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Introdução: Transtornos mentais graves são distúrbios que dificultam ou impedem as
ações cotidianas e a vida em sociedade de seus portadores, atingindo cerca de 450
milhões de pessoas no mundo. São necessárias intervenções variadas, realizadas nos
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, destinados ao auxílio de portadores destes
transtornos. Estes Centros contam com diferentes profissionais, dentre eles podem
estar presentes profissionais de Educação Física, visto que é uma profissão
regulamentada e enquadrada na área da Saúde. Estes profissionais devem, por meio de
atividades físicas, estimular a socialização e a volta à realização de atividades
cotidianas dos portadores destes transtornos. Objetivo: Estudar as contribuições do
profissional de Educação Física na reabilitação para usuários com transtorno mental
grave. Especificar as atividades físicas adequadas a serem realizadas neste contexto.
Metodologia: O estudo é caracterizado como revisão crítica da literatura, de caráter
qualitativo por meio de levantamento bibliográfico realizado em bases científicas de
dados.  Foram utilizados os descritores: “CAPS”; “contribuição do profissional de
Educação Física”; “atenção psicossocial”; “transtornos mentais graves”; “atividade
física”.  A busca de material foi realizada em periódicos impressos e eletrônicos,
livros, monografias, dissertação, documentos e informações publicadas nas páginas
CONFEF, Ministério da Saúde e NESCON. O material científico foi selecionado por
leitura prévia do resumo, que compôs a base bibliográfica.  Resultados: Os Centros de
Atenção Psicossocial - CAPS foram, de acordo com Crepaldi (2013, p. 12), criados
com objetivo social, de reabilitação, e para que as internações hospitalares fossem
reduzidas. Os indivíduos a serem atendidos são os portadores de transtornos psíquicos
graves que os impedem de realizar atividades da vida diária e levar uma vida em
sociedade. São diversos os tipos de atendimentos oferecidos, como: individual, em
grupo, comunitário, para a família, assembleias de organização (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2004). De acordo com o IBGE (2011) existem cerca de 46 CAPS II no estado
de Minas Gerais. Essas instituições necessitam de diversos profissionais em atuação
conjunta, dentre eles os profissionais de Educação Física, aptos à atuar na área da
Saúde Mental conforme o CONFEF (2012). Borges e Saporetti (2015), destacam a
importância da participação destes profissionais em ações de promoção à saúde. O
CAPS atua recebendo indivíduos durante todo o dia, onde realizam diversas atividades
de integração.  Conclusão: Parcialmente, pode-se concluir que a atividade física é
importante para o auxílio na reabilitação dos portadores de transtorno mental grave em
diversos aspectos. O profissional de Educação Física deve atentar-se às atividades
trabalhadas e ter capacidade de adaptação conforme as reações demonstradas pelos
usuários do CAPS.
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