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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho é discutir que elementos levaram as pessoas a aderir aos 
serviços público de saúde mental. Mostrar o papel da psicologia e seus avanços no 
decorrer dos anos, descrever sobre as políticas públicas, verificando assim as novas 
intervenções neste campo, e como contribui para promoção de qualidade de vida e 
prevenção do adoecimento psíquico. Refere-se a uma revisão sistemática, iniciando 
assim um levantamento histórico acerca da saúde mental, apresentando a importância 
do cuidado ao aderir os serviços a saúde mental, e caracterizando esse conceito, e 
seus avanços na trajetória do decorrer dos anos, a promoção e prevenção no contexto 
da saúde pública, feita através do agrupamentos de textos que contextualizam o tema 
das novas intervenções no campo da saúde mental e sua repercussão na saúde 
mental dos sujeitos.  Discorrendo assim os fatores que influenciam os sujeitos iniciar 
o tratamento psicológico. Tendo como meta destacar a importância do cuidado com a 
saúde mental. Conclui-se que o presente trabalho veio para demostrar a importância 
da saúde mental e sua repercussão histórica, onde teve mudanças nas intervenções, 
e ao aderir o tratamento psicológico, pois estão desmistificando os transtornos 
mentais, compreendendo o sofrimento psíquico, onde todos tem seus direitos 
igualitários sem que haja a exclusão. 
 

 
Palavras Chave: Saúde Mental, Intervenções psicológicas, CAPS, Saúde Pública, 

Psicologia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Abstract 

 
The purpose of this paper is to discuss what elements led people to join the public 
mental health services. To show the role of psychology and its advances over the 
years, to describe public policies, to verify new interventions in this field, and to 
contribute to the promotion of quality of life and prevention of psychic illness. It refers 
to a systematic review, thus initiating a historical survey on mental health, presenting 
the importance of care when adhering to mental health services, and characterizing 
this concept and its advances in the course of the years, the promotion and prevention 
in the context of public health, through the grouping of texts that contextualize the 
theme of new interventions in the field of mental health and its repercussion on the 
mental health of the subjects. Thus discussing the factors that influence the subjects 
initiate the psychological treatment. With the goal of highlighting the importance of 
mental health care. It is concluded that the present work came to demonstrate the 
importance of mental health and its historical repercussion, where it had changes in 
the interventions, and when adhering to the psychological treatment, since they are 
demystifying the mental disorders, including the psychic suffering, where everyone has 
their rights without exclusion. 
 
 
Keywords: mental health, psychological intervention, CAPS, public health, 
psychology 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O intuito deste trabalho é abordar o conceito de saúde mental e relatar o 

processo histórico no qual este vem se modificando através de novas pesquisas, 

mostrando a importância para a carreira dos psicólogos, proporcionando novas 

perspectivas a fim de colaborar para a conscientização sobre a saúde mental, 

trazendo assim uma reflexão sobre o processo de saúde/adoecimento e como o 

mesmo influencia no bem-estar e qualidade de vida das pessoas. 

A psicologia é uma ciência utilizada para o tratamento na saúde mental das 

pessoas de todas as faixas etárias, mas infelizmente ainda existe um conceito de 

senso comum predominante entre as pessoas que muitas vezes dificulta a adesão ao 

tratamento e busca por estes profissionais da saúde mental. 

O conhecimento acumulados pela humanidade ao longo de várias séculos nos 

permite hoje relacionar que condições de existência dos indivíduos podem afetar sua 

saúde mental.  O sofrimento psíquico, no decorrer da história sofreu várias mudanças 

significativas no seu conceito. Com a reforma psiquiátrica, que por sua vez possibilitou 

a luta contra a exclusão social, podendo assim mostrar a importância da adesão à 

saúde mental, assim como a saúde física, possibilitando prevenção e promoção ao 

biopsicossocial1. 

Da mesma forma a saúde mental no decorrer dos anos alcançou uma visão 

mais ampla na atenção psicossocial, assim como um olhar mais crítico, tanto para a 

sociedade como para os profissionais da área. Na saúde pública brasileira, a saúde 

mental apresenta-se como uma facilitadora para uma boa qualidade de vida. Com 

uma grande ênfase, em meados da década de 70, onde se iniciou o movimento da 

Reforma Sanitária Brasileira, tendo assim a inserção da psicologia na saúde pública 

brasileira.  

A manifestação da busca para aderir ao tratamento em saúde mental, assim 

como a procura por intervenção vem ganhando forças ano após ano, sendo divulgado 

cada vez mais a importância de cuidar da saúde mental, com o propósito de quebrar 

as barreiras do preconceito, muitas vezes existente com a rotulação do indivíduo que 

vai ao psicólogo como “louco”.  

                                            
1 Fatores biológicos, psicológicos e sociais. 
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Com o debate que o benefício do tratamento traz ao cuidado da saúde mental, 

ampliando os avanços e mudanças que vem ocorrendo nos aspectos de cuidar e 

prevenir o adoecimento psíquico. 

A saúde mental no decorrer dos anos alcançou um olhar diferenciado na 

atenção psicossocial, ganhando espaço nas políticas públicas, tanto para a sociedade 

como para os profissionais da área. Tornando a saúde pública brasileira, como uma 

facilitadora para uma boa qualidade de vida. 

Acredita-se que as pessoas possam cuidar da saúde mental assim como 

cuidam da saúde física, buscando assim, discutir os elementos que levam o indivíduo 

a aderir a este serviço público. 

A escolha do tema se justifica devido as discussões atuais a respeito de saúde 

mental, e sua relevância para os profissionais psicólogos, pacientes diagnosticados 

seus familiares, e o cuidado com o biopsicossocial, e os meios de tratamento nos 

serviços públicos. 

Além disso, em virtude dos crescentes trabalhos sociais que vem divulgando 

a saúde mental, esses projetos buscam quebrar tabus e mostrar a sociedade a 

importância do cuidado com a saúde mental. 

Portanto, este trabalho visa esclarecer, e dar suporte para os profissionais 

envolvidos e que lhes darão auxílio na tomada de decisão, para contribuir e repassar 

assistência adequada para os cuidados no que se refere a saúde mental, 

possibilitando o encaminhamento do paciente para o local adequado. 

O tema da adesão ao tratamento de saúde mental no serviço público será 

abordado através de uma revisão sistemática, e a contribuição da psicologia para essa 

temática, e os avanços que obteve no decorrer dos anos.  

No segundo capítulo apresenta explanação sobre o conceito de saúde mental 

e como está se desenvolvendo até a sua denominação atual, analisando sua origem, 

como se constituíam a sua relação entre o cuidar e prevenir. 

No terceiro capítulo será ilustrado os avanços nas políticas públicas, e como 

a psicologia vem para aderindo ao tratamento biopsicossocial do indivíduo. 

No quarto capítulo descreve a adesão ao tratamento em saúde mental que 

contribui para o processo. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Discutir a saúde mental e as intervenções psicológicas. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar os tipos de intervenções realizados no tratamento de saúde mental 

na rede pública. 

 Discorrer fatores que influenciam os sujeitos a iniciar o tratamento. 

 Relatar avanços para adesão ao tratamento na Saúde Mental. 
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2 SAÚDE MENTAL: CONCEITUAÇÃO 

 

Em síntese o indivíduo pode passar por vários momentos e fases no decorrer 

da vida, enfrentando momentos inesperados e difíceis, podendo perder o controle da 

sua subjetividade e chegar no estágio patológico (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 

2009, p.344). 

Da mesma forma, pode-se ocorrer um desequilíbrio emocional em situações 

“altamente estressantes”, podendo considerar que “é necessário ter muito cuidado 

para não tornar patológico o sofrimento.” A ajuda pode vir através de terapias que 

“poderá levá-lo a uma reorganização pessoal quanto a valores, projetos de vida, a 

aprender a conviver com perdas, frustações e a descobrir outras fontes de gratificação 

na sua relação com o mundo. Compreendendo assim o estado de sofrimento, pode 

evitar o adoecimento psíquico, tendo um olhar mais crítico para sua saúde mental 

(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2009, p.344). 

Deste modo, pode se dizer assim que definição da saúde mental é a ausência 

de doenças mentais, ou de acordo com a “cultura e histórico de cada indivíduo, 

podendo assim fazer parte o estado biológico do sujeito e fatores hereditários e 

sóciopsicológico. Desta maneira novas intervenções e o conceito de saúde mental 

vem evoluindo no decorrer dos anos, tendo como exemplo a medicina moderna que 

por sua vez entende que quando ocorre o desiquilíbrio emocional ou fisiológico pode-

se acarretar a uma possível patologia, portanto saúde mental se define como “bom 

funcionamento psíquico” (DE SOUZA; BAPTISTA, 2017, p.2091) 

 
A saúde mental para a Organização Mundial de Saúde (2000) é o estado que 
permite ao indivíduo o aproveitamento total de suas capacidades cognitivas, 
afetivas e relacionais, o enfrentamento de dificuldades na vida, a contribuição 
para ações em sociedade e a produção no trabalho. A partir desse conceito 
fica explicito o caráter transdisciplinar da saúde mental, uma vez que esta é 
influenciada por várias dimensões, inclusive a dimensão social. (DE SOUZA; 
BAPTISTA, 2017, p.2091) 

 
 

Sem dúvidas ainda existe a falta de conhecimento da atuação na saúde 

mental, o que impede assim a conscientização sobre o “desenvolvimento de 

habilidades intelectuais, emocional e social”, o que poderá contribuir para a falta de 

conhecimento e ocasionar problemas futuros, tendo como exemplo o sistema 

educacional, que é responsável pelo desenvolvimento do indivíduo, sendo de extrema 
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importância o conhecimento do estado mental no âmbito escolar. (GARCIA, 2016, p. 

423) 

Posteriormente no contexto público, a saúde mental proporciona “proposta 

que contempla práticas curativas e preventivas com efeito individual e coletivo 

“auxiliando a quebra de tabus que todos são suspensos a adquirir sofrimento 

psíquicos (NASCIMENTO; CARVALHO, 2018, p.44) 

 

2.1 TRAJETÓRIA E MUDANÇAS NA SAÚDE MENTAL 

 

Em meados da década de 70, se iniciou o movimento da reforma sanitária 

brasileira, tendo assim a inserção da psicologia na saúde pública brasileira. Desde 

que a segunda guerra mundial iniciou a oportunidade para o debate, nesse período 

evoluiu para o movimento das transformações das instituições psiquiátricas como 

período pós-guerra e com a participação da sociedade durante a reconstrução dos 

países levou reforma sociais e sanitárias que consequentemente alterou a abordagem 

das transtornos mentais (CAMPOS et al, 2005, p.220). 

Visto que essas abordagens que modificaram o julgamento da saúde mental, 

fazendo com que surgisse as “teorias críticas, que questionavam os conceitos da 

normalidade implícitos nas formas de tratamento da loucura” (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2009, p.349). 

Surgiu assim na Europa, Estados Unidos, Canadá a reforma legislativa que 

diminuíram seus manicômios, logo após esse acontecimento por volta da década de 

1970 no Brasil possibilitou a transformação da assistência psiquiátrica mudando a 

história política de saúde mental, porém existe serviços que implantados no período 

de 1992 e 1995, sendo assim:    

 
A partir das portarias do ministério da Saúde (1991 e 1992) que normatizavam 
o financiamento dos novos serviços de saúde mental e estabeleciam critérios 
de qualidade para os hospitais. Estas portarias contribuíram para a criação 
de mais de 200 leitos psiquiátricos em hospitais gerais e de mais de duzentos 
serviços de atenção psiquiátricos em hospitais gerais e de mais de duzentos 
serviços de atenção psicossocial (hospitais-dia, centro CAPS e núcleos 

NAPS de atenção psicossocial) em todos o país (CAMPOS; SOARES, 2005, 

p.220). 
 

Portanto, a inclusão dos pacientes na rede pública se iniciou, após o 

fechamento dos centros manicomiais. 
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Com a promulgação da lei de nº 10.216/2001 “conhecida como lei da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira que trata sobre os direitos das pessoas em sofrimento psíquico 

e reorientação do modelo assistencial”, a responsabilidade pelo início da 

transformação do cenário público para a saúde mental, incluindo como parte das 

políticas públicas. Outro fato histórico seria o desligamento dos tão chamados 

“manicômios2”, onde indivíduos eram internados por um longo tempo excluídos do 

meio social e consequentemente rotulados como “loucos”, sendo comparados aos 

indivíduos condenados por crimes (MACEDO et al., 2017, p.156).  

Contribuindo assim para o marco histórico conhecida como “Luta 

Antimanicomial frente aos novos e históricos embates da reforma psiquiátrica,” 

(MACEDO et al., 2017, p.157). 

A portaria nº 3.081/2001 que institui a RAPS3, que “implementa em todo pais 

entregando a saúde mental em todos os níveis e pontos de atenção no SUS” 

(MACEDO et al., 2017, p.156). 

Tendo assim o direito igualitário para todos, promovendo “processo saúde-

doença-sofrimento-cuidado”, rompendo a exclusão dos portadores de transtorno 

mental (MACEDO et al., 2017, p.157). 

Fazendo parte da saúde pública (SUS), tendo: 
 

Em termos organizativos, o ordenamento da atenção Psicossocial em cada 
Região de Saúde deve estruturar-se em diferentes pontos de rede SUS: (1) 
atenção primaria; (2) atenção psicossocial especializada; (3) atenção á 
urgência e emergência; (4) atenção residencial de caráter transitório; (5) 
atenção hospitalar; (6) estratégia de dê institucionalização; (7) reabilitação 
psicossocial; (MACEDO et al., 2017, p.157) 

 
Em vista disso colaborando para o bem estar biopsicossocial do indivíduo, 

promovendo e prevenido o adoecimento psíquico, modificando também a 

humanização. 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Hospital psiquiátrico, onde trata de pessoas com doenças mentais. 
3 Rede de Atenção Psicossocial 
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2.2 BREVE HISTÓRIA DA LOUCURA 

 

Em suma sabendo que a saúde mental veio passando por mudanças, tendo 

como principal exemplo a conceituação da “loucura” eram definidos por indivíduos que 

“tem um medo intenso de sair de casa ou de ir da sala para o banheiro sozinho; não 

consegue dormir à noite; não articula com lógica um raciocínio sobre determinado 

assunto [...]” eram excluindo do meio social, e taxados como “loucos”, e recebiam 

cuidados diferentes para tratar da sua loucura (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2009, 

p.345). 

 As pessoas estão à procura da superação do sofrimento emocional, o 

restabelecimento de sua organização pessoal, para que passar pelo sua rotina diária. 

De acordo com BOCK; FURTADO; TEIXEIRA (2009, p.345), foi um filósofo que 

contribuiu para o conceito histórico da saúde mental, ele publicou documentos onde 

diziam como era os “hospitais e hospícios”. 

Então, no séculos XVII e XVIII a loucura não era da ciência médica e sim a 

responsabilidade da “designação atribuída a percepção que instituições como a 

igreja”, sendo assim a loucura era associada com religião, onde os paciente eram visto 

como maldiçoado (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2009, p.346). 

Já no século XVIII “os loucos não eram vistos como doentes e por isso 

integravam um conjunto formado por todos os segregados da sociedade”, sendo 

assim começou-se ser excluídos no meio social, os loucos eram impossibilitados de 

frequentar qualquer âmbito social (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2009, p.346). 

Acresce que com o final do séculos XVII e início do século XIX, começou-se 

a falar da “cura da doença mental o novo estatuto da loucura ocorreria a partir de uma 

liberdade de vigia e de isolamento. Estava preparados o caminho para o surgimento 

da Psiquiatria”.  Desse modo, iniciou-se a ideia da saúde mental como patologia, onde 

poderia ser tratados e inseridos ao convívio social, tendo alguns cuidados para 

normalizar o sofrimento aparente do indivíduo (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2009, 

p.346). 

Dessa maneira na segunda metade do século XVII, segundo Bock, Furtado e 

Teixeira (2009): 
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Iniciaram-se reflexão medicas e filosóficas que situavam a loucura como algo 
que ocorria no interior do próprio homem, como perda da natureza humana, 
como alienação. Segundo a periodização histórica proposto por Foucault, 
nesse período (final do século XVIII e início do XIX) já estaríamos na 
Modernidade. Criou-se, então a primeira instituição destinada exclusivamente 
a reclusão dos loucos: o asilo. A mentalidade da época considerava injusto 
para com os demais presos a convivência com os loucos. Os métodos 
terapêuticos utilizados no asilo eram a religião, o medo, a culpa, o trabalho, a 
vigilância, o julgamento. O médico passou a assumir o papel de autoridade 
máxima. Sua ação era moral e social, voltada para normatização do louco, 
agora concebido como capaz de se recuperar. (BOCK; FURTADO; 
TEIXEIRA, 2009, p.346). 

 

Mediante o exposto, iniciou a inclusão social, a “cura da doença mental”, tendo 

a igualdade de direitos para todos, possibilitando a liberdade e o surgimento da 

psiquiatria. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2009, p.346). 

Para Goffman (2015, p.310), os serviços médicos ao hospital psiquiátrico “não 

tenha sido as vezes útil para os pacientes internados”, pois traz delimitações para o 

paciente que está isolado do seu convívio social.  

Tendo como exemplo os autores do livro “o capa branca”, Farias e Sonin 

(2014), retrata suas experiências como funcionário e paciente de um dos maiores 

hospitais do Brasil, conhecido como Juquery, na cidade de São Paulo sobre o 

tratamento para a loucura: 

 

Como até no final dos anos 1960 não havia concurso público, só alguns 
poucos doutores escolhiam trabalhar no Juquery, com o objetivo de estudar, 
entender curar a loucura. As outras vagas eram preenchidas a força. Brigas, 
um bate-boca à toa, dividas financeiras e até mesmo uma discussão na 
família podiam credenciar o sujeito a passar os dias cercado por um bando 
de doente mentais que babavam, olhavam para as paredes e conversavam 
com alguém que não estava lá. 
Nunca soube exatamente o que acontecia nos padrões do Juquery além 
dessa amostra de métodos aplicados lá dento, mais circulavam muitas lendas 
sobre paciente submetidos cirurgia de extração de pedaços do cérebro. 
(FARIAS; SONIM, 2014, p.25) 
  
 

Demostrando assim, a exclusão e as mudanças de métodos para investigar e 

tratar da saúde mental, tendo avanços ao tratamento psiquiátrico. 

Embora a “psiquiatria clássica e abordagem psicológica está implícita a questões de 

normalidade”, sendo investigar a causa da doença mental, estabelecendo assim 

padrão de normalidade (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2009, p.348). 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL 

 

Em vista que a psicologia teve início dentro da saúde pública, a partir da 

Reforma Sanitária Brasileira em meados da década de 70, “a partir da luta contra a 

ditadura militar e suas políticas de saúde autoritárias e privatizantes”, naquela época 

a saúde foi privada como direito de todos. A criação do SUS4, conhecida como a lei 

Orgânica de Saúde, de n º8080/90. (TAKEI, 2017, p.61-67).  

 Logo depois a psicologia ganhou o campo da saúde pública, saindo assim 

das práticas clinicas e individuais em consultórios privados. 

 Portanto, com a reforma psiquiátrica a desospitalização de pacientes, ainda 

vão levar à experimentação de novos espaços de inserção dos psicólogos, “no início 

de 80, por exemplos, começaram a surgir equipes de saúde mental nas quais os 

psicólogos faziam partes”. Os psicólogos atuavam na rede pública em casos de baixa 

ou até em pequenas complexidades, sendo em sofrimento leves ou moderados, 

porem sempre orientados pelo principal enfoque da saúde púbicas que visa o “direitos 

humanos, a autonomia e à liberdade” (TAKEI, 2017, p.61-67). 

De acordo com as políticas públicas a psicologia como as outras áreas clínicas 

está inserida em programas como uma saúde primária e secundária, na promoção e 

prevenção da saúde. 

 

Adicionalmente, seu foco desloca-se da doença e da psicopatologia para 
identificação das potencialidades das pessoas e comunidades em busca do 
desenvolvimento da saúde, assim como o fortalecimento dos laços sociais. 
Para tal, espera-se que o psicólogo tenha uma atuação também voltada à 
promoção da saúde e prevenção de doenças, visando minimizar os fatores 
de risco como também potencializar os fatores de proteção individuais e 
coletivos (TAKEI, 2017, p. 67). 

 
 

Juntamente com a reforma psiquiátrica e a colaboração da saúde pública, 

enfatizou-se a importância do CAPS5, pois são responsáveis pelos os cuidados em 

saúde mental, substituindo assim os hospitais de internação psiquiátricos. Onde é 

supervisionado e comandado por uma equipe multiprofissional onde o objetivo 

principal é “acolhimento e atendimento a pessoas com transtornos mentais graves e 

                                            
4 Sistema Único de Saúde 
5 Centro de Atenção Psicossocial 
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persistentes (psicose, neurose graves e demais quadros) e/ou necessidades 

decorrentes do uso de dependentes químicos dentro do território abrangente. Sendo 

oferecidos tratamentos específicos para cada caso, e exercícios de cidadania e a 

prática da inclusão social, tanto para o sujeito e seus familiares, possibilitando também 

atividades cotidianos para os usuários como por exemplo: “oficinas terapêuticas, 

grupos terapêuticos, oficinas de geração de renda, atividades esportivas, grupos de 

leituras entre outros”, promovendo uma boa qualidade de vida ao indivíduo inserido 

(TAKEI, 2017, p116). 

Em virtude pode-se dizer que a reforma psiquiatra veio por sua vez 

estabelecer uma “estratégia de humanização dos hospitais psiquiátricos”, modificando 

por sua vez a sociedade, contribuindo assim com a inclusão social como direito de 

todos os cidadãos, assim “ tornou-se necessário  desmistificar o que a psiquiatria 

historicamente, havia construído, uma imagem dos tão chamados loucos, incapaz de 

viverem em sociedade que deveriam ser isolados e reclusos em manicômios”, 

havendo  desta forma a humanização na sociedade (ALMEIDA et al., 2015, p.67). 

A reforma psiquiátrica surgiu após a prática medica para a cura da loucura, 

onde o princípio é “humanizar a assistência, fazendo com que houvesse ênfase na 

reabilitação ativa e na inclusão social, em detrimento da custodia e da segregação”, 

possibilitando a inserção ao apoio e orientação a família. Sendo asso, no Brasil no 

ano de 1980: 

Ocorreram muitas modificações no sentido de procurar transformar a relação 
da sociedade com a loucura, que está cristalizada no asilo e na exclusão 
social. Foram criados serviços “alternativos” aos manicômios e realizadas 
reformas dos asilos e dos ambulatórios.  
No campo legislativo foi aprovado pelo congresso Nacional e sancionado pelo 
Presidente da República, em 2001, o Projeto de lei nº10.216/89, que se 
transformou na lei de nº 10.216, de 06 de abril de 2001, de autoria do 
deputado Paulo Delgado (PT-MG). Essa lei dispõe sobre a extinção 
progressiva dos manicômio e a sua substituição por novas modalidades de 
atendimento, como hospitais-dia, Centro de atenção Psicossocial (CAPS) e 
lares protegidos. Propõe a substituição gradativa dos leitos em hospitais 
especializados e dificulta a internação psiquiátrica involuntária, detonando um 
processo de discussão no País sobre as formas mais adequadas de atenção 
em saúde mental. Isso levou a coordenação de Saúde menta, do Ministério 
da Saúde a abrir financiamento para outras modalidades de assistência, que 
representam alternativas à internação tradicional, tais como: centros de 
convivências, Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), CAPS, hospitais-dia, 
emergências psiquiátricas, elas psiquiátricas em hospitais gerais, lares e 
albergues obrigados e oficinas, entre outras.” (MACIEL, 2009) 
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Resultando assim na inclusão em redes públicas como o SUS, fornecendo 

espaço e alas especializadas para os pacientes psiquiátricos, voluntariamente, sem 

internação com meio agressivos, e mais humanizados desestruturando os tão 

chamados centro manicômios. 

O surgimento do primeiro CAPS, foi em março de 1987, na cidade de São 

Paulo, possibilitado tratamento e reabilitação para clientela de pessoas com transtorno 

mental (psicóticos e neuróticos graves), onde os pacientes deverão receber “consultas 

medicas, atendimentos terapêuticos individuais e grupais, podendo participar de 

ateliê, atividades lúdicas e recreativas voltado para o tratamento e reabilitação 

psicossocial”, derivados de sua vinculação das políticas públicas (ONOCKO-

CAMPOS; FURTADO, 2006) 

Conforme o surgimento e reconhecimentos dos CAPS³, desestruturando os 

centros de manicômios, onde possibilitou para os inclusos “reabilitação e 

ressocialização do paciente junto a família e a comunidade” (ALMEIDA et al., 2015, 

p.67). 

Esta mudança na reforma psiquiátrica brasileira trouxe amplo benefício 

principalmente para a família do paciente no contexto do cuidado em Saúde Mental, 

pois as pessoas que sofriam de algum transtorno mental era, isolados e excluído do 

meio social afetando e trazendo sofrimento para família do sujeito. Podendo afirmar 

que “uma das consequências importante da reforma psiquiátrica foi a criação de novos 

dispositivos de tratamento de base comunitária e envolvimento da família com o papel 

de acolher cuidar e preparar para meio social (NASCIMENTO, et al 2016). 

Sendo que a reforma psiquiátrica brasileira veio em decreto na lei de nº 

10.216, de 06/04/2001 que denomina: 

A reforma psiquiátrica brasileira, dispõe sobre o redirecionamento do modelo 
assistência em saúde mental e os direitos das pessoas ditas portadoras de 
transtorno mentais. Discorre esses cidadãos devem ser tratados, 
preferencialmente, em serviços comunitários com humanidade e respeito e 
no interesse exclusivo de beneficiar a saúde, visando alcançar sua inserção 
na família e no trabalho e na comunidade (Art 2º, II) (MACEDO, et al, 2017, 
p.158). 
 

Consequentemente a desestruturação dos tão chamado manicômios, onde os 

portadores eram internados e isolados para proceder ao tratamento proposto.   

Por conseguinte com as novas intervenções para a saúde mental os 

programas PSF6 que contribui por sua vez para a prevenção e promoção em saúde 

                                            
6  Programa de saúde da família 
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mental, que está inserido no SUS e o CAPS que viva a inclusão do indivíduo e sua 

família no contexto social, com o objetivo de proporcionar a humanização e contribuir 

para o processo de recuperação (MACEDO, et al, 2017, p.158). 

As modalidades nos CAPS são: 

 
Hospitalidades integral, na qual o usuário permanece internados; (2) 
hospitalidade diurna; (3) hospitalidade noturna;.(4) atendimentos individuais, 
realizados exclusivamente com  usuário e família na forma de entrevista, 
aconselhamento ou intervenção terapêuticas de diversas naturezas; (5) 
atendimentos grupais, realizados pelos profissionais da unidade forma de 
assembleia, grupos operativos, grupos terapêuticos e outras atividades das 
quais pode participar a família; (6) ambulatórios médicos-psiquiátricos de 
acompanhamento clínico; (7) abordagens extra- institucionais realizados com 
ou para o usuário e família, tais como visitas domiciliares, passeios, 
acompanhamento e Inter consultas; (8) reabilitação psicossocial para os 
usuários que integram alguma ação de caráter especifico  de reabilitação, tais 
como os projetos de SeRP ou centro de convivência e (9) outros, tais como 
triagem e medicação assistida (ANDREOLI, 2004). 

 

Do mesmo modo o CAPS está estabelecido em três níveis sendo eles: 

CAPS1, CAPS 2 e CAPS 3, dividindo-se pela complexidade abrangência 

populacional, sendo todos os níveis cumprindo a mesma função no atendimento 

público em saúde mental, “graves e persistentes em sua área territorial, em regime de 

tratamento, semi-intensivo e não intensivo (ANDREOLI et al., 2004). 
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4 ADESÃO AO TRATAMENTO PSICOLÓGICO 

 

A princípio quando nos referíamos ao termo adesão, citamos o conceito do 

comportamento que o sujeito apresenta diante da tomada de decisões sobre o 

tratamento proposto. Ainda mais quando há resistência ao aderir ao tratamento 

terapêutico, pois poderá agravar a patologia, pois a “adesão terapêutica é indiscutível 

se forem analisados os impactos que isso tem sob o ponto de vista clínico, médico, 

econômico e psicossocial”, tornando assim benéfico para qualidade de vida do 

sujeito”, descrevendo assim a qualidade de vida como proposto diante da 

subjetividade de cada indivíduo inserido na sociedade (LIBERATO et al., 2014, p.192). 

Segundo a OMS a qualidade de vida é “a percepção do indivíduo acerca de 

sua posição na vida, de acordo com seu contexto cultural e sistema de valores nas 

quais vive”, considerando fator de condição humana como “físico, psicológico, social, 

cultural ou espiritual” (LIBERATO et al., 2014, p.192). 

Tendo a adesão ao tratamento como facilitadora para a “reintegração do 

paciente” em si no meio social, contribuindo para a formação da sua subjetividade 

alcançando uma boa condição na qualidade de vida (LIBERATO et al., 2014p.192). 

Desta maneira a “falta de adesão ocorre quando o comportamento do 

indivíduo não coincide com as recomendações do médico ou de um profissional de 

saúde”, onde o indivíduo prioriza o tratamento terapêutico na maioria das vezes após 

recomendação médica, porém deveriam tomar parte “nos hábitos de saúde e estilos 

de vida no sentido de adotar práticas saudáveis”, adquirindo uma promoção e 

prevenção aos tratamentos mentais (MONTERROSO; JOAQUIM; SÁ, 2015, p.10). 

De acordo com a diretoria geral da OMS, “todos os países devem repensar 

sua visão da Saúde Mental e a tratar com a urgência que ela merece”, após a reflexão 

do autor do livro “ Promoção da vida”, Leonardo Abrahão ao ler esse trecho, tirou a 

conclusão, que “todos os países de todo mundo ao investirem em tudo o que se 

relaciona à saúde mental, com a mesma prioridade com que se preocupam com as 

necessidades da chamada Saúde Orgânica”, sendo assim buscar por sua vez a aderir 

o tratamento psicológico, antes que o adoecimento se agrave, tento a promoção da 

vida, se tornado um fator igualitário a saúde orgânica. (ABRANHÃO, 2018, p.55) 

A promoção da saúde, varia conforme o caso da doença mental, onde prevenir 

é criar estratégias para evitar o aparecimento do sofrimento psíquico, analisando o 

seu contexto total isto é “ser biológico, psicológico e sociológico e ao mesmo tempo, 
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em todas as condições de vida que visam propiciar-lhe bem-estar físico mental e 

social. Sendo desta forma de superar as condições que desencadeiam ou determinam 

a loucura (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2009, p.350). 

 

4.1 NOVAS INTERVENÇÕES E AVANÇOS NA ADESÃO AO TRATAMENTO 

  

Em 1990 o ministério de saúde proporcionou a regulamentação para o 

surgimento de Centros de Atenção Psicossocial e NASPS7, sendo serviços oferecidos 

para toda população, para que possa cuidar da saúde mental, tendo-se assim uma 

prevenção, e reconhecimento dos profissionais psicólogos neste campo de atuação 

(LAVRAS; ONOCKO, 2017). 

Mediante o exposto, e com os avanços científicos, e os adoecimentos 

psíquicos estão cada vez mais aparentes, tanto na mídia, como no cotidianos da 

sociedade, a população está se conscientizando do verdadeiro papel do profissional 

psicólogo, pois não é mais visto  como profissional dos loucos, não está sendo mais 

um mero senso comum, pois “ os psicólogos tentam descrever, prever e explicar  o 

comportamento e os processos mentais humanos, além de ajudar a mudar e melhorar 

a vida das pessoas e do mundo em que elas vivem” (FELDMAN, 2015, p.07). 

Do mesmo modo ao paciente que tem transtorno mental, a família possui um 

papel de extrema importância “pois é no seio familiar que o indivíduo cresce, é 

cuidado, nutrido, adquire concepção de si mesmo, desenvolve as suas crenças e 

valores a respeito do mundo e onde é preparado para enfrentar a vida”, tornando 

assim a família como meio de proteção e socialização do indivíduo no meio social 

(NASCIMENTO et al, 2016, p. 941). 

Então a psicologia e a saúde mental foi e está crescendo, sem descriminação 

ou preconceito, deverá ser vista como uma prevenção para uma boa qualidade de 

vida em seu todo, que deve ser cuidados para que não surja uma patologia que leve 

ao extremo, ou casos maiores, pois o cotidiano atual estamos todos vulneráveis, pelo 

fatores externos como estresses rotineiros, convivências com os avanços 

tecnológicos, e até mesmo a convivências no meio social (FELDMAN, 2015, p.07). 

Afinal no século XXI estamos vivenciando um mundo que possui novos 

avanços e novas intervenções, e com relação a saúde mental temos avanços na 

                                            
7 Núcleo de apoio à Saúde da Família. 
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intervenção nos cuidados em rede hospitalar, como: “CAPS, ambulatórios, residências 

terapêuticas, CAPS III8, programa de volta para casa, cooperativas de geração de 

renda e trabalho, centros de convivência e cultura e a saúde mental na APS9” 

contribuindo para a saúde mental (HIRDES; SCARPARO, 2015, p.384). 

O atendimento para a população em saúde mental foram abrangendo 

possibilitando a qualidade de vida conforme visto a seguir: 

 

Art.1º estabelecer que os Centros de Atenção Psicossocial poderão 
constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II, 
CAPSIII, definidos por ordem crescente de porte/complexidade e 
abrangência populacional conforme disposto nesta Portaria § 1º As três 
modalidades de serviços cumprem a mesma função no atendimento público 
em saúde mental, distinguindo-se pelas características descritas no 
atendimento público em saúde mental, distinguindo-se pelas características 
descritas no Artigo 3º desta Portaria, e deverão estar capacitadas para 
realizar prioritariamente o atendimento de pacientes com transtornos mentais 
severos e persistentes em sua área territorial, em regime de tratamento 
intensivo, semi-intensivo e não-intensivo em sua área territorial, conforme 
definido a diante. § 2º Os CAPS deverão constituir-se em serviços 
ambulatorial de atenção diária que funcione segundo a lógica do território 
(NASCIMENTO, et al 2016) 
 

 

Envolvendo assim o cuidado e prevenção para os transtorno mentais 

(NASCIMENTO, et al 2016, p.39). 

Em virtude na inclusão no CAPS tende a contribuir para múltiplos benefícios 

pois favorece o melhor caminho em assistência para garantir que as pessoas com 

transtorno mentais receba, os devidos cuidados (NASCIMENTO, CARVALHO 2018, 

p.39). 

Ainda há resistências nas equipes de CAPS na inclusão da saúde mental, 

pode-se dizer que “existe receio quanto aos efeitos dos mudanças proporcionados 

pela socialização de saberes”, dificultando as práticas na novas intervenções 

(HIRDES; SCARPARO, 2015, p. 385). 

Naturalmente as mudanças e a conscientização da saúde mental contribui 

não apenas para as pessoa com “transtorno mental mas também para o âmbito 

profissional” (HIRDES; SCARPARO, 2015, p. 385). 

Sendo assim, no Brasil os avanços e intervenções no contexto do doente 

mental ainda é marcado “por um processo de sucessivas internações”, onde os 

                                            
8  Leitos de atenção integral à saúde mental 
9 Atenção primaria a saúde 
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sujeitos com crise agudas ou descontrolados eram sujeitos a internação por longo 

período recebendo tratamento isolados (CARDOSO; GALERA, 2011, p.688). 

No caso do adoecimento psíquico é necessário uso de fármaco juntamente 

com o suporte “terapêutico e ocupacional de longo prazo onde são usados as redes 

extra-hospitalares” que atualmente se caracteriza com CAPS que possibilita todos 

esses meio para o tratamento adequado e humanizado, tendo: 

 
No Brasil, algumas das proposta da política nacional da Saúde Mental, 
apoiada na lei 10.216/02, centram-se na qualificação, expansão e 
fortalecimento da rede extra-hospitalares de serviços com assistência 
humanizada, como : Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços 
Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais 
Gerais (UPHG); inclusão das ações da saúde mental na atenção básica e a 
reinserção social de pacientes longamente institucionalizados na família e na 
comunidade, além da Reabilitação Psicossocial (CARDOSO; GALERA, 2011, 

p.688). 
 

Possibilitando a reabilitação do doente mental, tendo a internação ao meio 

social sem que haja a exclusão dos seus direitos como cidadãos (CARDOSO; 

GALERA, 2011, p.688). 

A saúde mental também colabora para o processo infantil, onde os “cuidados 

pode contribuir desenvolvimento além do bem estar e da qualidade de vida” tanto para 

crianças, como para sua família, facilitando o adoecimento psíquico, podendo assim 

ser inserir a criança na comunidade normalmente, sem que haja alguma 

descriminação ou isolamento da criança, havendo assim “os serviços de saúde mental 

especificas para a população infantil são composto pelos CAPSi10 e ambulatórios” 

(TSZESNIOSKI et al., 2015, p..364). 

Tendo com objetivo de acolher e orientar os familiares da criança em relação 

a saúde mental, quanto as condutas a serem tomadas promovendo a qualidade de 

vida que está em sofrimento psíquico (TSZESNIOSKI et al., 2015, p.369). 

Portanto com a reforma Psiquiátrica, houve uma grande contribuição que 

facilitou o indivíduo que tem transtorno mental e consequentemente para a sua família 

pois “antes de sua implementação, a forma de tratamento disponível para as pessoas 

com transtorno mental era baseada no isolamento e na exclusão, ficando os sujeitos 

privados do contato com sua família”, trazendo para a família, constrangimentos e 

rótulos, sendo que o adoecimento psíquico eram questionados e não compreendidos 

(NASCIMENTO et al, 2016, p, 941). 

                                            
10 Centros de Atenção Infanto-juvenil. 
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Deste modo, com o passar dos anos houve avanços, no que diz respeito s 

saúde humana com a “Psicoeducação”, que por sua vez é uma ferramenta 

“colaborativa para o tratamento de indivíduos com demandas em saúde mental, diz 

respeito ao entendimento cientifico das abordagens psicológicos e psiquiátricas 

simpáticas ao cognitivismo de que a cognição humana”,  desta forma educar os 

pacientes referente  a sua patologias, contribuindo assim uma melhor condução ao 

seu tratamento, construindo uma relação terapeuta e paciente (ABRAHÃO, 2018, 

p.215) 
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5 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão da literatura que se caracteriza como uma análise 

feita através de revisão sistemáticas dos textos selecionados durante busca nas bases 

de dados e selecionando-os através dos critérios de inclusão e exclusão.  

A pesquisa utilizou livros, artigos e resoluções em língua portuguesa, onde 

teve como lócus de pesquisas nas bases de dados do CAPES periódicos e Google 

acadêmico. Em ambas plataformas foram utilizados as palavras-chave: Saúde mental, 

Intervenções psicológicas, CAPS, Saúde pública, Psicologia. 

Desta forma, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

 

a) Artigos publicados no período de 2008 a 2018; 

b) Artigos em língua vernácula; 

c) Artigos na área de psicologia. 

 

Os critérios de exclusão foram: 

 

a) Artigos de tese (doutorado); 

b) Artigos de saúde mental relacionados a rede privada. 

 

Diante disso, a seleção dos estudos foi realizada em três etapas:  

 

1º etapa - leitura dos títulos;  

2º etapa - leitura dos resumos dos artigos;  

3º etapa - leitura na íntegra dos artigos. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 CAPES PERIÓDICOS 

 

Na pesquisa inicial, utilizando as palavras-chave, foram encontrados 66 

artigos, utilizando os critérios de inclusão restou, 47 artigos, seguindo a primeira etapa 

que é a leitura de títulos restou 30 artigos. 

Aplicando a segunda etapa, leitura dos resumos, restou 15 artigos, já na 

terceira etapa foi realizada a leitura completa dos artigos, eliminando os 15 artigos. 

Dos artigos selecionados nenhum dos selecionados objetivaram embasamento da 

pesquisa. 

 

6.2 GOOGLE ACADÊMICO  

 

Na pesquisa inicial, utilizando as palavras-chaves, foram encontrados 16.400 

artigos, utilizando os critérios de inclusão restou, 14.300 artigos, seguindo a primeira 

etapa que é a leitura de títulos restou 32 artigos. 

Aplicando a segunda etapa, leitura dos resumos, restou 27 artigos, já na 

terceira etapa foi realizada a leitura completa dos artigos, eliminando 05 artigos. Dos 

15 artigos selecionados objetivaram embasamento da pesquisa. 

 

6.3 LIVROS 

 

Para os embasamento foram utilizados 05 livros sendo eles: Coleção Manuais 

da Psicologia (onde objetivem relatos sobre as novas políticas públicas), Psicologias, 

Manicômios Prisões e Convento, O Capa Branca, e Promoção da vida onde 

encontrou-se o conceito de saúde mental e as contribuição no decorrer dos anos. 
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6.3 TABELA DE ARTIGOS 

 

Quadro 1 -  Tabela de artigos 

Autor e ano Título Objetivo  Resultados 

MACEDO et al., 
2017 

A regionalização da 
saúde mental e os 
novos desafios da 

reforma Psiquiátrica 
brasileira 

Analisar a 
reorganização da 
RAPS a partir da 

constituição na rede 
de atenção á Saúde 

no Brasil. 

Indicam o 
aprofundamento do 

processo de 
expansão e 

regionalização da 
rede de serviço ao 
logo desses quinze 
anos de aprovação 
da lei da Reforma 

Psiquiátrica 
Brasileira. 

Nascimento et al., 
2016 

O desafio familiar no 
cuidado ás pessoas 

acometidas por 
transtorno mental 

Identificar os 
desafios 

encontrados pelos 
familiares que 
convivem com 

pessoas acometidas 
por transtorno 

mental. 

Na análise 
emergiam quatro 

temas: Sobrecarga 
emocional dos 

familiares; impacto 
que o transtorno 

mental causa nos 
cuidadores; ações 
do familiar para o 

cuidado na crise; e 
dificuldades dos 
familiares com 

manejo do 
transtorno mental. 

GARCIA, 2016 

Saúde Mental na 
Escola: o que os 

educadores devem 
saber 

Esclarecer melhor o 
modo como os 

educadores e os 
familiares dos alunos 

podem atuar para 
prevenção e 

promoção da saúde 
mental. 

Mostrar estratégias 
de prevenção. 

Monteiro, 2015 

Adesão do regime 
terapêutico 

medicamentoso dos 
idosos integrados 

nas equipes 
domiciliarias de 

Cuidados 
Continuados 

Descrever 
características 

sociodemodraficas, 
econômicas dos 
idosos apoiados 
pelas equipes de 

Cuidados 
Continuados 
Integrados. 

O nível de ARTM 
apenas apresenta 

associação 
estaticamente 

significativa com o 
estado mental, os 

indivíduo que 
apresenta alteração 
dimensão tem pior 
nível de adesão. 

Continua 
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Continuação 

Almeida et al., 2015 

Promoção do 
autocuidado da 

pessoas em 
sofrimento psíquico 

Despertar 
autocuidado em 

paciente 
psiquiátricos 

internados em 
unidade hospitalar, 

promover a 
aceitação de si. 

Notou-se a 
necessidade de 
constituir uma 

atividade menos 
tecnicista, 

oportunizando o 
protagonismo no 

processo do 
autocuidado. 

Hirdes; 
Kochenborger, 2015 

O labirinto e o 
minotauro saúde 

mental na Atenção 
Primaria á saúde 

Discutir a questão da 
integração da saúde 
mental na atenção 

primária mediante o 
apoio matricial. 

Os primeiros situam-
se no âmbito das 
especialidades 

epistemológicas, 
das questões 

profissionais e de 
gestão, nas 

dimensões políticas 
e ideológicas. 

Liberato et al., 2014 

Relação entre 
adesão ao 

tratamento e 
qualidade de vida: 
revisão integrativa 

da literatura 

Investigar as 
relações entre a 

adesão ao 
tratamento e 

qualidade de vida 
que tem sido 
publicadas na 

literatura cientifica 

Os estudos 
apontaram que 

existe relação entre 
adesão ao 

tratamento e 
qualidade de vida, 

porém não foi 
possível definir a 
causalidade do 

fenômeno. 

Cardoso; Galera, 
2009 

O cuidado em saúde 
mental na atualidade 

Identificar as 
características sócio 

demográficas dos 
cuidadores de 

pessoas que tiveram 
alta hospitalar de 

internação 
psiquiátrica 

Todos os cuidadores 
identificados eram 

familiares dos 
pacientes e a idade 
extaria media foi de 

46,6 anos, 

Nascimento; 
Carvalho, 2009 

O processo de 
descentralização e 
territorialização de 
serviços de saúde 
mental em CRAS 

Apresentar a visão 
de profissionais 
envolvidos na 

experiência Inter 
setorial com 
grupos de 

familiares de 
pessoas que 

fazem uso abusivo 
de álcool e outras 

drogas. 

Os grupos eram 
frequentados por 

familiares que 
buscavam apoio 
para relatar suas 

dificuldades e 
trocar experiências 

com outros 
familiares. 

Continua 

 



30 
 

Continuação 

 

MACIEL, et al. 
 

2009 
 
 
 

.“Reforma 
psiquiátrica e 

inclusão social: um 
estudo com 
familiares de 

doentes mentais. 

Analisar  os 
significados 

atribuídos por 
familiares e 

usuários e pela 
sociedade em 

geral 

Os resultados 
revelaram que a 
família do doente 
mental considera 

possuir atribuições 
como preconceito, 

sobrecarga, 
tristeza e 

sofrimento, o que 
constitui um sério 
empecilho para a 

inclusão sócio 
familiar do doente 

mental, 
dificultando assim 

a aceitação da 
reforma 

psiquiátrica e de 
seus 

pressupostos. 

Souza; Baptista, 
2008 

Associações entre 
suporte familiar e 

saúde mental 

Mostrar um estado 
de completo bem-
estar físico, mental 

e social, e não 
consiste apenas 
em ausência de 

doença ou 
enfermidade 

No grupo familiar, 
é possível que 

haja uma 
predisposição à 

enfermidade, 
acarretando 
regressão, 

desintegração e 
ruptura na 

comunicação, 
porém, quando as 
funções familiares 

primordiais são 
cumpridas, a 
possibilidade 

existente é a de 
um potencial de 

promoção à 
saúde. 

ONOCKO-
CAMPOS, 
FURTADO, 

2006 

 
 
 

Entre a saúde 
coletiva  a saúde 

mental: um 
instrumental 

metodológico para 
avaliação da rede 

Centros de 
Atenção 

Psicossocial do 
SUS. 

Dados da 
Organização 

Mundial de saúde 
(OMS) apontam 
que o transtorno 

mental 

Destacam-se as 
características dos 

CAPS para 
demostrar que são 

serviços 
particularmente 

Complexos. 
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Campos; Soares, 
2005 

Representação da 
sobrecarga familiar 

e adesão aos 
serviços 

alternativos em 
saúde mental 

Por objetivo 
realizar uma 
investigação 

acerca do impacto 
da representação 

da sobrecarga, 
elaborada por 

cuidadores diretos 
de pacientes 
crônicos, na 
adesão aos 

serviços 
alternativos 

propostos em 
oposição ao 

modelo hospital o 
acêntrico. 

Os resultados nos 
permitem supor 

que a sobrecarga 
emocional é 

percebida como 
sendo a mais difícil 

de enfrentar e 
indicam a 

existência de seu 
efeito sobre a 

adesão 

 
 
 
 

ANDREOLI, 
Sergio Baxter et al 

2004 

 

 
 
 

Utilização dos 
centros de atenção 

psicossocial 
(CAPS) 

A reforma da 
atenção 

psiquiátrica na 
cidade de Santos, 

São Paulo, tem 
sido considerada 

como  um exemplo 
para elaboração 
de estratégias e 

modelos de 
politicas publicas 
em Saúde mental 

no Brasil 

Desativado o 
hospital , a 

organização dos 
anos em centros 
comunitários de 

Atenção 
Psicossocial ( 

CAPS). 

 

Fonte: AGILAR, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Figura 1 – Organograma das pesquisas realizadas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

1º Etapa Leitura de títulos 
 

 

  
 
 
 
 

2º Etapa Leitura do resumo 
 

 

  
 

 

 

3º Etapa Leitura na íntegra 
 

 

  
 

 

 

Fonte: AGILAR, 2018 

 

 

Conforme os artigos encontrados de 2009 até 2018 sobre as palavras chave 

Saúde Mental, Intervenções psicológicas, CAPS, Saúde Pública, Psicologia. Os assuntos 

mais tratados por estes artigos foram: promoção a saúde mental (CARDOSO, Lucilene; 

GALERA, Sueli Aparecida Frari, 2009, NASCIMENTO, et al, 2016, BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2009), meios de intervenções ao tratamento psicológicos na saúde mental e 

os benefícios causadores. 

Quanto a intervenções ao tratamento psicológico o número de artigos que 

falam sobre o assunto foram 15, onde apontavam os novas avanço as ao aderir o 

14.347 artigos selecionados 

para leitura dos títulos  

62 restaram após a leitura dos 

títulos 

62 artigos selecionados 42 restaram após a leitura do 

resumo 

16.466 artigos encontrados 

14.347 após critérios de inclusão/exclusão 

42 artigos selecionados 15 restaram para leitura na 

íntegra 
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tratamento em saúde mental, e os benefícios que causa a promoção e prevenção a 

saúde. 

A realização da revisão sistemática envolveu o trabalho de pelo menos 15 

pesquisadores que avaliarão de forma de pesquisa qualitativa e, quantitativa, a 

qualidade metodológica de cada artigo selecionado, onde usou um protocolo de 

pesquisa que incluiu os seguintes item: critérios de inclusão e exclusão dos artigos, 

definição dos desfechos de interesse, e analise da estatística utilizada. 

O objetivo dessa revisão foi determinar se o fortalecimento e as novas 

intervenções psicológicas, e os benéficos para o indivíduo. 

Desta maneira os artigos vieram esclarecer o cuidado e a prevenção da saúde 

mental, e como obteve o novo conceito deste contexto através da psicologia e suas 

mudanças, após a reforma psiquiátrica brasileira, tendo uma desmistificação ao aderir 

o tratamento que visa proporcionar uma boa qualidade de vida para os sujeitos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente trabalho apresentou uma revisão sistemática de literatura sobre a 

saúde mental e as intervenções psicológicas, Identificar os tipos de intervenções 

realizados no tratamento de saúde mental na rede pública, fatores que influenciam os 

sujeitos a iniciar o tratamento, os novas intervenções para adesão ao tratamento na 

Saúde Mental, desta pesquisa foram alcançados, contrapondo a indagação sobre 

quais os aspectos que influenciam a adesão ao tratamento disponível na rede pública 

em relação a saúde mental, para tanto foi demostrado a importância da saúde mental 

e sua repercussão histórica, as mudanças nas intervenções, e a adesão o tratamento 

psicológico, como já afirmado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a saúde 

mental é considerado, como parte de uma boa qualidade de vida. 

Diante disso, as intervenções ao tratamento psicológico em saúde mental está 

sendo reconhecida tanto pelos profissionais da área da saúde, quanto pela sociedade, 

aos poucos está sendo desmistificado a estigma que acompanha os doentes de 

transtornos mentais, compreendendo seu sofrimento psíquico, dessa forma há menos 

exclusão. 

Para responder as questões centrais do trabalho foram feitas pesquisas 

realizadas em bases de dados, por conter pesquisas recentes, com isso ter acessos 

as novas intervenções.  

 Mediante o exposto no trabalho atualmente, verifica-se que os profissionais 

da saúde mental, está aplicando a psicoeducação e a psicoprevenção para continuar 

os avanços nas intervenções psicológicas, tendo no decorrer dos anos, o trabalho sido 

reconhecido pela sociedade retirando assim a rotulação que os psicólogos são para 

os “loucos”, visando assim o cuidado e uma atenção para com a saúde mental como 

obtêm a atenção para a saúde física. 

 Demostrando a importância do profissional psicólogo, onde este campo 

da saúde tornou meio de prevenção ao ser inserido nas políticas públicas, onde 

possibilitou as intervenções psicológicas para a sociedade atrás do sistema único de 

saúde (SUS), que por sua vez criou novos espaço para cuidar da saúde mental, 

visando a prevenção e a promoção ao atribuir o a inclusão social dos sujeitos que 

possui adoecimento psíquico, e a sua reabilitação. 
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Foi constando que o número médio de publicações sobre o assunto, 

aumentou o longo do período do trabalho analisado atendendo os objetivos 

específicos.  

Desta forma, objetivo do trabalho foi atingido, uma vez que os artigos 

selecionados representam uma amostra significativa a respeito do assunto abordado 

em questão. Sendo valido pontuar as limitações do estudo o que poderá ser uma fonte 

de pesquisas futuras. 

Sendo assim, recomenda-se novas pesquisas, a fim de preencher as lacunas 

na literatura, não foi esgotado as pesquisas sobre o tema, pois os avanços em 

psicologia estão cada vez mais sendo registrados e divulgados para conscientização 

do cuidar do sofrimento psíquico, e a importância do profissional psicólogo. 
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