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1. INTRODUÇÃO

A saúde mental brasileira passou por diversas

transformações no decorrer das últimas décadas.

Alinhada aos ideais da chamada Reforma Psiquiátrica a

progressiva substituição do modelo hospitalocêntrico por

modelos mais humanos e democráticos, provocou uma

reconfiguração no atendimento à saúde mental.



2. DESENVOLVIMENTO

O CAPS i atende crianças e adolescentes com

transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem

uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto e de

caráter comunitário.

(MINISTÉRIOS PÚBLICO DO PARANÁ,2016)

Nos discursos do Sujeito Coletivo, percebemos

que existe consenso em relação à busca de uma

sociedade mais justa para esses indivíduos, quando

apontam a Reinserção Social como positividade no

cotidiano de CAPSi. Esse objetivo comum estimula os

profissionais a discutir estratégias não-excludentes para

atender os familiares e indivíduos em sofrimento psíquico.

Estabelecer um novo olhar dos profissionais.

A luta pela reforma psiquiátrica e pelo processo de

desinstitucionalização em construção no Brasil busca

construir espaços de debate, solidariedade, afetividade,

ou seja, espaços de atenção psicossocial. tal luta exige

de todos os profissionais, familiares e sociedade como

um todo rever conceitos, métodos e formas de lidar com o

sofrimento psíquico. Busca principalmente humanizar

também o cuidado em saúde mental, porém vai além,

pois está pautada na premissa de possibilitar ao excluído,

o portador de transtorno mental, o seu direito de cidadão

como ser humano sujeito da história, com- ponente da

sociedade é responsável por essa também (TONINI &

KANTORSKI ,2005)

Segundo Tonini (2005), é necessário que os

profissionais que atuam nos serviços de saúde mental



tenham uma nova forma de compreender e abordar a

loucura, buscando instaurar uma nova resposta social ao

adoecimento e ao portador de sofrimento psíquico. Para

tanto, de acordo com Furtado e Campos (2005), é

importante que esses profissionais tenham uma postura

distinta do modelo anterior, de modo a não apenas serem

criadas novas técnicas de tratamento, mas que este

trabalho

tenha como princípio norteador, uma ética

inclusiva.

Qualidade do serviço

Nogueira (1994) salienta que o atendimento das

necessidades e das expectativas dos usuários dos

serviços de saúde, de maneira eficiente e eficaz, é a

questão norteadora dos pressupostos filosóficos e das

bases metodológicas que vêm orientando as ações das

organizações. assim, o sistema de saúde brasileiro vem

enfrentando, nas últimas décadas, um novo imperativo:

a busca pela gestão da qualidade dos serviços.

a gestão da qualidade refere-se ao processo ativo

de determinar e orientar o caminho a ser seguido para

atingirmos os objetivos empregando todos os recursos

contidos na produção de um bem ou de um

serviço.

3. CONCLUSÃO



Através do conteúdo abordado conclui-se que o

CAPS promove a reinserção do paciente na sociedade,

sendo promovido a partir da prestação de serviços de

saúde mental e do acompanhamento social, o

desenvolvimento da autonomia e da cidadania dos

usuários, reintegrando-os à vida social e à convivência

familiar.
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