11 deles selecionados para análise. 

 Os critérios de inclusão para seleção dos 54 artigos para leitura dinâmica foram: 1) 

pesquisas publicadas no idioma português, espanhol e inglês; 2) pesquisas realizadas entre 

2001 – ano de promulgação da Lei da Reforma Psiquiátrica – e 2019 – ano da realização do 

presente estudo; 3) pesquisas empíricas de cunho qualitativo que tratavam sobre a 

implementação de algum dos sete componentes da RAPS, portanto, abordavam os serviços de 

saúde mental no território brasileiro; 4) pesquisas trazendo em seu seio a perspectiva de 

usuários, de familiares e, principalmente, dos profissionais de saúde; 5) pesquisas que 

abordavam o estigma do paciente enquanto o mesmo usufruía dos serviços prestados por 

algum dos componentes da RAPS; e, 6) pesquisas que tratavam sobre a gestão e/ou 

organização de algum dos componentes da RAPS. 

 Os critérios de exclusão, portanto, podem ser explicitados por: 1) artigos publicados 

em idiomas que não o português, espanhol e inglês; 2) pesquisas realizadas antes da 

promulgação da Lei da Reforma Psiquiátrica; 3) pesquisas que mesmo publicadas em 

português, espanhol e inglês tratavam de serviços de saúde mental de outros país que não o 

Brasil – como Paraguai, Portugal, Japão, México, Afeganistão, etc; 4) pesquisas teóricas e/ou 

bibliográficas que não abordavam a perspectiva dos atores sociais participantes do processo 

de implementação; 5) pesquisas teóricas e/ou bibliográficas que tratavam sobre o cuidado em 

si e a prática de ensino sobre atenção psicossocial nos cursos que formam os profissionais dos 
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serviços de saúde mental; 6) pesquisas que não abordavam o estigma e/ou gestão/organização 

nos componentes da RAPS. 

 Após a leitura dinâmica dos artigos e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

supracitados chegamos ao número de 19 artigos. Os 19 artigos foram lidos na íntegra, os 

quais 10 artigos foram selecionados para posterior análise; 4 artigos foram excluídos da 

amostra por não preencherem os requisitos dos critérios; e, 5 artigos foram deixados em 

espera, mas após uma segunda leitura ainda mais minuciosa quatro artigos foram excluídos 

por não preencherem os requisitos dos critérios de inclusão e um artigo foi selecionado para 

análise. Todo este processo de busca e escolha dos artigos a serem analisados está descrito na 

figura a seguir: 

 

Figura 2 – Processo de Escolha dos Artigos 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Número de artigos indentificados com os 
mecanismos de busca na plataforma 
Periódicos CAPES: 4.101 

Artigos completos escolhidos para leitura 
dinâmica: 54 

Artigos filtrados para leitura na íntegra: 19 

Artigos selecionados para análise: 10 

Após leitura minuciosa dos artigos que 
haviam ficado em espera, obteve-se 
amostra final: 11 
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Capítulo 4 – Resultados e discussão 

 Neste capítulo, foi explorado o recurso de quadros-síntese para apresentar os 

resultados obtidos na extração e codificação na matriz, que cumprem seu papel na resposta do 

problema de pesquisa. A primeira parte deste capítulo final apresenta detalhes da amostra 

assim como o resumo dos artigos selecionados para análise; a segunda parte expõe como o 

estigma aparece na literatura de análise qualitativa e como influencia no processo de 

implementação; a terceira explana como a capacidade estatal pode ser apreendida tratando-se 

de saúde mental; e, por fim, a quarta parte explica como é possível fazer relações entre as 

variáveis escolhidas para o estudo. 

4.1 – Marcadores e resumos dos artigos selecionados 

No quadro abaixo é possível verificar detalhes dos textos selecionados tais como: ano 

de publicação, autores, título e a área do periódico no qual foi publicado. Observa-se que 

antes destas informações existe o campo “Marcador” que serve de referência para os outros 

quadros-síntese que aparecem no andamento do capítulo visto que não foi possível e/ou 

necessário repetir o título do artigo a todo o momento. Os textos foram ordenados de forma 

crescente baseados no ano de publicação, destarte, o artigo de marcador A11 é o mais recente 

e o de marcador A1 é o mais antigo. 

Apesar do recorte temporal de busca estabelecido com base nas publicações dos 

últimos vinte anos, a amostra final compreendeu publicações dos últimos nove anos – do ano 

de 2009 até o ano de 2018 – sendo que os anos de 2012, 2013 e 2014 não possuem nenhum 

artigo publicado dentro dos critérios de inclusão. Destacam-se os anos de 2009, 2012 e 2017 

que possuem dois artigos na amostra. Ademais, observa-se que nove artigos foram publicados 

em periódico da área de Saúde Pública/Coletiva, sendo dois deles publicados na área da 

Enfermagem. 

Cabe salientar que dois autores recebem destaque na amostra por aparecem como em 

mais de um texto selecionado, a saber: José Maria Ximenes Guimarães e Maria Salete Bessa 

Jorge. 
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Quadro 2 – Amostra 

MARCADOR ANO AUTORES TÍTULO 
ÁREA DA 

PUBLICAÇÃO 

A1 2009 

Rosana Teresa Onocko Campos; 

Juarez Pereira Furtado; 

Eduardo Passos; 

Ana Luiza Ferrer; 

Lilian Miranda; 

Carlos Alberto Pegolo da 

Gama. 

Avaliação da rede de centros de atenção 

psicossocial: entre a saúde coletiva e a 

saúde mental 

Saúde Pública/Coletiva 

A2 2009 
Mônica Nunes; 

Maurice de Torrenté. 

Estigma e violências no trato 

com a loucura: narrativas de centros de 

atenção psicossocial, Bahia e Sergipe 

Saúde Pública/Coletiva 

A3 2010 

José Maria Ximenes Guimarães; 

Maria Salete Bessa Jorge; 

Regina Claudia Furtado Maia; 

Lucia Conde de Oliveira; 

Ana Patrícia Pereira Morais; 

Marcos Paulo de Oliveira Lima; 

Marluce Maria Araújo Assis; 

Adriano Maia dos Santos. 

Participação social na saúde mental: 

espaço de construção de cidadania, 

formulação de políticas e tomada de 

decisão 

Saúde Pública/Coletiva 

A4 2011 

Mariana Nogueira Rangel Pande; 

Paulo Duarte de Carvalho 

Amarante. 

Desafios para os Centros de Atenção 

Psicossocial como serviços substitutivos: 

a nova cronicidade em questão 

Saúde Pública/Coletiva 

A5 2011 

Carla Aparecida Arena Ventura; 

Angélica Silva Araújo; 

Marciana Fernandes Moll. 

Dimensões organizacionais de um Centro 

de Atenção Psicossocial para dependentes 

químicos 

Enfermagem 

A6 2012 

Diego Bonfada; 

Jacileide Guimarães; 

Andiara Araújo Cunegundes de 

Brito. 

Concepções de profissionais de saúde do 

serviço de atendimento móvel quanto à 

urgência psiquiátrica 

Enfermagem 

A7 2012 

Raimunda Félix de Oliveira; 

Luiz Odorico Monteiro de 

Andrade; 

Neusa Goya. 

Acesso e integralidade: a compreensão 

dos usuários de uma rede de saúde mental 
Saúde Pública/Coletiva 

A8 2016 

Jeanine Maria Sobral Nunes; 

José Maria Ximenes Guimarães; 

José Jackson Coelho Sampaio. 

A produção do cuidado em saúde mental: 

avanços e desafios à implantação do 

modelo de atenção psicossocial territorial 

Saúde Pública/Coletiva 

A9 2017 

Adriane Domingues Eslabão; 

Valéria Cristina Christello 

Coimbra; 

Luciane Prado Kantorski; 

Ariane da Cruz Guedes; 

Cristiane Kenes Nunes; 

Daiane de Aquino Demarco. 

Além da rede de saúde mental: entre 

desafios e potencialidades 
Saúde Pública/Coletiva 

A10 2017 

Israel Coutinho Sampaio Lima; 

Sérgio Beltrão de Andrade Lima; 

Antonio Dean Barbosa Marques. 

Desafios e avanços do processo de gestão 

de um centro de atenção psicossocial de 

um município do interior do nordeste 

brasileiro 

Saúde Pública/Coletiva 

A11 2018 

Karine Lima Verde Pessoa; 

Maria Salete Bessa Jorge; 

Lídia Andrade Lourinho; 

Ana Maria Fontenele Catrib. 

Gestão do cuidado e interdisciplinaridade: 

desafios do cotidiano da atenção 

psicossocial 

Saúde Pública/Coletiva 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O quadro-síntese, intitulado Quadro 3, que pode ser encontrado nas páginas 47 e 48, 

informa qual o componente da RAPS estudado, a localidade em que se realizou o estudo, os 

objetivos, a metodologia e os resultados principais do trabalho. Tais informações se fazem 

preciosas na medida em que sintetiza os principais pontos do texto para que o leitor entenda a 

construção e estrutura do artigo mesmo não tendo contato com o artigo anteriormente. 
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Quadro 3 – Síntese dos artigos da amostra 
MARCA-

DOR 

COMPO-

NENTE 
LOCALIDADE 

OBJETIVOS DO 

ESTUDO 
MÉTODOS RESULTADOS PRINCIPAIS 

A1 CAPSIII Campinas - SP 

Avaliar os 
modelos 

assistenciais, de 

gestão e de 
formação de 

trabalhadores de 
uma rede de 

CAPS. 

Pesquisa avaliativa 
qualitativa, sustentada pela 

hermenêutica gadameriana, 

realizada em 2006-2007. Os 
dados foram coletados por 

meio de 20 grupos focais, em 

CAPS III, realizados com 
diferentes grupos de interesse 

(trabalhadores, gestores 
municipais, usuários, 

familiares e gestores locais). 

Foram identificados pontos fortes e 
fragilidades no que concerne à atenção à 

crise, articulação com a rede básica, 

formulação de projetos terapêuticos, gestão e 
organização em equipes de referência, 

formação educacional e sofrimento psíquico. 

A rede de centros de atenção psicossocial em 
Campinas destaca-se pela sua originalidade 

na implantação de seis CAPS III , e pela sua 

eficácia na continência com usuários e 
familiares no momento da crise e na 

reabilitação. A redução das equipes noturnas 
desponta como principal problema e fonte de 

estresse para os trabalhadores. A formação 

dos profissionais se mostrou insuficiente 
para os desafios enfrentados por esses 

serviços. 

A2 CAPS 

Vitória da 

Conquista; 
Itaberaba; Lauro 

de Freitas; e 

Salvador - BA e 
Aracaju - SE 

Identificar os 

processos de 
estigmatização e 

modalidades de 

violência vividas 
por portadores de 

transtornos 

mentais atendidos 
em CAPS. 

Estudo qualitativo baseado 

em entrevistas individuais 
com usuários e grupos focais 

com familiares e 

profissionais de cinco centros 
de atenção psicossocial, em 

2006-2007. As categorias de 

análise foram construídas 
com base no conceito de 

estigma proposto por 

Goffman e foram 
sistematizadas quatro tipos 

de violência: interpessoal, 

institucional, simbólica e 
estrutural. 

Usuários e familiares relataram exemplos de 

desqualificações, repreensões, 
constrangimentos, humilhações, negligência 

e agressões físicas, com fins de dominação, 

exploração e opressão. Profissionais 
referiram que pessoas que sofrem transtornos 

mentais permanecem como alvo de 

preconceitos arraigados e naturalizados na 
cultura. A principal consequência foi a 

manutenção do isolamento, da vida social 

como forma de “tratamento” ou como 
atitude excludente manifestada por reações 

discriminatórias, que se apresentam como 

rejeição, indiferença e agressividade verbal 
ou física. 

A3 
HOSPITAIS 

E CAPS 
Fortaleza - CE 

Compreender 

como os 

profissionais que 
atuam na área de 

saúde mental 

percebem esse 
movimento de 

construção da 

participação social 
no sistema de 

saúde de Fortaleza 

(CE). 

Estudo de abordagem 

qualitativa, junto aos 

profissionais de saúde mental 
do município. Foi utilizada 

como técnica entrevista 

semiestruturada com 
dezessete participantes. O 

material empírico foi 

analisado através da técnica 
de análise de conteúdo 

categorial temática de 

Bardin. 

Foram identificados três núcleos de análise: 

participação social como espaço de 
cidadania 

e formulação de políticas; orientada para a 

atenção 
às necessidades coletivas e de tomada de 

decisão. O estudo revela a participação 

social como 
uma possibilidade de ampliação da relação 

da sociedade civil com o Estado, o qual 

possibilita a 
intervenção social na proposição das 

políticas de saúde. Evidencia-se o direito à 

saúde articulado à consolidação da 
democracia na atenção às necessidades e 

edificação coletiva. 

A4 CAPS 
Rio de Janeiro - 

RJ 

Compreender a 

produção da nova 
cronicidade dentro 

de um CAPS. 

Além da observação 
participante, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas 

com técnicos, usuários e 
familiares, tendo como base 

para análise dos dados a 

teoria do construcionismo 
social. 

Os resultados mostram que os entrevistados 

têm perspectivas que vão ao encontro da 

ideia de nova cronicidade, expressão que 
colaborou para uma análise do 

funcionamento, dos avanços e desafios 

encontrados nesse serviço. 

A5 CAPSAD 
Ribeirão Preto - 

SP 

Identificar a visão 

de profissionais 

sobre as 
dimensões 

estruturais e 
contextuais de um 

CAPS para 

dependentes de 
substâncias 

psicoativas do 

Estado de São 
Paulo. 

Estudo qualitativo que 

utilizou a entrevista 
semiestruturada com nove 

profissionais e dois gestores 
para obter os dados que 

foram analisados por meio da 

análise temática. 

A estrutura interna do serviço foi 

influenciada pelo ambiente externo e 
fundamenta-se no cuidado individualizado. 

Como alternativa de enfrentamento dos 
desafios, ressalta se o trabalho em equipe e 

sobrecarga como problema resultante da 

dinâmica de trabalho. 

A6 SAMU Natal - RN 

Analisar as 

concepções dos 

profissionais de 
saúde do Serviço 

Pesquisa qualitativa que 

utilizou a entrevista 

semiestruturada como 
instrumento de coleta de 

A análise dos dados aponta que elementos 

associados à ideologia da periculosidade e 

segregação social da loucura sustentam o 
ideário dos profissionais entrevistados. 
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de Atendimento 

Móvel de 
Urgência (SAMU) 

de Natal-RN sobre 

o atendimento às 
urgências psiquiá-

tricas. 

informações. Sujeitos do 

Estudo foram selecionados 
entre profissionais de saúde 

do SAMU de Natal/RN. 

A7 CAPS Fortaleza - CE 

Analisar as 

compreensões dos 

usuários dos 
CAPS sobre a 

atenção em saúde 

mental, com foco 
na integralidade e 

no acesso. 

Estudo de abordagem 
qualitativa com referencial 

teórico-metodológico da 

Avaliação de Quarta Geração 
e aplicação da técnica do 

Círculo Hermenêutico 

Dialético. Foram 
entrevistados 12 usuários de 

dez serviços de saúde mental  

de março a maio de 2011. Os 
temas do estudo foram 

agrupados a partir das 

narrativas, tendo como 
referencial de análise a 

hermenêutica de Paul 

Ricoeur. 

Os principais achados: os CAPS são vistos 

como espaço de convivência capaz de 

estabelecer redes afetivas e sociais; estigmas, 
preconceitos e tutela estão presentes nos 

serviços, nas famílias e na comunidade; as 

práticas manicomiais persistem nos serviços 
substitutivos; a humanização do cuidado 

amplia o acesso e o vínculo com os serviços; 

a trajetória dos usuários no SUS ocorre 
devido às suas necessidades sociais e de 

saúde. 

A8 CAPS Fortaleza - CE 

Compreender as 
razões de 

implantação do 

modelo de atenção 
psicossocial ter-

ritorial, seus 

avanços e desafios 
na produção do 

cuidado, no atual 

movimento de 
Reforma Psiqui-

átrica ocorrido em 

Fortaleza, Ceará. 

Pesquisa de natureza 
qualitativa, por via de estudo 

de caso, contextualizado 

historicamente, e de 
aproximação com o método 

dialético, tecnicamente, por 

meio de entrevista e grupo 
focal, com resultados 

submetidos à Análise do 

Discurso Coletivo. 

 

Os resultados e a discussão se expressam em 

categorias surgidas dos discursos dos 
trabalhadores, gestores e usuários, 

relacionadas aos modelos psiquiátrico 

clássico e de atenção psicossocial  territorial. 
Apesar da perspectiva de uma política de 

ação includente e integrada, o trânsito para a 

prática é descontínuo e fragmentário. Dessa 
forma, o modelo de atenção psicossocial 

territorial é expresso, atualmente, fora da 

realidade dos serviços, estranho/ alienado, 
sem muitas perspectivas de elaboração e 

execução em Fortaleza, Ceará. 

A9 
ATENÇÃO 

BÁSICA 
Pelotas - RS 

Avaliar os 

desafios e as 
potencialidades da 

rede de saúde 

mental a partir da 
Estratégia de 

Saúde da Família. 

Estudo descritivo e 

exploratório, com abordagem 

metodológica qualitativa. 

Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com seis 

gestores, as quais foram 

gravadas e transcritas 
literalmente. Objetivando, 

assim, avaliar os desafios e 

as potencialidades da rede de 
saúde mental na visão dos 

coordenadores da ESF para 

promover a integralidade do 
cuidado. 

Os desafios são apontados pela: falta de 

apoio da gestão, uso excessivo de 
psicofármacos, alguns profissionais não 

conhecem seus usuários e falta comunicação 

na rede. As potencialidades são: o 
reconhecimento do comprome-timento de 

profissionais com as ações de saúde mental e 

a preocupação dos gestores com as práticas 
de saúde mental dentro dos seus serviços. O 

cuidado envolve muitos atores sociais que 

precisam trabalhar em rede para amenizar os 
desafios e fortalecer as potencialidades para 

efetivar o cuidado. 

A10 CAPS 
Sertões de Crateús 

- CE 

Analisar o 

processo de 

trabalho adotado 
por profissionais 

envolvidos na ges-

tão e assistência 
de um CAPS e a 

adequabilidade da 

estrutura física da 
unidade às prá-

ticas de saúde 

mental. 

Estudo qualitativo, descritivo 
e exploratório. Realizado no 

Centro de Atenção 

Psicossocial, em um 
município do interior do 

Ceará, com nove 

profissionais, entre os meses 
de setembro e outubro de 

2014. Foi utilizado um 

roteiro semiestruturado para 
coleta de dados. 

Há ausência de coparticipação entre gestão e 
profissionais, escassez de recursos 

financeiros e inadequação da estrutura física, 

que corrobora para a fragmentação do 
processo de trabalho. 

A11 CAPS Fortaleza - CE 

Comprender os 

desafios no 

cotidiano da 
atenção psicosso-

cial, considerando 

as relações 
afetivas, a gestão 

do cuidado e a 

interdisciplinarida
de. 

Pesquisa qualitativa reflexiva 

de cunho fenomenológico em 
uma perspectiva 

hermenêutica, realizado com 

profissionais da saúde mental 
do Centro de Apoio 

Psicossocial em Fortaleza-

CE. 

Do cotidiano da atenção psicossocial 

emergiram subjetividades relacionadas a 
precarização do trabalho em saúde 

determinado pela infraestrutura física 

deficiente, quantidade e qualidade de 
material insatisfatórios, trazendo desalentos 

para o exercício das práticas e do cuidado 

com qualidade. 

Fonte: Elaboração do autor. 
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 Identifica-se que os textos selecionados tratam majoritariamente do componente de 

atenção psicossocial especializada da Rede, o CAPS, que representa 72% da amostra. Além 

do CAPS, os artigos tratam dos componentes de Atenção Básica, Atenção de Urgência e 

Atenção Hospitalar não aparecendo nenhum artigo que aborda as variáveis nos outros 

componentes da RAPS. Referente à localidade em que foram realizados os estudos, percebe-

se que 63% da amostra é composta de estudos realizados na região nordeste do país sendo que 

45% do total da amostra são de trabalhos empreendidos no estado do Ceará – concentrados no 

município de Fortaleza. Ressalta-se, no entanto, que não apareceu na amostra alguma 

localidade da região Norte ou Centro-Oeste.   

  É importante lembrar que todos os estudos são de natureza qualitativa, o que pode ser 

observado são as diferenças na utilização de técnicas e referenciais teórico-metodológicos. As 

técnicas empreendidas pelos estudos foram: grupos focais, entrevista semiestruturada, 

observação participante e estudo de caso usado de forma descritiva e exploratória. Quanto ao 

referencial teórico-metodológico os estudos foram sustentados por: hermenêutica 

gadameriana; hermenêutica de Paul Ricoer; círculo hermenêutico dialético; avaliação de 

quarta geração; conceito de estigma por Goffman; teoria de construcionismo social; análise de 

conteúdo categorial temática de Bardin; análise do discurso coletivo. 

 Compreendendo de forma melhor o contexto, a estrutura, os objetivos e o referencial 

teórico-metodológico dos artigos da amostra, fica lógico encaminhar para os achados 

extraídos e codificados na matriz de extração. 

4.2 – Influência do Estigma na implementação da RAPS 

 No Quadro 4, encontrado na página seguinte, são exibidos os resultados dos artigos da 

amostra extraídos de acordo com a variável Estigma. Os marcadores foram descritos 

novamente para identificação e os resultados são exibidos em três colunas: ESTIG1 que 

sintetizam aspectos referentes a processos de discriminação e segregação sofridos pelos 

usuários dos serviços; ESTIG2 que informa como os familiares e a rede social dos usuários se 

encontram nesse processo; e, ESTIG3 que sintetiza informações relativas às ações 

estigmatizadoras, de discriminação e segregação impetradas por gestores e profissionais de 

saúde. Visto que alguns textos não argumentavam sobre a variável Estigma ou tratavam 

apenas sobre uma das dimensões expostas nas três colunas alguns campos do quadro estão 

preenchidos por N/A – expressão que significa “Não se aplica”. 
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Quadro 4 – Síntese da codificação pela variável Estigma 
MARCADOR ESTIG1 ESTIG2 ESTIG3 

A1  

N/A 

 

N/A 

Somatização de sofrimento pelo/no 

trabalho visto o frequente contato com a 

loucura e carência social dos usuários. 

A2 Violência cívica restringe 

participação social dos usuários; 

estigma associado à periculosidade 

e infantilidade da PCTM; 

indiferença e rejeição de familiares, 

vizinhos e da sociedade como um 

todo; violência socioeconômica 

reforça o estigma; ações de 

discriminação. 

Estigmatização acomete 

usuários e seus familiares; 

humilhação, expulsão e maus 

tratos advêm de familiares; 

isolamento social dos usuários 

e familiares.  

Atitudes de distância e repulsa advindas de 

profissionais; há mais violências dentro da 

rede onde há falta de regulação e/ou 

fiscalização; cultura institucional que 

produz violências; destrato e 

negligenciamento dentro da rede; omissões 

de atendimento e cuidado.  

A3 N/A N/A N/A 

A4 Comorbidade com uso de drogas; 

vínculo de dependência com os 

serviços; complexidade da 

intervenção terapêutica em alguns 

casos; restrição das atividades 

cotidianas e de lazer dentro do 

CAPS. 

Familiares demonstram 

desejo do vínculo do usuário 

com os serviços. 

Relações hierárquicas entre técnicos e 

usuários; equipe possui visão patológica 

dos usuários; infantilização dos usuários.  

A5 Forte influência do estigma à 

pessoa com dependência química. 

Dificuldades de integração 

dos profissionais com a 

família. 

Planejamento do CAPSAD se dá na lógica 

de redução de danos. 

A6  

 

N/A 

 

 

N/A 

Profissionais possuem medo da PCTM em 

crise; distância do profissional com o 

usuário pelo medo e pelo estigma; posturas 

defensivas e omissões no cuidado; visão 

dos usuários como agressivos. 

A7 Presença de estigma, preconceito, 

isolamento e sentimento de 

exclusão; desrespeito aos direitos 

de cidadão; usuários desejam 

presença afetiva dos profissionais. 

Estigmatização das PCTM 

independente se estão 

inseridos na RAPS ou não. 

Profissionais não possuem escuta 

qualificada dos usuários; usuários relatam 

processos de estigmatização pelos 

profissionais. 

A8 Construção de uma nova 

cronificação, institucionalização e 

segregação; abordagem 

reducionista do usuário tratando-o 

como objeto. 

Pressão social por internação; 

processos de estigmatização 

das famílias dos usuários. 

Estabelecimento de perfis de usuários para 

atendimento; negligenciamento; omissões 

de cuidado e segregação aos serviços; 

reprodução de perspectivas medicamentosa 

e manicomial dentro do CAPS; visão dos 

usuários como agressivos; associação dos 

comportamentos dos usuários à vadiagem; 

não há questionamento de práticas por 

parte da equipe; estigma influencia 

negativamente o cuidado; hierarquização 

entre profissionais de saúde e usuários. 

A9 N/A N/A Resistência das UBS e equipes de ESF 

trabalharem com PCTM.  

A10 N/A N/A N/A 

A11 N/A N/A N/A 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A variável Estigma nem sempre é evidenciada nos artigos, o conceito foi percebido 

através de categorias – apresentadas no parágrafo a seguir – que aparecem frequentemente ao 

longo do texto, principalmente, na parte que aborda os resultados das pesquisas. Uma vez que 

o estigma vai aparecendo no decorrer dos artigos vão sendo discutidas dificuldades no 

cuidado, no projeto terapêutico e na promoção de atividades sociais do usuário. Desta forma, 

o estigma se apresenta como uma barreira na implementação.  
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O quadro-síntese foi capaz de descortinar algumas categorias recorrentes relacionadas 

ao estigma dentro da RAPS, quais sejam: violência física; violência psicológica; violência 

simbólica; dependência institucional; hierarquia da relação profissional-usuário/família; 

infantilização do usuário; pressão social por internação; medo causado pelo estigma; omissões 

de cuidado e negligenciamento; segregação e isolamento; medicamentação; e, 

manicomialização. 

Haja vista a alta complexidade de intervenção das políticas de saúde mental, é possível 

deduzir que, em contextos diversos, existe um distanciamento do que é positivo para o 

cuidado psicossocial e a prática profissional que envolve as categorias supracitadas. No 

momento em que ocorre esse distanciamento fica evidente a presença do estigma nas ações 

desenvolvidas pelos profissionais de saúde assim como a reafirmação do estigma presente 

fora do ambiente institucional do CAPS, da Atenção Básica em Saúde e do SAMU. 

4.3 – Capacidade Estatal em saúde mental 

 O Quadro 5, na próxima página, sintetiza os achados presentes nos artigos da amostra 

extraídos de acordo com a variável Capacidade Estatal. Os marcadores foram descritos para 

identificação e os resultados se encontram dispostos em duas colunas: CAEST1 – que 

sintetiza informações referentes aos aspectos técnico-administrativos e as ações voltadas para 

cumprir os objetivos da RAPS – e CAEST2 – que sintetiza informações relativas às ações de 

diálogo do componente da RAPS com a sociedade e outros órgãos do poder executivo-

legislativo e diálogo da rede como um todo. Alguns textos não abordaram a dimensão da 

capacidade política que trata aspectos da coluna CAEST2, portanto, o campo foi preenchido 

por N/A – expressão que significa “Não se aplica”. 
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Quadro 5 – Síntese da codificação pela variável Capacidade Estatal 
MARCADOR CAEST1 CAEST2 

A1 Baixa capacidade de atendimento (multidisciplinar) no 

período noturno; práticas de grupo não discutidas e/ou 

supervisionada pelos profissionais; funcionamento dos turnos 

noturnos semelhante aos hospitais psiquiátricos; 

coordenadores e ACS de UBS com ideias distorcidas sobre o 

CAPS; falta de recursos (humanos, financeiros e materiais); 

alta hierarquia institucional; inexistência de plano de carreira; 

dificuldade de gerenciamento de médicos por profissionais 

não médicos. 

Dificuldades de parcerias e diálogo da rede como um 

todo. 

A2 Falta de preparo dos profissionais; presença de atitudes de 

indução e sugestionamento aos usuários; omissões de 

atendimento; campanhas publicitárias ineficazes para redução 

do estigma. 

 

N/A 

A3 Quando há participação na gestão do SUS representa-se em 

reconfiguração e consecução do sistema de saúde; promoção 

de melhores condições de saúde e qualidade de vida de 

acordo com as necessidades sociais. 

Centralização das decisões pelo governo; tímida 

existência de diálogo ou articulação com a sociedade 

prevista apenas em conferências; existência de 

desafios de participação como representatividade, 

legitimidade, participação ativa, recepção de suas 

deliberações e transparência; reconhecimento da 

participação social enquanto política de saúde; 

participação fortemente evidenciada em instâncias 

deliberativas. 

A4 Serviços de saúde mental como produtores de cronicidades e 

institucionalização; sobrecarga dos serviços ao manter os 

usuários sob tutela; lógica dos manicômios foi mantida com 

novas práticas de cuidado. 

Esforço de aproximação com a sociedade como 

iniciativa particular não como um projeto coletivo; 

falta de articulação com a rede como um todo. 

A5 Baixo nível de formalização administrativa; baixa 

especialização do trabalho; sobrecarga de trabalho causando 

diminuição da qualidade de atendimento; falta de recursos 

(humanos, financeiros e materiais); facilitadores de 

implementação presentes em estrutura horizontalizada, alto 

grau de profissionalismo, coordenador da equipe com 

diferentes áreas de formação. 

Alta influência do ambiente externo; dificuldades de 

integração da atenção psicossocial especializada com 

a atenção básica; presença de estratégias de 

integração dos serviços com a comunidade 

principalmente com os usuários e a família, 

entretanto com limitações. 

A6 Condições de atendimento (rápidos, precisos e transitórios) 

do SAMU afastam a possibilidade de estabelecimento de 

vínculos afetivos; destaque para objetividade, otimização do 

tempo, valorização de equipamentos sofisticados, visão 

mecanicista e biológica do ser, apreensão de causa-efeito e 

formalização técnica de ações com a construção de 

protocolos; formalização demasiada com protocolos que não 

condizem com os objetivos estipulados pela raps e que não se 

adequam aos casos concretos; protocolos perdem o caráter 

normativo e operacional haja vista condutas não 

padronizadas causadas pelas situações diversas. 

 

 

 

 

 

 

N/A 

A7 Serviços de atenção psicossocial com nova roupagem dos 

manicômios; CAPS se constituem lugar de proteção afetivo-

social mas institucionalizam o cuidado. 

Espaços de participação não valorizados pelos 

usuários; conflitos causados pelo sentimento de ser 

tutelado e ser segregado; reconhecimento da 

importância da reinserção social; institucionalização 

dos usuários dificulta integração do CAPS com a 

sociedade. 

A8 Serviços como produtores de alienação, assistencialismo e 

institucionalização; CAPS como novo local de cronificação; 

dependência com o profissional médico e com os 

medicamentos; CAPS como porta de entrada para internação 

psiquiátrica entendida como refúgio e subsistência; 

insuficiência de leitos para internação em hospital geral; 

desafios: modelo de gestão, financiamento, qualificação das 

equipes, precarização do trabalho, reforço do hospital 

psiquiátrico como modelo terapêutico; fata de condições de 

trabalho, tensionamentos políticos e técnicos. 

Enfoque da administração pública no CAPS; 

desresponsabilização e culpabilização da gestão 

municipal com a RAPS; desarticulação entre os 

serviços; atenção básica não desenvolve ações e 

possibilidades de cuidado sobrecarregando os CAPS; 

na relação entre CAPS e atenção básica, o usuário é 

tratado de forma fragmentada entre mente e corpo; 

compreensão limitada de território como produção de 

saúde; aumento quantitativo de serviços 

desacompanhado de articulação e regulação; 

descontinuidade do cuidado em saúde mental pela 

falta de articulação entre serviços; quando há 

articulação do CAPS com a rede a autonomia do 

usuário se amplia. 
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A9 Falta de recursos (humanos, financeiros e materiais) 

causadora de sofrimento nos trabalhadores; trabalhadores 

possuem dificuldades em reconhecer usuários tendo em vista 

a falta de ACS; número excessivo de usuários utilizando 

psicofármacos; precariedade da estrutura física; 

coordenadoras da ESF relatam falta de recursos, grande 

demanda, dificuldades de diálogo, hierarquia institucional; 

profissionais apontam baixos salários, tipo de vínculo 

empregatício e sobrecarga de trabalho; ausência de 

capacitações. 

Dificuldades na articulação da Atenção Básica com o 

CAPS; falta de comunicação entre os serviços da 

rede. 

A10 Inadaptabilidade da estrutura física às necessidades da equipe 

assistencial e gestora; orçamento público que não prioriza a 

implementação da rede; condições precárias de trabalho; 

grande demanda; gestores não se adequam aos pressupostos 

da reforma psiquiátrica; exigência de conhecimento da 

política de saúde mental dos gestores e da equipe assistencial; 

responsabilização do gestor quanto ao processo de 

gerenciamento de recursos e ações de efetividade, integração 

com a rede e desinstitucionalização; desafios de efetivar o 

cuidado que satisfaça a demanda dos usuários, trabalhadores 

de saúde mental e dos interesses coletivos. 

Rede sem integração e sem apoio político; 

depreciação de interesse político e descaso político 

sobre a reformulação da rede. 

A11 Precarização do trabalho; vulnerabilidade do tipo de vínculo 

do trabalhador; inadequação da estrutura física; pouca 

disponibilidade de materiais e equipamentos; bem-estar dos 

trabalhadores e dos usuários é prejudicado; conflitos entre 

interesses dos trabalhadores e a vida organizacional dos 

CAPS. 

 

 

N/A 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A variável Capacidade Estatal aparece recorrentemente nos artigos selecionados tanto 

sobre a capacidade técnico-administrativa quanto sobre a capacidade política. Referente à 

capacidade técnico-administrativa são evidenciadas algumas categorias recorrentes, tais 

como: recursos financeiros limitados; recursos humanos limitados; recursos materiais 

limitados; hierarquia institucional; inexistência de plano de carreira; vulnerabilidade do 

vínculo do trabalhador; baixa qualificação dos profissionais; campanhas publicitárias 

ineficazes; omissões de cuidado e negligenciamento; dependência institucional; 

assistencialismo; manicomialização; medicamentação; sobrecarga de trabalho; sofrimento 

pelo/no trabalho; baixa formalização administrativa; dificuldade de estabelecer vínculos 

afetivos; precarização do trabalho; tensionamentos políticos e tensionamentos técnicos.  

Já a capacidade política é descortinada em outras categorias, como: dificuldade de 

diálogo com a sociedade; ausência de parcerias; centralização das decisões pelo governo; 

ausência de integração da rede; tímida participação social; segregação; enfoque no CAPS; 

desarticulação e desregulação; cuidado fragmentado entre mente-corpo; e, ausência de apoio 

político. 

Diferente da variável Estigma, a variável Capacidade Estatal apresenta caráter dúbio 

visto que ora atua como barreira e ora funciona como facilitador para a implementação. 

Percebe-se que nas associações existentes entre as barreiras e capacidade estatal: existe uma 
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falta de consenso técnico das ações desenvolvidas pelos trabalhadores de saúde mental que 

gera tensionamentos nas reuniões de equipe e no cotidiano dos serviços; existe uma 

insuficiência de recursos financeiros, humanos e materiais que prejudicam as intervenções e 

geram sofrimento pelo/no trabalho; apesar de haver responsabilização dos gestores dos 

componentes da RAPS, existe baixa capacidade de liderança e gestão, pois há baixo ou 

inexistente engajamento de atores privados para fortalecimento da rede e/ou o engajamento 

com a comunidade; há também baixo financiamento da rede e falta apoio político com 

decisões que apoiem a RAPS em suas diversas dimensões. 

Quanto às associações entre facilitadores e a capacidade estatal é possível apreender 

que as ações desenvolvidas pelos profissionais são avaliadas de forma positiva pelos usuários 

e familiares em determinados casos; percebe-se as práticas de grupo como espaço de suporte, 

aprendizagem e trocas; reconhece-se a responsabilidade do gestor com as clínicas sob sua 

tutela; ressalta-se a qualidade no atendimento; existe uma diminuição da frequência de 

internações ao longo do tempo; as reuniões de equipe são frequentes; há identificação dos 

trabalhadores com seu trabalho; a proposta de atenção psicossocial é pautada na 

interdisciplinaridade; existe corresponsabilidade dos usuários em seus projetos terapêuticos; 

há entendimento dos profissionais que o serviço deve ser aberto e deve ser pautado pelo 

desenvolvimento do indivíduo e da coletividade; reconhece-se que o CAPS e a ESF devem ter 

um diálogo maior; há confiança nas relações interprofissionais; reconhece-se que a 

participação social faz parte das políticas de saúde; quando há participação na gestão do SUS 

ela se apresenta em instâncias deliberativas que promovem melhores condições de saúde de 

acordo com as necessidades sociais; reconhece-se a importância da reinserção social e do 

diálogo com a sociedade; há alto grau de profissionalismo; os cargos de coordenação são 

ocupados por pessoas com diferentes áreas de formação. 

4.4 – Relações entre as variáveis Estigma e Capacidade Estatal 

 No decorrer da pesquisa, verificamos algumas relações entre as variáveis Estigma e 

Capacidade Estatal que se apresentaram entre as categorias que emergiram após a extração, 

codificação e síntese dos achados presentes nos artigos da amostra. 

 A categoria “dependência institucional” aparece, diretamente ou indiretamente, em 

todos os artigos da amostra com exceção do A3 e é evidenciada quando é abordado o estigma 

e também no momento em que se discute a capacidade estatal. Isso ocorre pelo fato de que a 

institucionalização segrega da sociedade os usuários dos serviços – principalmente do CAPS 
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– e sobrecarrega o trabalho dos profissionais já que o usuário permanece dentro dos muros da 

instituição para realizar toda e qualquer atividade cotidiana. 

Assim como a categoria “dependência institucional”, a categoria “manicomialização” 

(ONOCKO-CAMPOS et. al, 2009; NUNES, TORRENTÉ, 2009; PANDE, AMARANTE, 

2011; BONFADA et. al, 2012; OLIVEIRA et. al; 2012; NUNES et. al, 2016; ESLABÃO et. 

al, 2017; LIMA et. al, 2017) aparece em ambas as variáveis se posicionando contrariamente 

aos objetivos elencados na Lei da Reforma Psiquiátrica, assim como os objetivos da RAPS e 

prejudica na desconstrução do estigma presente nas relações do usuário com a sociedade e dos 

usuários com eles mesmos. 

 Da mesma maneira que as categorias supracitadas, “omissões de cuidado e 

negligenciamento” (NUNES, TORRENTÉ, 2009; BONFADA et. al, 2012; NUNES et. al, 

2016; ESLABÃO et. al, 2017) se reproduz uma vez que a omissão de cuidado é contrária aos 

objetivos estipulados e é provocada pelo estigma do profissional de saúde em relação ao 

usuário ora atendido. A categoria “medicamentação” também aparece nas duas variáveis, 

porquanto reforça o estigma da pessoa com transtornos mentais e urge como um problema 

pela falta de medicamentos necessários ao tratamento do usuário. 

 Finalmente, a categoria “infantilização do usuário” (NUNES, TORRENTÉ, 2009; 

PANDE, AMARANTE, 2011; NUNES et. al, 2016) oriunda da variável Estigma pode se 

relacionar com a categoria “tímida participação social” (ONOCKO-CAMPOS et. al, 2009; 

GUIMARÃES et. al, 2010; PANDE, AMARANTE, 2011; VENTURA et. al, 2011; 

OLIVEIRA et. al, 2012;  NUNES et. al, 2016) inserida na variável Capacidade Estatal, pois 

se o usuário é infantilizado – no sentido etimológico da palavra de radical infantia que 

significa aquele que não fala, não se exprime e não é tratável discursivamente – é provável 

que suas falas não sejam recepcionadas e/ou aceitas nas poucas instâncias de participação 

social existentes.  
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Considerações Finais 

A análise dos onze artigos selecionados, presente na amostra, revelou como a 

implementação da Rede de Atenção Psicossocial no Brasil é atravessada por barreiras e 

facilitadores. Diante da complexidade da intervenção proposta, este trabalho apontou 

caminhos para a análise da implementação da RAPS no sentido de responder como o Estigma 

e a Capacidade Estatal influenciam neste processo uma vez que pôde identificar se a 

implementação possui efetividade explícita ou necessita reformulação.  

Além de descortinar algumas categorias recorrentes relacionadas aos desafios 

enfrentados pela RAPS, também contribui para o campo de públicas tendo em vista que indica 

a importância das teorias de implementação e apresenta inovações metodológicas ao aplicar a 

metodologia QES, até então, pouco utilizada no país. Ademais, esta monografia está em 

consonância com a literatura de políticas públicas e incita a produção de estudos que possuem 

o Estado como objeto de pesquisa. 

Em vez de findar as discussões sobre a implementação da RAPS, o presente estudo 

abre espaço para novas perguntas e problematizações. A pesquisa intentou compreender como 

duas variáveis, próprias das ciências sociais, podem interferir no processo de implementação 

da Política Nacional de Saúde Mental e chamou atenção para a ciência de implementação 

ainda precária no Brasil tendo em vista a magnitude da área de avaliação de políticas públicas. 

Apesar de tentarmos apresentar um trabalho completo, dentro do recorte metodológico, 

deixamos de apresentar e analisar diversos itens, fica evidente, desse modo, as limitações da 

pesquisa. 

Algumas questões são ainda necessárias para compreender o processo de 

implementação: Quais outros desafios emergem quando se aborda o tema da saúde mental? 

Há interesses em reformulação dessa política? De que forma os serviços transformam a vida 

dos usuários que o usufruem? Existem programas locais ou regionais paralelos à RAPS?  

Qual o montante de recursos repassados para a RAPS e como são administrados? Nas 

localidades em que há alta participação social há menor presença do estigma? Quais os 

desafios enfrentados na relação intergovernamental? Qual o papel das universidades e 

institutos de pesquisa no fortalecimento dessas ações? Deixo tais questionamentos para 

futuros trabalhos, sejam eles meus ou de meus interlocutores. 

Diante dos resultados obtidos, é possível dizer que a reforma psiquiátrica foi 

precariamente implementada uma vez que nos serviços substitutivos aos hospitais 

psiquiátricos no Brasil é perceptível a adoção de práticas de violências, segregação 
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institucionalização, medicamentação e manicomialização. A hipótese nula, destarte, foi 

descartada haja vista a forte influência do estigma e da capacidade estatal na implementação 

da RAPS, porquanto da Reforma Psiquiátrica. 

Portanto, a ideia de que passaríamos, enquanto sociedade, a “privilegiar a discussão e 

adoção de experiências de desinstitucionalização que implica não apenas num processo de 

desospitalização, mas de invenção de práticas assistenciais territoriais; um processo prático de 

desconstrução dos conceitos e práticas psiquiátricas” (AMARANTE, 1994, p. 81) transforma-

se na implementação da RAPS marcada por manicômios travestidos por uma nova roupagem 

visto que produzem os mesmos outcomes que a Reforma Psiquiátrica ora tentava combater. 

  Em referência às condições para uma implementação efetiva de Sabatier e 

Mazmanian (1979), conclui-se que: (1) a intervenção é baseada em uma teoria sólida 

construída desde as primeiras manifestações dos trabalhadores de saúde mental desde a 

década de 1970; (2) as diretrizes e objetivos da RAPS são elencados de forma clara e precisa; 

mas (3) os gestores e profissionais de saúde dos componentes da rede nem sempre possuem o 

conhecimento dos objetivos estabelecidos no estatuto e/ou possuem habilidade  

gerencial/administrativa; (4) a RAPS é apoiada por grupos organizados, existem instâncias de 

participação social, entretanto alguns artigos da amostra demonstram que ainda há ausência de 

apoio político tanto do legislativo quanto do executivo municipal; e, por fim, (5) o contexto 

social e/ou ambiente externo influencia de forma significativa o processo de implementação, 

deste modo, é possível haver prejuízos com o surgimento de políticas públicas conflitantes, 

principalmente àquelas que restringem os gastos públicos e, por consequência, reduz ainda 

mais os recursos financeiros dos componentes da rede. 

Relativo às seis barreiras para a implementação elencadas por Yamey (2012), 

concluímos que: (1) a intervenção é altamente complexa e não há um consenso de como 

aumentar a eficiência; (2) há limitados recursos humanos, financeiros e materiais 

transparecendo baixa capacidade do sistema de saúde em atender a grande demanda e há falta 

de engajamento de atores da esfera privada e terceiro setor; (3)  não há ações de capacitação e 

profissionalização voltadas para atendimento na RAPS, o que ocasiona má aplicação das 

técnicas e incapacidade em cumprimento dos objetivos estipulados; (4) a rede possui baixa 

integração com a comunidade e a segregação dos usuários fica ainda mais evidente; (5) os 

constrangimentos financeiros e políticos estão presentes na implementação; e, (6) as pesquisas 

possuem desenhos de pesquisa pouco inovadores haja vista a limitada capacidade de 

financiamento. 
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No tocante à maximização da atuação estatal, é possível realizar a sugestão da criação 

de instâncias deliberativas e mecanismos de participação social capazes de engajar os atores 

sociais diversos minimizando as barreiras e estreitando a distância entre a RAPS e a sociedade 

civil causando, assim, a diminuição do estigma e efetividade em promover políticas públicas 

de saúde mental – exprimindo, então, a capacidade estatal em saúde mental. Desse modo, 

ocorrerá a democratização da saúde conforme os princípios ensejados na Lei Orgânica de 

Saúde, na Lei da Reforma Psiquiátrica e na Portaria do Ministério da Saúde que institui a 

RAPS.  
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