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RESUMO

O objetivo deste estudo é analisar a implementação da proposta do Apoio Matricial com 
profissionais de Serviços Substitutivos em Saúde Mental no município de Natal/RN. O 
Apoio Matricial (AM) é um arranjo institucional recentemente incorporado pelo 
Ministério da Saúde como estratégia de gestão para a construção de uma rede ampla de 
cuidados em Saúde Mental, desviando a lógica de encaminhamentos indiscriminados 
para uma lógica da co-responsabilização. Ademais, visa produzir maior resolutividade à 
assistência em saúde. Uma atenção integral, como a pretendida pelo sistema único de 
saúde, poderá ser alcançada através da troca de saberes e de práticas, instituindo uma 
lógica de trabalho interdisciplinar, por meio de uma rede interligada de serviços de 
saúde. Para operacionalização deste estudo, foram utilizadas como instrumento 
entrevistas individuais de caráter semi-estruturado com os coordenadores e equipe 
técnica dos CAPS. A coleta de dados foi realizada nos seguintes serviços: CAPS II 
(Leste e Oeste) e CAPSad (Norte e Leste), na cidade de Natal/RN. Os resultados 
apontam que os CAPS iniciaram o processo de discussão da implementação do AM, no 
intuito de promover a reorganização e redefinição do fluxo na rede, não atuando de 
forma fragmentada. Entretanto falta articulação efetiva com os serviços de Atenção 
Básica; há uma centralização da atenção em Saúde Mental nos serviços especializados, 
com pouca inserção no território e na vida cotidiana da comunidade.  

Palavras-Chave: Reforma Psiquiátrica, Saúde Mental, Atenção Básica, Apoio Matricial, 

CAPS



xv

ABSTRACT

This study aims to analyzing the implementation of the Matrix Support proposal with 
professionals of Substitutive  Services in Mental Health in the city of Natal/RN.  The 
Matrix Support (MS) is an institutional arrangement which has been recently adopted 
by the Health Ministry,  as an administrative strategy,  for the construction of a wide 
care net in Mental Health, deviating the logic of  indiscriminate  follow-through 
changed by one of co-responsibility. In addition to this, its goal is to promote a major 
resolution as regards health assistance. Integral attention, as it is intended by the unique 
health system, may be reached by means of knowledge and practices interchange, 
establishing an interdisciplinary work logic, through an interconnected  net of health 
services. For the accomplishment of this study, individual interviews  of semi-structured 
character were used as instrument, with the coordinators and technical staff of the 
CAPs. The data collection was done in the following services: CAPS II ( East and 
West) and CAPS ad ( North and East), in the city of Natal/RN. The results point out that 
the CAPs to initiate of the discussion the process in the implementation of the MS 
aiming, to promote the reorganization and redefinition of the flow in the net, thus not 
acting in a fragmented way. Nevertheless, there is no effective articulation concerning 
the basic attention services, there is a major focus of the attention in mental health on 
the specialized services, little insertion in the territory and in the everyday life of the 
community.

Key-words: Psychiatric reform, Mental Health, Basic Attention, Matrix Support; CAPs. 
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Apresentação 

Neste estudo, recorre-se a alguns dos elementos presentes ao processo de 

produção de conhecimento no campo da Saúde Mental e Saúde Pública com o objetivo 

de analisar a implementação da proposta do Apoio Matricial entre as equipes dos CAPS 

no município de Natal/RN. Além disso, interessa-se em identificar que atores sociais 

estão envolvidos no processo de implementação; em investigar que dificuldades estes 

atores sociais identificam na implementação dessa proposta e em avaliar que 

contribuições o Apoio Matricial (AM) pode proporcionar à articulação entre Saúde 

Mental e Atenção Básica. Para tanto, foram previamente formulados alguns eixos de 

discussão que serão explicitados nos pressupostos metodológicos. Através destes eixos, 

foi possível verificar aspectos pertinentes ao levantamento, à análise e à discussão dos 

dados.

No Brasil, por volta da segunda metade dos anos 80, o campo da Saúde Mental 

passou por importantes transformações, caracterizadas pelo surgimento de novos 

serviços nos contextos histórico, político e conceitual emergente. O tema da Reforma 

Psiquiátrica tem vindo à tona com mais intensidade nos últimos tempos, sobretudo em 

função da discussão do Projeto de Lei do Deputado Paulo Delgado e das críticas a ele 

feitas, com alegações de que seria um projeto irresponsável, pois se propunha a “jogar 

os loucos na rua”.

De acordo com Pessotti (1996), a proposta de uma Reforma Psiquiátrica tenta, 

principalmente, discutir a reestruturação da atenção à Saúde Mental, entendendo-se a 

palavra “atenção” em seu sentido mais amplo, não somente se prendendo ao 

atendimento feito nos hospitais psiquiátricos. Com a desarticulação dos grandes 

hospitais-depósito do século XVIII, que abrigavam mendigos, prostitutas, criminosos 
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etc., surgiram os manicômios, que, fiéis ao espírito humanista e racionalista de Pinel, se 

organizaram no sentido de proteger, amparar e reeducar o doente mental. Esse modelo 

manicomial, fortemente centralizado na figura do alienista, que acumulava os poderes 

de administração (ambiente protetor e fortemente normatizado), jurídicos (internamento 

compulsório) e terapêuticos (tratamento moral), vai dando lugar a procedimentos cada 

vez mais violentos, repressivos e estigmatizantes. Surgem os manicômios-asilo, onde o 

doente entra para “não mais voltar”. 

Em decorrência dessas questões referentes à Reforma Psiquiátrica, vê-se a 

necessidade de se pensar a problemática existente no campo da Saúde Mental, 

sobretudo com a implantação de novos serviços de atenção psicossocial, que visam sair 

de um modelo psiquiátrico, medicalizante e hospitalar, não reduzindo o sujeito à 

doença, mas reinscrevendo-o no corpo social.  

Surge, então, em todo o Brasil, uma série de novos serviços que se configuram 

como experiências múltiplas e heterogêneas, novas formas de intervenção frente à 

loucura, serviços substitutivos ao modelo manicomial. São Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Lares-Abrigados, Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), 

Hospitais-Dia, Residências Terapêuticas (RT), dentre outros que, mesmo apresentando 

suas singularidades, têm em comum a proposta de oposição e transformação do modelo 

clássico em Psiquiatria, contribuindo, assim, para a transformação da estrutura 

manicomial e possibilitando uma nova e complexa realidade no campo da saúde mental, 

como um ponto de partida para mudanças das tradicionais perspectivas em Saúde 

Mental.

De acordo com Amarante (1998), a Reforma Psiquiátrica aparece como 

possibilidade de um outro modo de se pensar a assistência psiquiátrica, a partir da 

criação de outros dispositivos e estratégias de cuidado, comprometida com a saúde 
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enquanto responsabilidade do Estado, com ênfase na implementação de mecanismos de 

reinserção social e ressocialização dos usuários. A desospitalização, segundo o autor, 

representa apenas uma etapa do processo mais amplo, que é a desinstitucionalização. 

Seria o passo inicial da Reforma, suporte para um trabalho de rede que consistirá na 

retirada do paciente do hospício, oferecendo assistência que não a manicomial, mas que 

não garantiria, por si só, a desinstitucionalização, considerada como uma mudança mais 

profunda da assistência, sujeita a constantes avaliações. Trata-se, portanto, de um 

movimento político que visa à produção de outras formas de se conceber e de se lidar 

com a loucura. Ela é concebida como: “Tirar a gerência da loucura, mudar a prática e a 

teoria, dar ao psicótico base para que ele possa produzir, trabalhar, inserir-se na 

sociedade” (Amarante, 1998, p. 66). 

Desinstitucionalizar não se refere somente a se recusar a internação do louco, 

mas, principalmente, a se desmantelar toda a trama de saberes e práticas construídas 

historicamente em torno da loucura, e, ao mesmo tempo,  se construir a cidadania do 

louco (Amarante, 1998), que deve se coletivizar através dos equipamentos sociais. 

Todos os serviços substitutivos criados a partir da legislação regulamentadora da 

Reforma Psiquiátrica concorrem para a superação do modelo hospitalocêntrico, 

primeiro passo para a desospitalização. Mas não dão conta de um processo mais 

profundo, lento e difícil que se refere à desinstitucionalização das práticas tradicionais 

associadas aos modos de olhar, conceber e cuidar do transtorno mental. 

A reforma e ampliação da clínica e das práticas de atenção integral à saúde 

dependem centralmente da instituição de novos padrões de relacionamento entre o 

sujeito/clínico e o sujeito/enfermo. É óbvio que este dilema não estaria colocado desta 

mesma maneira para a saúde coletiva, particularmente quando tomada como prática 

social concreta. Sugere-se a adoção de um arranjo no processo de trabalho que estimule 
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maiores coeficientes de vínculo entre equipe de saúde e usuário concreto (Campos, 

2000a).

O Sistema Único de Saúde (SUS) institui uma política pública de saúde que visa 

à integralidade, à universalidade, à busca da eqüidade e à incorporação de novas 

tecnologias, saberes e práticas. Foram desenvolvidos vários dispositivos que são 

acionados nas práticas de produção de saúde, envolvendo coletivos e visando promover 

mudanças nos modelos de atenção e de gestão. Dentre estes dispositivos operados pela 

política nacional de humanização, entendidos como “tecnologias” ou “modos de fazer”, 

o presente estudo irá priorizar a discussão acerca do Apoio Matricial. 

Observa-se, portanto, que a incorporação das ações de Saúde Mental na Atenção 

Básica é uma prioridade no cenário atual. Não é algo, porém, que se efetive sem o 

desenvolvimento de estratégias institucionais como capacitações, supervisões, 

financiamento, dentre outras. Nesse sentido, o Ministério da Saúde propôs a estratégia 

do Apoio Matricial para facilitar o direcionamento dos fluxos na rede, promovendo uma 

articulação entre os equipamentos de Saúde Mental e as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS). Segundo a coordenação de Saúde Mental, Brasil (2005), no documento 

apresentado à Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental, o 

Apoio Matricial se constitui em: 

Um arranjo organizacional que viabiliza o suporte técnico 
em áreas específicas para equipes responsáveis pelo 
desenvolvimento de ações básicas de saúde. Nesse 
arranjo, a equipe de Saúde Mental compartilha alguns 
casos com as equipes de Atenção Básica. Esse 
compartilhamento se produz em forma de co-
responsabilização pelos casos, que podem se efetivar 
através de discussões conjuntas de casos, intervenções 
conjuntas junto às famílias e comunidades ou em 
atendimentos conjuntos, e também na forma de 
supervisão e capacitação (Brasil, 2005, p. 34). 
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Ao ser entendido como uma metodologia de trabalho que visa assegurar 

retaguarda especializada, tanto em nível assistencial quanto técnico-pedagógico, 

pressupõe uma construção compartilhada entre a equipe de referência, composta pelos 

profissionais da Atenção Básica, que têm a responsabilidade pela condução de um caso 

individual, familiar ou comunitário, e pelos apoiadores, que são especialistas com a 

missão de agregar conhecimentos à equipe de referência, contribuindo com intervenções 

que aumentem sua capacidade de resolver problemas (Campos & Domitti, 2007). Essa 

articulação cria a possibilidade de se efetivar a tão almejada clínica ampliada, cuja 

função, por excelência, seria a de acompanhar movimentos, metamorfoses subjetivas, 

paisagens que vão se processando cotidianamente na vida, proporcionando um meio 

criador para encontros e composições. 

O Apoio Matricial às equipes da Atenção Básica acontece a partir dos CAPS. Só 

estes serviços fazem o matriciamento devido ao papel estratégico que o CAPS ocupa no 

processo da Reforma Psiquiátrica e na articulação da rede de atenção à Saúde Mental, 

aumentando a capacidade resolutiva de problemas de Saúde Mental pelas equipes 

locais. Ademais, mecanismos de indução financeira do Ministério da Saúde para o 

desenvolvimento da política de Saúde Mental na Atenção Básica são fundamentais. É 

necessário, no entanto, que se melhore a articulação desses serviços com Atenção 

Básica para que as equipes dos CAPS se desloquem de seus espaços tradicionalmente 

institucionalizados e passem a realizar um trabalho em conjunto com as equipes da 

Atenção Básica, que, por sua proximidade com famílias e comunidades, devem ser 

consideradas estratégicas para se garantir o acesso e o enfrentamento de agravos 

vinculados ao uso abusivo de álcool, de outras drogas e de diversas formas de 

sofrimento psíquico.  
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Os CAPS podem ser definidos como uma experiência em saúde coletiva ainda 

em construção. Propõem, através de suas ações, uma intervenção cultural cujo objetivo 

é interferir na produção do imaginário social no que diz respeito à loucura. Através dele 

e de outros dispositivos de atenção territorial, a sociedade, que, durante toda a existência 

da Psiquiatria, aprendeu que o melhor tratamento e encaminhamento destinado ao louco 

seria o hospital psiquiátrico, está, a partir de então, conhecendo outros modos de lidar 

com a loucura que não a segregação e a exclusão, auxiliando na construção de outras 

formas que não a institucionalização dessas pessoas. Diferentemente do hospital 

psiquiátrico, que, de acordo com Goffman (2001), impunha uma barreira ao intercâmbio 

social, às possibilidades de troca com o mundo exterior, o CAPS busca, deseja e, de 

certa forma, corre ao encontro da “afetação” ou da “incursão” da loucura na sociedade. 

Neste sentido, os CAPS se apresentam como um dispositivo de cuidado cujo 

objetivo é constituir-se como substitutivo ao hospital psiquiátrico. Desta forma, é 

voltado para a atenção integral ao portador de transtornos mentais. Visam, portanto, ao 

desenvolvimento de projetos de vida, de produção social e à promoção da melhora da 

qualidade de vida. Tendo como missão estabelecer e tecer laços para além dos serviços 

de saúde, os CAPS deveriam estar voltados para “fora de si”, pois precisam manter 

aquecidas suas relações com a cultura local.  

Diante disso, chamamos atenção para a relevância de estudos locais, nesse caso, 

especificamente, que priorizem uma investigação mais detalhada da realidade dos 

serviços substitutivos e de Atenção Básica. Sobretudo, na relação a ser construída entre 

os dois tipos de serviços para a composição de uma rede de atenção integral e resolutiva 

em Saúde Mental e em saúde na sua acepção mais geral. Desta maneira, como já 

mencionado anteriormente, esta investigação teve como objetivos: 
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OBJETIVO GERAL 

Analisar a implementação da proposta do Apoio Matricial entre as equipes dos 

CAPS no município de Natal/RN. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar que atores sociais estão envolvidos no processo de 

implementação; 

Investigar que dificuldades estes atores sociais identificam na 

implementação dessa proposta; 

Avaliar que contribuições o Apoio Matricial pode proporcionar para a 

articulação entre Saúde Mental e Atenção Básica. 

O trabalho dividiu-se em dois capítulos teóricos. No primeiro capítulo, 

descreve-se o Processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil e no Rio Grande do Norte, 

destacando-se o contexto histórico, avanços e desafios ocorridos durante esse processo, 

relatando-se, em sub-títulos, o modelo de assistência à Saúde Mental no contexto 

brasileiro e norte-rio-grandense. 

No segundo capítulo, abordam-se a Saúde Mental na Atenção Básica, o lugar 

que a Atenção Básica ocupa e a sua importância para a efetivação de uma rede de 

cuidados em Saúde Mental. Ainda neste capítulo, abarca-se, em um item à parte, uma 

explanação sobre o Apoio Matricial, destacando-se aspectos relevantes, bem como a sua 

contribuição para a rede de Saúde Mental.

O capítulo três consta dos pressupostos metodológicos, local da pesquisa, 

participantes, instrumento e o campo de investigação, além dos contatos institucionais e 

dos procedimentos nas análises dos dados. 

Nos quarto e último capítulos, constam as análises dos dados, compondo os 

resultados e discussão do estudo. Através dos relatos das entrevistas, procura-se 
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aprofundar o tema da nossa discussão, com resultados inéditos para o campo da Saúde 

Mental no que diz respeito à implementação da proposta do Apoio Matricial em 

Natal/RN.
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CAPÍTULO I – Breves considerações sobre a Reforma Psiquiátrica no 

contexto brasileiro e norte-rio-grandense

           Existem momentos na vida onde a questão de saber se 
pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber 
diferentemente do que se vê, é indispensável para 
continuar a olhar ou a refletir (Foucault, 1984, p. 13).

 1. O Processo da Reforma Psiquiátrica: avanços significativos e desafios 

ainda por superar 

Há algumas décadas, uma complexa transformação no campo de conhecimentos 

e práticas em Saúde Mental vem se processando no Brasil tendo como pressupostos as 

diretrizes do Movimento da Reforma Psiquiátrica, traduzidas na formulação de políticas 

públicas nessa área. Esse movimento pode ser entendido como um conjunto de 

iniciativas críticas sobre as práticas e os saberes psiquiátricos, centrados no hospital 

psiquiátrico e ainda hegemônicos até os dias atuais. Com isso, propõe-se a revisão 

teórico-prática da atenção em Saúde Mental, aliada aos aspectos jurídicos, políticos e 

éticos, visando transformar os valores sociais atribuídos à doença mental. 

A inscrição da loucura no campo da medicina, no final do século XVIII, foi 

objeto de análise, sobretudo na obra de Foucault (2005). Segundo este autor, a 

Psiquiatria surge como especialidade do campo médico assumindo a tarefa de conjugar 

a noção de doença mental à exclusão e tutela dos doentes mentais.  Com base nesta 

configuração, estabelece o hospital como lugar privilegiado à dupla função de 

tratamento e controle social.  
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A Medicina, a partir do século XVIII, passou a compreender a doença como um 

fenômeno natural, devido à ação do meio sobre o indivíduo e, nessa perspectiva, dirige 

a intervenção médica sobre o meio circundante. Deste modo, a junção dessas duas 

características, disciplina e saber médico, transformam o hospital em um espaço 

privilegiado de abordagem da doença. (Foucault, 2005). 

Os loucos, por serem considerados incapazes, são assim definidos como 

alienados mentais e destinados ao asilamento, para a descoberta da verdade objetiva da 

loucura. É o homem, fora do seu meio, para revelar “a Natureza, a Verdade e a Moral, 

isto é, a própria razão”. (Foucault, 2005, p.471).  

A partir de então, o conceito de alienação mental norteou o tratamento que 

deveria ser empreendido em regime de internação, e conduzido pela Medicina, deu 

origem à Psiquiatria como especialidade do campo médico. O desenvolvimento da 

Medicina, do final do século XVIII, funda a Medicina clínica, proveniente de uma 

experiência pedagógica, instaurando uma nova relação entre o olhar médico e a essência 

das doenças 

Com o desenvolvimento da Medicina científica, a prática alienista começa a ser 

questionada por seu afastamento da racionalidade médica, mantendo somente sua 

resposta a uma demanda social e política de controle e tutela dos loucos. O alienismo é 

considerado ultrapassado, por esgotar-se em nosografias e por nada acrescentar ao saber 

médico (Silva Filho, 2001). 

A Psiquiatria, a partir da descoberta dos psicotrópicos e dos avanços das 

neurociências, encontrou as bases científicas tão almejadas durante sua história, porém 

deixou de lado a presença da experiência subjetiva do doente, na emergência do 

fenômeno da loucura. Pela mediação da psicofarmacologia, a figura da enfermidade 

recebeu, em sua construção, novos procedimentos e operações teóricas (Birman, 2001). 
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Existe uma perspectiva funcional e a pretensão de regulação do transtorno pelo 

medicamento, descontextualizando o ser da doença, da noção histórico-social. De 

acordo com Bichaff (2006), para a atual Psiquiatria biológica, as queixas e sintomas 

servem apenas para a determinação do diagnóstico e definição do medicamento a ser 

utilizado, ou melhor, para a regulação de uma disfunção. A autora aponta que o modelo 

da Psiquiatria preventiva influenciou fortemente as transformações da assistência 

psiquiátrica no Brasil. Além disso, contribuiu para a ampliação do olhar sobre a doença 

mental, através da realização dos tratamentos fora do hospital psiquiátrico, a inclusão da 

comunidade como um recurso e, ao expandir o campo de intervenções, abriu espaço 

para outros profissionais atuarem junto à Saúde Mental. 

Amarante (1997) aponta que o principal objetivo da Reforma Psiquiátrica 

constitui-se em poder transformar as relações que a sociedade, os sujeitos e as 

instituições estabeleceram com a loucura, com o louco e com a doença mental. 

Conduzindo tais relações no sentido da superação do estigma, da segregação, da 

desqualificação dos sujeitos ou, ainda, “no sentido de estabelecer com a loucura uma 

relação de coexistência, de troca, de solidariedade, de positividade e de cuidados” 

(Amarante, 1997, p.165). 

Com isto, Tenório (2002) nos explica que: 

O lugar estratégico que a expressão ‘Saúde Mental’ ocupa 
hoje no discurso da reforma está relacionado a dois 
aspectos: servir para denotar um afastamento da figura 
médica da doença, que não leva em consideração os 
aspectos subjetivos ligados à existência concreta do 
sujeito assistido; e servir para demarcar um campo de 
práticas e saberes que não se restringem à medicina e aos 
saberes psicológicos tradicionais. (p.31).

Tentaremos neste capítulo apresentar o Movimento da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, contextualizando e sinalizando para um debate que contemple e leve em 
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consideração uma perspectiva crítica dos problemas e avanços acerca do seu processo 

em curso. Para se entender o lugar da Saúde Mental, na atual conjuntura do sistema de 

saúde, é necessário que se façam algumas considerações sobre o modo como essa 

bifurcação de práticas e saberes veio se compondo na história da reforma brasileira. 

O início do processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil é contemporâneo da 

eclosão do movimento sanitário, nos anos 70, em favor da mudança dos modelos de 

atenção e gestão nas práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, eqüidade na oferta dos 

serviços, e protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos 

processos de gestão e produção de tecnologias de cuidado (Brasil, 2005). 

A crítica às políticas de saúde e a elaboração de alternativas constituíram o 

Movimento da Reforma Sanitária que propunha a reformulação do sistema de saúde 

baseado em ações de planejamento, gestão e modelo assistencial, de modo a atender as 

necessidades da população (Tenório, 2002). 

Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o processo de Reforma 

Psiquiátrica Brasileira tem uma história própria, inscrita num contexto internacional de 

mudanças pela superação da violência asilar. Fundado ao final dos anos 70, na crise do 

modelo de assistência centrado no hospital psiquiátrico, por um lado, e na eclosão, por 

outro, dos esforços dos movimentos sociais pelos direitos dos pacientes psiquiátricos, o 

processo da Reforma Psiquiátrica brasileira é maior do que a sanção de novas leis e 

normas e, até mesmo, maior do que o conjunto de mudanças nas políticas 

governamentais e nos serviços de saúde. 

A Reforma Psiquiátrica é um processo político e social complexo, composto de 

atores, instituições e forças de diferentes origens, e que incide em territórios diversos, 

nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no mercado dos serviços 

de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos 
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mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais, e nos territórios do imaginário 

social e da opinião pública. É compreendida como um conjunto de transformações de 

práticas, saberes, valores culturais e sociais É no cotidiano da vida das instituições, dos 

serviços e das relações interpessoais que o processo da Reforma Psiquiátrica avança, 

marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios (Brasil, 2005). 

No âmbito da assistência psiquiátrica, os trabalhadores de saúde iniciam uma 

série de discussões e reivindicações cujos objetivos eram, prioritariamente, o combate à 

segregação dos doentes mentais, as necessidades de transformação das instituições 

asilares e a melhoria das condições de trabalho. Em 1978, é criado o Movimento dos 

Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), que se constituiu em espaço de luta, debate e 

encaminhamento de propostas de transformações da assistência psiquiátrica. Neste 

sentido, Amarante (1995b) diz que, em um primeiro momento, o MTSM aliou 

reivindicações trabalhistas a um discurso humanitário em defesa dos doentes mentais, 

refletindo um conjunto heterogêneo de denúncias. À precariedade da situação de saúde 

da população somavam-se as críticas à política privatizante e à Psiquiatria enquanto 

prática de controle e desigualdades sociais. 

A Reforma Psiquiátrica adquire, então, a característica de incorporar-se no 

aparelho do Estado, ocupando estrategicamente os espaços públicos de poder e tomada 

de decisão, conseguindo, com isso, introduzir mudanças nas políticas de saúde. O 

Estado, por sua vez, também como tática, incorpora os militantes da Reforma para se 

legitimar no poder e reduzir os efeitos danosos de uma política vigente, de caráter 

privatizante, de altos custos e baixa eficácia. Nesse momento da Reforma, Amarante 

(1995b) faz referência a uma trajetória sanitarista, localizando-a na primeira metade da 

década de 1980. 
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Nesse período, a Reforma assume uma postura menos crítica quanto à 

transformação da instituição psiquiátrica e à função social da Psiquiatria e coloca-se 

mais alinhada aos ideais preventivistas, privilegiando a organização dos serviços e o 

planejamento como forma de abordar o problema da assistência psiquiátrica no país. Por 

outro lado, a presença de representantes da Reforma, em programas estaduais e 

municipais de Saúde Mental, propiciou a elaboração de propostas que mantiveram vivas 

as idéias de transformação das práticas psiquiátricas tradicionais. 

De acordo com Barros (2004) as discussões dos anos de 1980 foram 

extremamente importantes para fazer avançar e solidificar as propostas para um novo 

sistema de saúde brasileiro, culminando com a VIII Conferência Nacional de Saúde 

(1986), considerada um marco histórico na luta pela construção do SUS. No âmbito da 

assistência psiquiátrica, muitos foram os eventos realizados, entre eles, o I Encontro 

Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental (1985) e a I Conferência Nacional de 

Saúde Mental – CNSM (1987), cujo relatório final propunha a reformulação do modelo 

assistencial, baseando-se na reorganização dos serviços, a definição da política de 

recursos humanos e a revisão da legislação.  

A constatação, durante a I CNSM, de que a resistência da iniciativa privada, de 

base manicomial, dificultava a incorporação das propostas reformistas nas políticas 

oficiais, fez surgir o II Encontro de Trabalhadores de Saúde Mental, no final do mesmo 

ano. Durante esse encontro, discutiu-se a necessidade de se buscar formas 

independentes do Estado para a organização do movimento, de se retomar o 

questionamento das instituições psiquiátricas e de se envolver a sociedade no 

enfrentamento dos problemas e soluções da questão da loucura. Institui-se o lema: “Por 

uma Sociedade sem Manicômios” e incorporam-se novos atores no processo de 

reforma: os usuários e seus familiares. 



30

A partir de então, percebe-se um novo processo, no Movimento da Reforma 

Psiquiátrica, marcado pela necessidade de desconstruir os saberes e práticas instituídos 

pela Psiquiatria e produzir amplamente novas soluções, “inventar” novas formas de 

lidar com a complexidade da loucura. Toda essa movimentação implicava, cada vez 

mais, a participação da sociedade no debate sobre os assuntos do campo da Reforma 

Psiquiátrica. Contudo, tendo a sociedade entrado nesse campo de discussão, a cultura 

torna-se, para o movimento, alvo para ampliar a noção de intervenção enquanto 

possibilidade de transformação das práticas sociais no lidar com a loucura e com a 

diferença. A sociedade torna-se, nessa nova lógica, estratégia principal de intervenção, 

ao ser encaminhada à discussão dos problemas e soluções acerca da loucura e do tema 

antimanicomial. 

Sabe-se da importância de a discussão sobre a temática da loucura com a 

sociedade poder se deslocar do debate técnico, já que se tem clareza de que não é pela 

técnica que as transformações necessárias e que estão no imaginário social irão 

acontecer.

Ao se estabelecer a proposta de novos espaços de assistência, novas instituições, 

que se configuraram como novos dispositivos de atendimento, requerem um projeto e 

ampliação da clínica, para que possam, todos eles,  funcionar como espaços efetivos de 

cuidado ao sofrimento. Desse modo, se o debate político e sócio-cultural é 

imprescindível, o técnico é de igual modo importante. Pois este último é um dos 

elementos que capacitam os profissionais a fim de, inclusive, terem condições de propor 

realizações para transformação sócio-cultural (Bichaff, 2006). 

Contudo é importante ressaltar que a necessidade de se discutir a loucura, para 

além do limite assistencial, não deve perder de vista e reduzir o debate sobre a 

assistência. Neste sentido, há que se ter cuidado com esse “para além”, para que o 
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“aquém” não seja esquecido e contribua para o surgimento de práticas que, ao invés de 

inaugurar novas ações sintonizadas com a lógica da desconstrução, possam repetir, 

acriticamente e com nova aparência, um modelo de assistência, como o avalia Amarante 

(1995b):

Os novos serviços apontam para uma nova tendência no 
que diz respeito ao modelo assistencial, sobretudo em 
relação à qualidade dos mesmos. Em outras palavras, 
percebeu-se que o fato de ser um serviço externo não 
garante sua natureza não-manicomial, pois pode 
reproduzir os mesmos mecanismos ou características da 
psiquiatria tradicional (p.84). 

Mas, apesar dessa avaliação crítica, pode-se dizer que, se, em um primeiro 

momento, o Movimento de Reforma Psiquiátrica esteve confundido ou fortemente 

influenciado pelas experiências internacionais que caracterizavam muito mais uma 

psiquiatria reformada, quando não propuseram uma mudança estrutural com relação ao 

saber psiquiátrico, na tentativa de apenas modernizá-lo, pode-se supor, ainda, que a 

influência basagliana caracterizou um segundo momento do movimento, dando-lhe 

condições de não percorrer o caminho da melhoria da assistência e do saber 

psiquiátrico, mas de poder propor a ruptura epistemológica e cultural com eles. De 

acordo com Barros (1990), a aproximação com a experiência de Basaglia decorre da 

negação da instituição psiquiátrica clássica enquanto saber e poder.  

Franco Basaglia, psiquiatra italiano, nascido em Veneza, no ano de 1924, foi 

idealizador de um processo de mudanças na área da psiquiatria. Após 12 anos de 

carreira acadêmica na Faculdade de Medicina de Padova, ingressou no Hospital 

Psiquiátrico de Gorizia, onde iniciou mudanças no intuito de transformá-lo numa 

comunidade terapêutica, na tentativa de humanização do espaço manicomial (Rotelli & 

Amarante, 1992).   
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De acordo com Rotelli, Leonards & Mauri (2001), o trabalho desenvolvido por 

Basaglia e seus colaboradores é uma negação da instituição; não é a negação da doença 

mental, nem da psiquiatria, menos ainda do simples fechamento do hospital 

psiquiátrico, mas a negação da incumbência que as instituições sociais delegam à 

Psiquiatria para isolar, exorcizar, negar e anular os sujeitos à margem da normalidade 

social.

Pode-se pensar que a influência da experiência basagliana caracterizou um 

segundo momento do movimento, dando-lhe condições de não mais percorrer o 

caminho da melhora da assistência e do saber psiquiátrico, mas de poder propor a 

ruptura epistemológica e cultural de um saber e de práticas ditas hegemônicas. 

A segunda metade da década de 1980 foi importante para o Movimento da 

Reforma Psiquiátrica, pois, além do amadurecimento da crítica ao modelo asilar, houve 

a ampliação dos protagonistas, da iniciativa de revisão legislativa e de experiências bem 

sucedidas de atenção à Saúde Mental, substitutivas ao manicômio.  

Para Silva (2003) a Constituição Federal de 1988 formalizou a atenção à saúde 

como um direito social e, em 1990, foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde – 8080/90, 

que implantou o SUS, descentralizando o sistema por meio da ampliação dos níveis de 

responsabilidade das gestões locais e regionais, buscando um modelo assistencial que 

revertesse o perfil de intervenção governamental e assegurasse o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e prevenção da saúde. Em quase 

vinte anos de implantação do SUS, os avanços evidenciaram-se pela melhora dos 

indicadores de saúde e eficiência do atendimento. São muitas, porém, as dificuldades de 

implementação, caracterizadas pelo embate com o setor privado, crise de financiamento 

do setor, permanência de problemas de cobertura assistencial, resolutividade e eqüidade 

no acesso e utilização dos serviços.
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No campo da assistência psiquiátrica, a Conferência sobre a Reestruturação da 

Assistência Psiquiátrica na América Latina, em 1990, impulsionou o debate sobre a 

reforma da assistência, resultando na Declaração de Caracas 1990, que recomendou às 

nações participantes a viabilização das condições necessárias para a implantação de um 

modelo de atenção centrado na comunidade e integrado nas redes sociais e de atenção à 

saúde; a revisão crítica do papel desempenhado pelo hospital psiquiátrico; a salvaguarda 

da dignidade, dos direitos humanos e civis dos pacientes; o asseguramento da 

permanência dos pacientes nas comunidades; a reformulação da legislação de modo a 

proteger esses direitos e, ainda, que a formação em saúde mental e psiquiátrica deva ser 

usada como modelo de serviço do centro comunitário e do hospital geral (Brasil, 2004). 

Nos anos que se seguiram, houve um novo impulso na promulgação de leis e 

portarias ministeriais para o campo da Saúde Mental, indicando a disposição do governo 

federal em assumir as diretrizes da Reforma Psiquiátrica como política pública. Na 

década de 1990, foram aprovadas leis estaduais em sete estados e no Distrito Federal, 

estabelecendo a substituição progressiva da assistência em hospitais psiquiátricos pelo 

tratamento em serviços extra-hospitalares. 

Em 2001, após um intervalo de quase dez anos, ocorreu a III Conferência 

Nacional de Saúde Mental que representou um passo definitivo na reorientação do 

modelo assistencial. Com o título, “Cuidar, sim. Excluir, não. Efetivando a Reforma 

Psiquiátrica, com acesso, qualidade, humanização e controle social”, expressava não 

somente a íntima relação com a construção do SUS, mas a necessidade de fazer avançar 

o processo da reforma, com base no reconhecimento da viabilidade demonstrada por 

experiências positivas de substituição do hospital psiquiátrico (Brasil, 2002a). 

Segundo Tenório (2002), o modelo de atenção já era uma realidade e precisava 

ser implementado, aprimorado e, com o auxílio de uma lei nacional, estendido ao 
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conjunto da rede de atenção no país. Assim, a realização da III Conferência Nacional de 

Saúde Mental: 

[...] consolida a Reforma Psiquiátrica como política de 
governo, confere aos CAPS o valor estratégico para a 
mudança de assistência [...] estabelece o controle social 
como a garantia do avanço da Reforma Psiquiátrica no 
Brasil. É a III Conferência Nacional de Saúde Mental, 
com ampla participação dos movimentos sociais, de 
usuários e de seus familiares, que fornece os substratos 
políticos e teóricos para a política de Saúde Mental no 
Brasil (Brasil, 2005, p. 9). 

Para Amarante (2001), a Reforma Psiquiátrica é um processo social complexo. 

Como processo, não tem fim predeterminado e, sendo complexo, procura articular 

várias dimensões simultâneas e inter-relacionadas: a dimensão epistemológica, a 

dimensão técnico-assistencial, a dimensão jurídico-política e a dimensão cultural. O 

autor sinaliza que a dimensão epistemológica se refere às questões teórico-conceituais 

envolvidas no saber psiquiátrico e à produção de novos conhecimentos no campo da 

Saúde Mental. O autor defende o conceito de desinstitucionalização, na tradição 

basagliana, como um novo marco conceitual, que permite tratar o sujeito em sua 

existência e em relação às condições concretas de vida. Na dimensão técnico-

assistencial, estão as questões relativas ao modelo assistencial para abordar este novo 

sujeito e não mais a doença. A dimensão jurídico-política tem como objetivo rediscutir 

e redefinir as relações sociais e civis em termos de cidadania, direitos humanos e 

sociais. A última dimensão é denominada cultural e se refere à necessidade de 

transformação do lugar social da loucura por meio de estratégias e intervenções que 

propiciem novas relações entre a sociedade e a loucura. 

Em documento recente, o Ministério da Saúde (2005) e a Coordenação Geral de 

Saúde Mental propõem três momentos históricos importantes para o avanço no processo 

da Reforma Psiquiátrica no Brasil. O primeiro, de 1978 a 1991, em que a ênfase do 
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movimento é colocada na crítica ao modelo hospitalocêntrico; o segundo, de 1992 a 

2000, momento em que há diretrizes mais claramente estabelecidas. Dá-se início à 

implantação da rede extra-hospitalar, porém as normatizações são insuficientes para 

garantir o financiamento dessa rede, bem como para sistematizar a redução de leitos; e o 

terceiro, situado após aprovação da Lei 10.216 de 02 de abril, dispõe sobre a proteção e 

os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em Saúde Mental; e da realização da III Conferência Nacional de Saúde 

Mental, ambas em 2001, quando a Reforma Psiquiátrica se consolida como política 

oficial do governo federal (Brasil, 2005). 

Durante todo o processo de realização da III Conferência, pelo teor de suas 

deliberações, é inequívoco o consenso em torno das propostas da Reforma Psiquiátrica.  

São pactuados democraticamente os princípios, diretrizes e estratégias para a mudança 

da atenção em Saúde Mental no Brasil, e estabelecido o controle social como garantia 

do avanço da Reforma Psiquiátrica no país. 

No primeiro governo do atual Presidente Luis Inácio Lula da Silva, o processo 

de desinstitucionalização avançou significativamente, sobretudo com a instituição, pelo 

Ministério da Saúde, de mecanismos para a redução gradual e planejada de leitos no 

país e a expansão, em todo o país, de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico.  De 

acordo com o Relatório de Gestão 2003-2006 (Brasil, 2007a), neste período, o 

Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria 

(PNASH/Psiquiatria) – primeiro processo avaliativo sistemático, anual, dos hospitais 

psiquiátricos no Brasil, instituído em 2002 - e o Programa Anual de Reestruturação da 

Assistência Hospitalar Psiquiátrica no SUS - PRH, (Brasil, 2007a) – estratégia de 

redução progressiva e pactuada de leitos a partir dos macro-hospitais, instituída em 

2004 – foram os principais mecanismos de avaliação e redução de leitos psiquiátricos. 
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Tais mecanismos, aliados à expansão de uma rede de atenção aberta e comunitária, 

permitiu a redução e substituição significativa de leitos psiquiátricos, especialmente de 

longa permanência, e o fechamento de vários hospitais psiquiátricos em péssimas 

condições de funcionamento. Embora em ritmos diferenciados, a redução do número de 

leitos psiquiátricos efetivou-se em todos os estados brasileiros, sendo, muitas vezes, este 

processo o desencadeador do processo de mudança do modelo de atenção.  

Entre os anos de 2003 e 2006, foram reduzidos 11.826 leitos. Em 2006, rompeu-

se a barreira dos 40.000 leitos, havendo hoje 226 hospitais, que totalizam 39.567 leitos. 

Com isso, buscou-se a redução progressiva do porte hospitalar, de modo a situarem-se 

os hospitais, ao longo do tempo, em classe de menor porte (até 160 leitos). Os hospitais 

de menor porte são tecnicamente mais adequados a um bom funcionamento clínico e 

integração eficaz com a rede extra-hospitalar, ao contrário dos macro-hospitais. Ao 

mesmo tempo, garante-se que as reduções de leitos se efetivem de forma planejada, de 

modo a não provocar desassistência nas regiões em que o hospital psiquiátrico ainda 

tem grande peso na assistência às pessoas com transtornos mentais (Brasil, 2007a). 

No período de 2004-2006, houve uma reconfiguração dos portes dos hospitais. 

Em 2002, havia 24,11% dos leitos nos hospitais até 160 leitos (hospitais de pequeno 

porte). Em 2006, 42,53% dos leitos estavam em hospitais deste porte, como se pode 

constatar no gráfico e na tabela abaixo (Brasil, 2007a). 
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Figura 1: Migração dos leitos de hospitais de maior porte para hospitais de 
menor porte sem a criação de novos leitos ou novos hospitais. 

Fonte: em 2002, SIH/SUS, Coordenação Geral de Saúde Mental e Coordenações Estaduais. Em 
2006, PRH/CNES.

Tabela 1: Migração dos leitos de hospitais de maior porte para hospitais de 
menor porte, sem a abertura de novos leitos ou novos hospitais 

Fonte: 2002, SIH/SUS, Coordenação Geral de Saúde Mental e Coordenações Estaduais. Em 
2006, PRH/CNES. 

É importante destacar que a Política Nacional de Saúde Mental vem trabalhando 

com algumas estratégias, entre estas com o conceito de leitos de atenção integral em 

Saúde Mental (hospitais gerais, CAPS III, leitos dos serviços hospitalares de referência 

para álcool e drogas), que se associam aos leitos de hospitais de pequeno porte, onde 
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estes existirem. A tendência é de que esta rede de leitos de atenção integral, à medida de 

sua expansão, se apresente como substitutiva à internação em hospitais psiquiátricos 

convencionais. Este processo, com ritmo pactuado entre os gestores do município e do 

estado, hospitais e controle social, tem sido acompanhado em sua grande maioria pelo 

aumento progressivo dos equipamentos e das ações para a desinstitucionalização, tais 

como CAPS, Residências Terapêuticas, ações na Atenção Básica, Centros de 

Convivência e a habilitação dos municípios no Programa de Volta para Casa (Brasil, 

2007a).

Relatórios de Gestão, Brasil (2007a) indicam que ocorreram situações de 

descredenciamentos de hospitais psiquiátricos, decididos de forma unilateral por parte 

dos prestadores. Como exemplo, temos a situação de fechamento de 520 leitos em dois 

hospitais de Salvador, BA, em 2006, em um município que ainda apresenta uma rede 

precária de Saúde Mental. Através da intervenção do Ministério Público, conseguiu-se 

um prazo de seis meses para o encerramento das atividades dos dois hospitais. Estes 

fechamentos abruptos – não planejados e não pactuados - muitas vezes têm sido 

problemáticos do ponto de vista da gestão e da condução do processo de 

desinstitucionalização dos pacientes internados, colocando em risco a garantia da 

assistência a esta população. 

Apesar dos avanços, verifica-se grandes dificuldades para a consolidação dos 

ideários da Reforma Psiquiátrica na substituição do dispositivo asilar, dentre os quais se 

pode destacar a permanência do financiamento público para as internações em hospitais 

psiquiátricos, além da dificuldade encontrada em se reduzir o número de leitos 

psiquiátricos no Brasil, condição fundamental para re-alocação dos recursos antes 

destinados ao modelo manicomial para os serviços extra-hospitalares substitutivos. O 

gráfico abaixo ilustra o processo de redução de leitos entre os anos de 2002 a 2006: 
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Figura 2 – Leitos Psiquiátricos SUS por ano (dezembro de 2002 – dezembro de 
2006)

Fonte: em 2002-2003, SIH/SUS,Coordenação Geral de Saúde Mental e Coordenações Estaduais. 
Em 2004-2005, PRH/CNES. 

Assim, a distribuição dos atuais leitos psiquiátricos no Brasil ainda expressa o 

processo histórico de implementação nos estados de um modelo hospitalocêntrico de 

assistência em Saúde Mental. No gráfico, acima pode-se ver a curva descendente da 

redução gradual de leitos. É certo que a redução dos leitos psiquiátricos precisa 

caminhar junto com a implantação de novas formas de assistência. Portanto é necessário 

o aumento de financiamentos para a rede substitutiva. A substituição dos hospitais 

psiquiátricos deve ser criteriosa, não deve ser vista como forma de abandonar os 

pacientes e deixá-los sem assistência. A sociedade e as famílias devem compreender 

que se trata de um processo gradativo e cauteloso de reforma psiquiátrica que deve 

contar com o engajamento de vários atores sociais. 

Alverga e Dimenstein (2005) consideram fundamentais para o processo de 

desinstitucionalização tanto a proposta dos projetos terapêuticos, ancorados na idéia de 

cidadania e autonomia do louco, quanto o deslocamento do modelo de atenção centrado 

no manicômio para dispositivos territoriais e substitutivos de atenção à Saúde Mental. 
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Contudo, dentro dos atuais desafios para a efetivação da Reforma Psiquiátrica, 

observa-se a necessidade de reconstrução de um efetivo sistema de proteção social. O 

processo de reforma psiquiátrica, especialmente a partir de 1990, se fez acompanhar, no 

país, de um intenso debate entre especialistas, universidades, familiares, usuários, 

formadores de opinião, meios de comunicação e a população em geral. 

Alguns avanços no combate ao estigma foram alcançados, especialmente 

naquelas situações em que programas promovem a inclusão social dos pacientes, como 

no caso das residências terapêuticas, projetos de geração de renda e atividades culturais 

promovidas pela rede de serviços. Diversos grupos culturais vêm-se constituindo no 

campo da reforma com atividades como teatro, artes plásticas, rádio comunitária, 

folclore, entre outros. Já existe uma significativa produção nessa área. Do mesmo modo, 

grupos culturais já estabelecidos têm sido chamados a contribuir com o debate da 

reforma, especialmente enfocando os desafios do modelo assistencial e o combate ao 

estigma. Por outro lado, algumas considerações devem ser feitas a respeito de dois 

desafios cruciais da Reforma Psiquiátrica, que são também os desafios do SUS: a 

acessibilidade e a eqüidade. 

O modelo hospitalocêntrico (e também o dos ambulatórios de especialidades), 

por ser concentrador de recursos e de baixa cobertura, é incompatível com a garantia da 

acessibilidade. Sem a potencialização da rede básica ou atenção primária de saúde, para 

a abordagem das situações de Saúde Mental, não é possível desenhar respostas efetivas 

para o desafio da acessibilidade. 

A qualidade do atendimento deve ser garantida em todas as regiões do país, 

mesmo as mais carentes e distantes dos centros universitários, e pode ser assegurada 

através de um forte programa de capacitação, supervisão e formação de multiplicadores. 
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Pois o distanciamento entre as instituições de formação e pesquisa e a saúde pública no 

Brasil, agrava as carências de formação e qualificação profissionais. 

Estima-se que 3% da população necessitam de cuidados contínuos em Saúde 

Mental, em função de transtornos severos e persistentes (psicoses, neuroses graves, 

transtornos de humor graves, deficiência mental com grave dificuldade de adaptação). A 

magnitude do problema -- no Brasil, são cerca de 5 milhões de pessoas – exige uma 

rede de cuidados densa, diversificada e efetiva. Além disso, cerca de 10 a 12% da 

população não sofrem transtornos severos, mas precisam de cuidados em Saúde Mental, 

na forma de consulta médico-psicológica, aconselhamento, grupos de orientação e 

outras formas de abordagem (Brasil, 2005).  

Um dos principais desafios para o processo de consolidação da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira é a formação de recursos humanos capazes de superar o 

paradigma da tutela do louco e da loucura. Por tudo isso, o processo da Reforma 

Psiquiátrica exige cada vez mais da formação técnica e teórica dos trabalhadores, muitas 

vezes desmotivados por baixas remunerações ou contratos precários de trabalho. E, 

ainda, várias localidades do país têm muitas dificuldades para o recrutamento de 

determinadas categorias profissionais, geralmente formadas e residentes nos grandes 

centros urbanos. 

Por esta razão, desde o ano de 2002, o Ministério da Saúde desenvolve o 

Programa Permanente de Formação de Recursos Humanos para a Reforma Psiquiátrica, 

que incentiva, apóia e financia a implantação de núcleos de formação em Saúde Mental 

para a Reforma, através de convênios estabelecidos com a participação de instituições 

formadoras (especialmente universidades federais), municípios e estados. No campo da 

Saúde Mental, existem hoje 21 núcleos regionais em funcionamento realizando cursos 
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de especialização e atualização para trabalhadores da Atenção Básica e dos CAPS, e 

beneficiando profissionais de 15 estados brasileiros (Brasil, 2005). 

Neste sentido, pode-se dizer que este é um indicativo importante, na medida em 

que reflete o redirecionamento do recurso público, antes investido nos hospitais 

psiquiátricos, para a rede de serviços extra-hospitalar. Este, porém, é um dado 

insuficiente para garantir a qualidade nas práticas que vêm sendo realizadas na rede 

extra-hospitalar. É preciso avançar ainda mais na qualificação dos trabalhadores para 

efetivamente se produzir a transformação do cuidado em Saúde Mental nos serviços 

comunitários, substitutivos ao modelo manicomial. Diante de tudo isso, faz-se 

necessário contextualizar de maneira sucinta o processo de Reforma Psiquiátrica no Rio 

Grande do Norte, especificamente no município de Natal. 

O município de Natal foi fundado em 25 de dezembro de 1599. Com a presença 

holandesa na região, a vida da cidade que começava a evoluir foi inteiramente mudada. 

Com a saída dos holandeses, a vida da cidade voltou à normalidade, mas seu 

crescimento foi acentuadamente lento e gradual, nos primeiros séculos de sua 

existência.

De acordo com Cascudo (1955), somente a partir de 1922, a cidade começou a 

se desenvolver em ritmo mais acelerado. As primeiras atividades urbanas tiveram início 

no bairro da Ribeira, situado na parte baixa da cidade, próximo à foz do rio Potengi, 

expandindo-se em direção ao centro, atual bairro da Cidade Alta. Na década de 1940, a 

não condizente estrutura física da cidade provocou o adensamento das áreas 

urbanizadas, sobrecarregando-as de novos logradouros, notadamente no bairro do 

Alecrim. 

Pela sua privilegiada posição geográfica, localizada no litoral nordestino, na 

chamada esquina do continente ou esquina do Atlântico, Natal foi favorecida pelo 
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advento da Segunda Guerra Mundial. A cidade cresceu e evoluiu com a presença de 

contingentes militares brasileiros e aliados, consumindo-se o seu progresso com a 

construção das bases aérea e naval, local de onde as tropas partiam para o 

patrulhamento e para a batalha, na defesa do atlântico sul e na realização das campanhas 

militares no norte da África.  

A década de 1960 é marcada pelas conseqüências do golpe militar (ciclo 1964-

1976). No campo da saúde, consolida-se a privatização dos procedimentos médico-

assistenciais e, ao final do período, fica clara a distinção entre as ações de saúde coletiva 

e as de assistência médico-hospitalar. Diante disso, o Ministério da Saúde, as secretarias 

estaduais e segmentos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte implementaram 

programas e projetos de extensão de cobertura baseados nos princípios da atenção 

primária à saúde, focalizados no Nordeste. Em Natal, a expansão crescente de seu 

espaço urbano exige do poder público um maior planejamento no tocante à organização 

e à implementação de ações de controle e fiscalização do município.  

Nesse aspecto, Natal desencadeou o processo de distritalização, em 1987, em 

referência ao processo de regionalização intramunicipal, fruto da assinatura de convênio 

de cooperação técnica com a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS, sob a 

coordenação da Secretaria de Estado da Saúde Pública, objetivando reorientar a política 

institucional da SMS através de uma série de consultorias com foco em áreas 

específicas, a saber: organização e estruturação do Sistema Municipal de Saúde, modelo 

assistencial com ênfase na Vigilância à Saúde, Sistema de Informações em Saúde e 

Territorialização. (Natal, 2007). 

Com destaque para o tema da territorialização, enfatizou-se a região norte da 

cidade, naquela época, denominada preliminarmente de Distrito Sanitário 1, estando o 

trabalho a cargo de um corpo técnico intitulado Grupo Executivo Local – GEL. O 



44

período seguido entre os anos de 1987 e os dois anos seguintes resultaram em propostas 

apresentadas em janeiro de 1989 quando da realização de um Seminário de Avaliação 

da Política Municipal de Saúde. Evidencie-se que os desdobramentos desse processo 

foram impulsionados no início da década de 1990, período em que se efetivaram as 

consultorias, ao mesmo tempo em que se observava, no cenário nacional, o crescente 

movimento pela municipalização, cristalizado pela deflagração dos convênios 

envolvendo os entes públicos gestores do SUS. (Natal, 2007). 

Em se tratando do cenário local, destaca-se a promulgação da Lei n.º 3.878, de 

07/12/1989, que dispunha sobre a reorganização político-administrativa da Prefeitura do 

Natal, criando, inclusive, as Regiões Administrativas Norte, Sul, Leste e Oeste, 

enquanto primeira iniciativa de zoneamento urbano, para tratamento microlocalizado 

dos problemas identificados no contexto da atuação das Políticas Públicas. Verifica-se 

que os serviços de Saúde Mental existente no município nesse período se restringiam 

aos seguintes serviços: os hospitais psiquiátricos (públicos e privados), o Serviço de 

Psicologia Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SEPA/UFRN), o 

Serviço de Educação Especial do Estado (pertencente à Secretaria Estadual de 

Educação), além de alguns postos de saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica 

da Previdência Social (INAMPS) e alguns ambulatórios criados nas décadas anteriores. 

O resultado das discussões do processo de territorialização em 1990 culminou 

com a divisão do Município em quatro distritos sanitários, respeitando-se a mesma 

conformação das Regiões Administrativas que atuavam sob regime de organização em 

subprefeituras. Em 2005, decorrente de novas discussões, a região norte da cidade passa 

por mais uma delimitação, desta vez, criando para o Sistema Municipal de Saúde, os 

Distritos Sanitários Norte 1 e Norte 2, resultantes das peculiaridades sócio-demográficas 

e sanitário-epidemiológicas locais e da necessária intervenção do Poder Público sob 
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uma ótica de gestão participativa com racionalização estratégica de condutas. Essa nova 

configuração regional no âmbito do Município se encontra fortalecida nos atos 

normativos da Administração, com ênfase para a Lei Complementar n. º 061 de 

02/06/2005, Decreto n.º 7.642 de 10/06/2005, dentre outros instrumentos que norteiam a 

condução da Política Municipal (Natal, 2007). 

Ao longo dos sucessivos governos norte-rio-grandenses e natalenses, prevaleceu 

a lógica de ampliação da rede através da implantação de novos serviços assistenciais e 

de sua progressiva complexidade. Em virtude da Lei nº 10.261, de 6 de abril de 2001, 

constituiu-se um sistema público estatal implantado basicamente pela Secretaria 

Estadual de Saúde, cujas principais ações se dão nos níveis primário e hospitalar. Os 

setores conveniado/contratado lucrativo e filantrópico também fazem parte do sistema 

juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Fundação Nacional 

de Saúde e o Ministério da Saúde. A significativa ampliação da rede diminuiu o perfil 

de morbimortalidade no Estado e aumentou o número de empregos em saúde, 

representando, em meados da década de 1990, cerca de 1/5 de todos os servidores 

estaduais (Brasil, 2001; Machado, 1992). 

Os municípios e os estados de todo o país se adequaram às novas normatizações 

na área de Saúde Mental, a partir da década de 1990, na qual o processo de 

reestruturação da assistência psiquiátrica no Brasil teve uma expansão acentuada, 

sobretudo com a criação de portarias ministeriais que apontavam para a criação de uma 

rede de cuidados em Saúde Mental, incluindo os CAPS, ambulatórios, residências 

terapêuticas, entre outros dispositivos considerados substitutivos ao modelo 

manicomial. 

A partir de 1992, começam a ser inseridas novas categorias profissionais – 

Enfermagem, Serviço Social, Medicina e Nutrição se juntam à Psicologia na elaboração 
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das ações em Saúde Mental. Nesse mesmo ano, é realizada a I Conferência Municipal 

em Saúde Mental. Na ocasião do evento, a SMS informa oficialmente um projeto que 

visava organizar a atenção em Saúde Mental na rede pública. O projeto foi denominado 

de “Proposta de Reorganização da Atenção em Saúde Mental no município de Natal”, 

em que estava previsto que fossem desenvolvidas ações de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação, concebendo a estruturação de uma rede de serviços composta 

por policlínicas, centros 24 horas, CAPS e leitos psiquiátricos em hospitais gerais 

(Natal, 1992).

No término da II Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte e I 

Conferência Municipal de Saúde de Natal, o relatório final aponta que os profissionais 

do setor sinalizaram a importância de se estabelecer uma política de Saúde Mental para 

o RN que não estivesse centralizada no aparato manicomial. Através deste evento, 

surgiram as reivindicações para implementação do processo de Reforma Psiquiátrica no 

estado. O intuito era criar uma rede assistencial em Saúde Mental que oferecesse 

atenção à pessoa em sofrimento psíquico e ao seu familiar (Natal, 1992). 

Percebe-se que na década de 1990 a SMS de Natal já vinha propondo a 

reorganização da rede de Saúde Mental, visando à implantação do projeto da Reforma 

Psiquiátrica no município. Com isso, deu-se início à criação de novos serviços 

substitutivos como forma de coibir a hospitalização como modelo dominante na atenção 

ao portador de sofrimento psíquico. Ademais, a proposta da SMS neste período era a 

valorização do espaço ambulatorial, bem como a criação de espaços alternativos para o 

acolhimento e atenção aos usuários dos serviços de saúde. 

Neste sentido, em junho de 1994, é inaugurado o primeiro CAPS, no Distrito 

Sanitário Leste de Natal. O CAPS II Leste atende a portadores de transtornos mentais 

graves e persistentes, a partir dos 16 anos. São realizadas triagens, acolhimentos, 
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atendimentos individuais, em grupo, com familiares, oficinas terapêuticas, grupo 

operativo, visitas domiciliares, atividades externas, entre outros, buscando oferecer 

atenção integral. Os CAPS são construídos pelo Governo do Estado e administrados 

pelos municípios onde estão localizados.  

Em virtude da expressiva demanda em busca do serviço, em julho de 1995, a 

SMS construiu o segundo CAPS, no Distrito Sanitário Oeste e, posteriormente, um 

outro CAPS, no Distrito Sanitário Leste. Desta maneira, com a implantação destes 

serviços, observaram-se aspectos positivos, tais como a redução das internações 

psiquiátricas. Por outro lado, devido às mudanças políticas no estado, ocorreram poucos 

investimentos na área da Saúde Mental e verificou-se que o processo de Reforma em 

Natal permaneceu parado por alguns anos, e nenhum outro serviço foi criado. 

A propósito, sobre a Reforma Psiquiátrica no RN, em 4 de janeiro de 1995, a 

Assembléia Legislativa aprovou a Lei Estadual nº 6.758, de 04 de janeiro de 19951, de 

autoria do Deputado Raimundo Bezerra, proibindo a construção e ampliação de 

hospitais psiquiátricos no território do Estado do RN e dispondo sobre a adequação de 

leitos psiquiátricos em hospitais gerais, construção de unidades psiquiátricas e dá outras 

providências (Brasil, 2002b). 

Em 1997, foi realizado, na cidade de São José de Mipibu/RN, o I Encontro 

Estadual do Movimento da Luta Antimanicomial.  Em 2001, acontece a II Conferência 

Municipal de Saúde Mental. Neste mesmo ano, também é aprovada a Lei 5.281, de 19 

de julho de 20012, do Vereador Hermano Moraes, dispondo sobre a assistência 

psiquiátrica e a regulamentação dos serviços de Saúde Mental no município de Natal. 

(Natal, 2001). A lei determinava o cumprimento dos princípios da Reforma Psiquiátrica 

1 Ver Anexo 1 
2 Ver Anexo 2 
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pela SMS, assegurando a criação de serviços substitutivos em Saúde Mental e 

garantindo os direitos das pessoas em sofrimento psíquico.  

Apesar dos obstáculos, em 2003 foram inaugurados novos serviços 

especializados em Saúde Mental – um CAPSad II Norte, no Distrito Sanitário Norte, 

destinado ao tratamento da dependência química. A partir de então, outros serviços 

substitutivos foram sendo criados, ampliando a rede de Saúde Mental no município. 

Em maio de 2005, foi inaugurada a primeira Residência Terapêutica (RT) da 

cidade de Natal/RN. Os Serviços Residenciais Terapêuticos, Residências Terapêuticas 

ou simplesmente moradias, são casas localizadas no espaço urbano, que tem por 

objetivo acolher, e reintegrar à sociedade, pessoas portadoras de transtornos mentais 

graves, egressas de internação psiquiátrica de longa permanência ou não, que não 

possuam suporte social e laços familiares. Embora as Residências Terapêuticas se 

configurem como equipamentos da saúde, estas casas, implantadas na cidade, devem ser 

capazes em primeiro lugar de garantir o direito à moradia das pessoas egressas de 

hospitais psiquiátricos e de auxiliar os moradores em seu processo – às vezes difícil - de 

reintegração social.  Sendo residências, cada casa deve ser considerada como única, 

devendo respeitar as necessidades, gostos, hábitos e dinâmica de seus moradores. 

Uma RT deve acolher, no máximo, oito moradores. De forma geral, um cuidador 

é designado para apoiar os moradores nas tarefas, dilemas e conflitos cotidianos do 

morar, do co-habitar e do circular na cidade, em busca da autonomia do usuário. Cada 

residência deve estar referenciada a um CAPS e operar junto à rede de atenção à saúde 

mental dentro da lógica do território (Brasil, 2005). 

A primeira RT de Natal recebeu sete pacientes, sendo três mulheres e quatro 

homens advindos do fechamento de um leito do Hospital Psiquiátrico João Machado 
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(HPJM)3, atualmente denominado de Hospital Dr. João Machado (HJM). Estes sete 

pacientes viveram, por períodos de quatro a trinta e nove anos, condenados aos limites 

da vida institucional e aos muros opressivos de um hospital psiquiátrico. Isso, porém, 

não os impediu de sonhar e até mesmo de amar. Mesmo no HPJM, um casal se 

constituiu ao longo desses anos de tristeza e isolamento, vindo posteriormente, na 

Residência Terapêutica, a oficializar a união. Com a implantação da residência, um 

novo tempo se iniciou para os usuários.  

A rede de RT conta hoje com 475 serviços em funcionamento, com 

aproximadamente 2.500 moradores. A expansão dos CAPS, o desativamento de leitos 

psiquiátricos e, em especial, a instituição pelo Ministério da Saúde de incentivo 

financeiro, em 2004, para a compra de equipamentos para estes serviços, foram alguns 

dos fatores que contribuíram para a expansão desta rede, que contava, em dezembro de 

2002, com apenas 85 residências em todo o país e que hoje quintuplicou o número de 

serviços. De fato, o incentivo financeiro antecipado, isto é, repassado aos municípios 

antes de a residência estar em funcionamento parece ter sido um dos mais importantes 

fatores de incentivo à expansão desta rede (Brasil, 2007a, p. 19). 

Na RT de Natal, a equipe técnica procura fazer com que os moradores da casa, 

possam ter livre acesso à rua. Sob a supervisão de acompanhantes terapêuticos, poderão 

decidir sobre a manutenção da casa, divisão de tarefas, o uso das horas de lazer, as 

regras de convivência e o enfrentamento das dificuldades diárias. A Secretaria 

3 É considerado um hospital público da rede municipal de saúde de Natal, especializado na clínica médica 
e psiquiátrica, além de oferecer residência médica em Psiquiatria, sendo também pronto-socorro em saúde 
mental. Desde 2005, a equipe do HJM tem reforçado a importância do convívio social entre pacientes e a 
população externa. Em 2007, o HJM completou 50 anos – conseguiu diminuir o número de internações 
contínuas. Esse tipo de tratamento ocorre quando os pacientes residem no hospital. Atualmente, são 
apenas 23 internos nessa situação. A preferência que se tem dado é que as internações não ultrapassem 45 
dias. Por outro lado, o HJM tem buscado apoio junto às equipes do Programa Saúde da Família (PSF) 
para que elas dêem continuidade no tratamento junto aos parentes. Consultar - Natal. Secretaria 
Municipal de Saúde (2007). (Re) desenhando a rede de saúde da cidade do Natal. Natal/RN, para 
maiores informações. 
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Municipal de Saúde de Natal arca com as despesas de manutenção, alimentação, 

tratamento e pagamento dos auxiliares (equipe técnica) que permanecerão na casa 

durante todo o dia.  Desta maneira, verifica-se nos últimos anos um avanço significativo 

na consolidação da Reforma Psiquiátrica em Natal. A SMS pretende inaugurar, entre 

2008-2009, outras RT no município. 

Por tudo isso, faz-se necessário descrever o processo de construção de novos 

modelos de assistência à Saúde Mental, especificamente os CAPS, implantados pelo 

Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde, respectivamente, no Brasil e 

no município de Natal. Seguindo o percurso da Reforma Psiquiátrica Brasileira, é 

crucial discutir-se o lugar que o CAPS ocupa no processo da Reforma, bem como 

dentro da atual política de Saúde Mental do Ministério da Saúde, em que os CAPS são 

considerados dispositivos estratégicos para a organização da rede de atenção em Saúde 

Mental.

1.1. Os CAPS: um dispositivo da desconstrução 

Como se viu até o momento, a atual política de Saúde Mental no Brasil, alinhada 

aos pressupostos da Reforma Psiquiátrica, propõe a progressiva substituição dos 

hospitais psiquiátricos por uma rede de serviços de atenção em Saúde Mental, 

constituída por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), ambulatórios de Saúde 

Mental, residências terapêuticas, centros de convivência e cultura, serviços de Saúde 

Mental e emergências psiquiátricas em hospitais gerais e atendimento em Saúde Mental 

na rede básica de saúde. 

Os Centros de Atenção Psicossocial começaram a surgir nas cidades brasileiras 

na década de 1980 e passaram a receber uma linha específica de financiamento do 
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Ministério da Saúde a partir do ano de 2002, momento no qual estes serviços 

experimentaram grande expansão.  

O primeiro CAPS público do Brasil – CAPS Professor Luís da Rocha Cerqueira, 

surgiu em 1987, em um contexto de reformas administrativas da Secretaria do Estado da 

Saúde de São Paulo e de constatação de que a rede de atenção extra-hospitalar 

disponível mostrava-se inoperante para as pessoas com quadros graves, especialmente 

os pacientes psicóticos, que necessitavam de uma abordagem intensiva. (Goldberg, 

1996). O surgimento desse serviço “passou a exercer forte influência na criação ou 

transformação de muitos serviços por todo o país” (Amarante, 1998, p. 82). 

Dois anos após a implantação do primeiro CAPS, assistimos ao processo de 

intervenção realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos, na Casa de Saúde 

Anchieta, que resultou, processualmente, na criação de uma rede de serviços de atenção 

à Saúde Mental.

Dessa maneira, buscava-se romper com o modelo centrado na concepção de 

doença como erro ou distúrbio e cujo tratamento teria como objetivo a pura remissão de 

sintomas apresentados pelo doente, por intermédio de práticas morais, mecanicistas, 

homogeneizadoras e burocratizadas. 

De acordo com Nicácio (2003), essa nova ética, inspirada, sobretudo, na 

Psiquiatria democrática italiana, passou a orientar a implantação de uma política de 

Saúde Mental em Santos. Uma política que se originou na radicalidade tanto no 

enfrentamento e confronto de forças (poder público x donos do hospital) como na 

ousadia de virar "o manicômio no avesso", de instituir um processo de "negação da 

própria instituição" e de romper com a lógica da exclusão.  

A experiência de Santos demonstrou a viabilidade da superação do hospital 

psiquiátrico através da construção de uma rede substitutiva. Isto, porém, ocorreu devido 
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à atitude política da prefeitura da cidade, que colocou em prática e assumiu o programa 

de Saúde Mental, proporcionando condições para sua efetivação e sustentação. Dá-se, 

então, início a uma luta por uma sociedade sem manicômios.  

Os primeiros efeitos produzidos por estas novas iniciativas, no campo das 

políticas públicas, puderam ser evidenciados nas portarias ministeriais, publicadas nos 

anos seguintes, que inauguram e regulamentam novos serviços e procedimentos, no 

âmbito do SUS, na rede de atenção em Saúde Mental extra-hospitalar. 

Em 29 de janeiro de 1992, foram regulamentados, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS), pela Portaria nº 224, do Ministério da Saúde, os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), definidos como unidades de saúde regionalizadas, que oferecem 

atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação 

hospitalar, por equipe multiprofissional. (Brasil, 2004). 

O Ministério da Saúde elaborou um documento que se apresenta como espécie 

de cartilha de princípios e diretrizes de organização e funcionamento dos CAPS, pois 

eles constituem a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica, já que foram 

criados para funcionar como substitutivos das internações em hospitais psiquiátricos 

(Brasil, 2004).

Na conjuntura da política nacional de Saúde Mental, há outras funções atribuídas 

aos CAPS: regulação das ações de Saúde Mental em sua área de atuação e suporte à 

rede básica – Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Programa de Saúde da Família (PSF) 

– tornando estes serviços articuladores estratégicos da atenção em Saúde Mental em um 

dado território. 

Nos últimos quatro anos, a expansão, consolidação e qualificação da rede de 

atenção à Saúde Mental, sobretudo dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), foram 

objetivos principais das ações e normatizações do Ministério da Saúde. Estratégias para 
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a organização da rede de atenção à Saúde Mental num determinado território e a 

expansão destes serviços foram fundamentais para se mudar o cenário da atenção à 

Saúde Mental no Brasil. Neste período, o Ministério da Saúde pautou-se pela 

implantação de uma rede pública e articulada de serviços (Brasil, 2007a). 

As recomendações da III Conferência Nacional de Saúde Mental e o caráter 

estratégico destes serviços, que têm atribuições intransferíveis, fundaram, no entanto, a 

decisão política por uma rede CAPS de gestão pública. A partir de 2003, apenas CAPS 

públicos (em sua totalidade, municipais) foram cadastrados junto ao Ministério da 

Saúde. Na mesma direção, os municípios foram incentivados a municipalizar os poucos 

serviços privados ou filantrópicos, existentes há mais tempo na rede, e que prestassem 

atendimento relevante. Hoje, 98,6% dos CAPS são públicos (Brasil, 2007a).  Pode-se 

verificar isto através do gráfico a seguir: 

Figura 3: Distribuição dos CAPS por natureza jurídica 
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Figura 4: Distribuição dos CAPS por tipo. 
Fonte: Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Março, 2004. 

A relação serviço/população, de fato, é um dos principais indicadores da 

adequação da rede às demandas da população. Como resultado deste processo, a rede 

CAPS totalizou 1011 serviços no ano de 2006. Há, hoje, 439 CAPS I, 320 CAPS II, 37 

CAPS III, 75 CAPSi e 138 CAPSad. Os CAPS estão presentes em todos os estados da 

federação. Apenas 06 dos 74 municípios com mais de 300.000 habitantes não têm um 

serviço tipo CAPS em sua rede de atenção à saúde. O número de serviços mais que 

dobrou nos últimos quatro anos e, embora a maioria deles ainda se concentre nas 

regiões Sul e Sudeste, é evidente o impacto, no acesso ao tratamento, da expansão de 

serviços em estados onde a assistência extra-hopitalar em Saúde Mental era 

praticamente inexistente, especialmente nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. 

Atualmente, a distribuição dos CAPS por natureza jurídica dá-se da seguinte maneira: 

3% são filantrópicos e privados, 5% estaduais e 93,6% municipais.  

Em dezembro de 2006, O Ministério da Saúde inaugurou o milésimo Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil. O evento, ocorrido em Fortaleza (CE), é um 

marco na consolidação da rede de atenção de serviço psicossocial do Brasil. O CAPSad 
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Casa da Liberdade vai ampliar a resposta do Sistema Único de Saúde ao tratamento de 

pessoas que sofrem de transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. O 

serviço também irá trabalhar na redução de danos de usuários de drogas (Brasil, 2007b). 

A rede de serviços extra-hospitalares como o CAPSad mostra outro perfil de 

atendimento às pessoas portadoras de transtornos mentais e dependentes de álcool e 

drogas. O centro é mais próximo da família e da comunidade, mais adequado, eficaz e 

respeitoso com os usuários e, principalmente, mais acolhedor ao sofrimento desta 

população.

A inauguração do CAPS de número mil significou que uma das etapas da 

consolidação do novo modelo de atenção em Saúde Mental foi cumprida. “Associados 

aos outros recursos da rede, como ambulatórios e residências terapêuticas, os mil 

centros são capazes de proporcionar cobertura efetiva em Saúde Mental para cerca de 

70% da população que precisa do SUS” (Brasil, 2007b, p.2). 

Os CAPS atuam estimulando a integração social e familiar de seus usuários em 

seus territórios, apoiando as iniciativas de busca de autonomia. A orientação dada é que 

estes serviços possam funcionar de forma articulada com a rede de serviços de saúde, 

necessitando ainda “[...] de outras redes sociais, de outros setores afins, para fazer face à 

complexidade das demandas de inclusão daqueles que estão excluídos da sociedade 

[...]” (Brasil, 2004, p.11). Mais que articulados, os CAPS devem assumir um papel 

estratégico nessa articulação e no constante tecer da rede, “[...] trabalhando em conjunto 

com as Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, [...] articulando 

os recursos disponíveis em outras redes: sócio-sanitárias, jurídicas, cooperativas de 

trabalho, escolas, empresas, etc” (Brasil, 2004, p.12). 
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Neste sentido, é função por excelência dos CAPS organizar a rede de atenção às 

pessoas com transtornos mentais nos municípios, além de serem articuladores 

estratégicos desta rede e da política de Saúde Mental num determinado território. 

As atividades de atendimento dentro de um CAPS são várias e cada usuário 

participa das que forem pactuadas com ele em seu projeto terapêutico individual. Quem 

assume esse papel de estar mais próximo de determinado usuário, dialogando com ele 

sobre o seu projeto, fazendo a redefinição do mesmo, sempre que se fizer necessário, 

recebendo a família e articulando aspectos das necessidades do usuário, é o Terapeuta 

de Referência (TR). 

Fazem parte das atividades de um CAPS: o desenvolvimento e gerenciamento de 

projetos terapêuticos individuais; a dispensa de medicamentos; acompanhamento de 

usuários que moram em residências terapêuticas; assessoramento e função de retaguarda 

para o trabalho do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Equipes de 

Saúde da Família na atenção domiciliar, entre outros. 

Outra orientação diz respeito a que suas ações devem estar preocupadas com o 

sujeito e sua singularidade, sua história, sua cultura e sua vida cotidiana, a fim de poder 

acolher o sofrimento de seu usuário. A atenção e cuidados, junto às pessoas em 

tratamento nos CAPS, devem ser organizados segundo as necessidades de 

acompanhamento destas, podendo se constituir em intensivo, semi-intensivo e não 

intensivo, significando a freqüência ao serviço, traduzida em número de diárias a serem 

remuneradas pelo sistema APAC (Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta 

Complexidade/Custo), e financiados com recursos específicos para essa finalidade 

(Brasil, 2004). 

Além das modalidades de atendimento serem diversificadas, o CAPS também 

disponibiliza diferentes tipos de atividades, indo além do dispositivo de consulta e da 
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administração de medicamentos, para a realização de uma clínica ampliada ou uma 

clínica psicossocial marcada por um tipo de escuta em que se fica atento à 

complexidade da vida das pessoas, que é maior do que a doença ou o transtorno. 

Campos (2007) considera que todo profissional de saúde que atenda ou cuide de 

pessoas realiza clínica, havendo, portanto, várias modalidades de clínica: a do 

enfermeiro, a do psicólogo, a do médico, etc. Clínica Ampliada é a redefinição 

(ampliada) “do objeto, do objetivo e dos meios de trabalho da assistência individual, 

familiar ou a grupos” (p.157). O novo modelo de trabalho visa superar a clínica 

tradicional que toma como objeto somente a doença. Pretende-se construir, portanto, um 

objeto ampliado para o trabalho da clínica: tomar o sujeito enfermo ou com 

possibilidade de adoecer, e não somente a doença. 

A proposta da clínica ampliada contempla, por conseguinte, atendimentos 

individuais e em grupo, atendimento às famílias, atendimento domiciliar, oficinas 

terapêuticas, atividades comunitárias, atividades culturais, passeios terapêuticos, 

atividades esportivas, dentre outras. Desta maneira, os CAPS não deixam de ser uma 

proposta ousada. Mas é com essa ousadia que se pretende atravessar os “muros” que 

ainda enquadram a loucura e, com isso, permitir que esta se dê sem lugares pré-

estabelecidos. É possível cuidar e acolher a loucura de outras formas, e é, neste sentido, 

que a intercessão entre a Atenção Básica e Saúde Mental se torna de fundamental 

importância. Sem o estabelecimento desta intercessão, seria praticamente inviável 

tecerem-se outras redes para a transformação da atenção no campo da Saúde Mental. 

O aspecto financiamento dos CAPS também merece destaque dentro da 

formulação da Portaria nº 336, pois, ao ser criada uma linha de financiamento específica 

para estes serviços, além dos tetos financeiros municipais, o governo federal estimula a 

implantação dos CAPS nos municípios e, portanto, a expansão do modelo substitutivo.  
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A rede de atenção à Saúde Mental no Brasil está integrada ao SUS e sua 

característica é essencialmente pública e de base municipal (Brasil, 2005). Embora a 

atenção em Saúde Mental seja tarefa de uma rede articulada de serviços, esta articulação 

deve incluir os recursos da comunidade para se constituir em verdadeiros espaços de 

inclusão na cidade, destinados às pessoas com transtornos mentais: 

A idéia fundamental aqui é que somente uma organização 
em rede, e não apenas um serviço ou equipamento, é capaz 
de fazer face à complexidade das demandas de inclusão de 
pessoas secularmente estigmatizadas, em um país de 
acentuadas desigualdades sociais. É a articulação em rede 
de diversos equipamentos da cidade, e não apenas de 
equipamentos de saúde, que pode garantir resolutividade, 
promoção de autonomia e da cidadania das pessoas com 
transtornos mentais (Brasil, 2005, p.24). 

Deste modo, os CAPS, dentre os dispositivos de atenção à Saúde Mental, têm 

um papel estratégico no processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira, pois, ao se 

caracterizar como um serviço de atenção diária, podem efetivamente criar condições 

para se evitar as internações em hospitais psiquiátricos e se demonstrar a possibilidade 

de substituição do modelo hospitalocêntrico. Ademais, a atenção realizada nos CAPS 

deve se ocupar da preservação e do fortalecimento dos laços sociais dos usuários na 

família e na comunidade, produzindo autonomia e cidadania. 

Após quase dois anos do início do processo de cadastramento dos CAPS, junto 

ao Ministério da Saúde, e de um número significativo de serviços implantados, ocorreu 

o I Congresso Brasileiro de Centros de Atenção Psicossocial, em 2004, na cidade de 

São Paulo. Esse encontro, cujo tema foi “Cuidar em Liberdade e Promover Cidadania”, 

reuniu trabalhadores, coordenadores de saúde mental, gestores, além de usuários e 

familiares. Nessa ocasião, houve uma publicação do Ministério da Saúde tratando 

exclusivamente dos CAPS e reafirmando suas diretrizes. 
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Isto significa a sustentação de um cotidiano institucional marcado pela 

multiplicidade de necessidades. Podem-se identificar dois grandes campos de 

intervenção dos CAPS, intrinsecamente articulados. O primeiro diz respeito ao cuidado 

das pessoas que devem ser acolhidas no serviço, e o segundo, à estruturação da atenção 

no território e articulação das ações com os demais serviços e recursos comunitários; 

portanto um incessante movimento dirigido para dentro e para fora do CAPS. 

O território é a designação não apenas de uma área geográfica, mas das pessoas, 

das instituições, das redes e dos cenários nos quais se dá a vida comunitária. Assim, 

trabalhar no território não equivale a trabalhar na comunidade, mas a trabalhar com os 

componentes, saberes e forças concretas da comunidade que propõem soluções, 

apresentam demandas e que podem construir objetivos comuns. Trabalhar no território 

significa, assim, resgatar todos os saberes e potencialidades dos recursos da 

comunidade, construindo coletivamente as soluções, a multiplicidade de trocas entre as 

pessoas e os cuidados em Saúde Mental. É a idéia do território, como organizador da 

rede de atenção à Saúde Mental, que deve orientar as ações de todos os seus 

equipamentos (Brasil, 2005). 

A idéia de rede vai além dos serviços de Saúde Mental, pois os outros recursos 

existentes no território podem e devem ser utilizados, potencializando-se as ações das 

equipes de saúde, em virtude da complexidade e do desafio do trabalho de inclusão de 

pessoas com transtornos mentais, constituindo-se, assim, uma verdadeira rede social. 

Nessa perspectiva do trabalho em rede, os CAPS são serviços comunitários da rede 

pública que, atualmente, são considerados pela política de Saúde Mental como 

dispositivos estratégicos.

Falar em rede remete à idéia de entrelaçamento de fios, constituindo-se pontos 

de amarração. A proposta é conseguir oferecer suporte, sustentação, apoio aos que 
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circulam no território, seja este político, existencial, além de geográfico, pelo qual se 

assumem responsabilidades. Uma rede, para materializar-se, precisa mais do que de 

equipamentos/serviços, pois é tecida a partir da articulação entre as pessoas. São as 

pessoas que precisam lançar-se no exercício de tecer as redes de apoio.

Percebe-se que nos municípios onde existem CAPS o acompanhamento às 

equipes da Atenção Básica tem sido organizado e realizado a partir desses serviços. Daí 

a importância da organização de planos municipais de Saúde Mental que, partindo da 

realidade local, do que decorre a implantação de uma rede de Saúde Mental, por meio 

da organização de CAPS por território, obedecendo-se aos parâmetros de cobertura, 

com equipes ampliadas, para que esses serviços possam dar conta do trabalho de 

matriciamento às equipes da Atenção Básica, além dos demais dispositivos necessários 

a essa rede.

Diante da expansão da rede de serviços CAPS e da proposta assistencial, uma 

outra medida, já aprovada pelo Ministério da Saúde, é a Estratégia Nacional de 

Avaliação, Supervisão e Apoio Técnico aos Centros de Atenção Psicossocial e outros 

serviços da rede pública de Saúde Mental do SUS, aprovada pela Portaria nº 678 

(Brasil, 2006a). Este processo será desenvolvido por meio do estabelecimento de 

parceria entre o Ministério da Saúde e instituições de ensino. O objetivo disto é se 

pesquisar e se produzir conhecimentos para a avaliação e aperfeiçoamento dos CAPS e 

demais serviços da rede pública de Saúde Mental, focalizando desde a efetividade, a 

organização dos serviços, a gestão, a qualidade da atenção, a efetividade, a formação 

dos profissionais e a produção de qualidade de vida e cidadania dos usuários envolvidos 

(Brasil, 2006a). 

Para se realizar todo o trabalho esperado dos CAPS é de fundamental 

importância a equipe de trabalhadores. A equipe é composta por trabalhadores de nível 
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superior, de nível médio e ainda por funcionários de apoio para os trabalhos de limpeza 

e cozinha. O tamanho da equipe varia de acordo com a complexidade/porte do CAPS. 

Todos contribuem para a organização, desenvolvimento e manutenção do ambiente 

terapêutico, porém a equipe de nível superior, por seu saber específico, é a maior 

responsável pela possibilidade de se efetivar a transformação da atenção e influenciar 

uma mudança cultural nos outros trabalhadores, usuários, familiares e sociedade em 

geral. Nesse sentido, para que os serviços CAPS consigam atingir plenamente todos 

esses objetivos, será necessário, além de planejamento, organização e gerenciamento da 

instituição, que os trabalhadores estejam preparados para o desempenho dessas funções. 

Tomando-se por base essa preocupação com a formação das equipes dos CAPS, 

o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 1.174 (Brasil, 2005), criando incentivo 

financeiro para o desenvolvimento do Programa de Qualificação dos CAPS, que inclui: 

supervisão clínico-institucional; ações de atenção domiciliar e em espaços comunitários; 

ações de acompanhamento integrado com a rede de Atenção Básica no território; 

realização de projetos de estágio e de treinamento em serviço, em articulação com 

centros formadores; ações de integração com familiares e comunidade; 

desenvolvimento de pesquisas, em articulação com centros formadores (Brasil, 2006a). 

Assim, já se encontram em andamento programas de qualificação de CAPS em alguns 

municípios contemplados com esse incentivo financeiro, sendo estes pela ordem: Piauí, 

Paraíba, Maranhão, Sergipe, Bahia, Alagoas, Rondônia, Paraná, Rio Grande do Norte e 

Goiás.

Essas iniciativas demonstram que o desenvolvimento das políticas públicas para 

a área de Saúde Mental vem sendo acompanhado da preocupação com a qualificação 

dos serviços e dos trabalhadores. 
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A clínica no território não se restringe à remissão de sintomas, mas ocupa-se da 

existência dos sujeitos e de suas possibilidades de habitar o social (Amarante, 1995a). 

Por isso, a assistência nesses serviços tem um caráter intensivo e suas ofertas 

terapêuticas são diversificadas e ampliadas para dar sustentação cotidiana às 

dificuldades acarretadas pela doença mental grave. 

O CAPS pode funcionar como agenciador das demandas em Saúde Mental, mas, 

ao mesmo tempo, cada um dos atores sociais e serviços envolvidos na atenção devem se 

destacar, em determinado momento, de acordo com o andamento do Projeto 

Terapêutico de cada usuário. Faz-se necessária uma rede que permita o entrelaçamento 

das ações e das relações. Uma rede pulsante e viva, que se movimente para dar 

sustentação às necessidades dos usuários e de acordo com elas. Uma rede sem 

centralidade, porém ampla o suficiente para agenciar as demandas dos usuários e se 

transformar em um suporte efetivo para as dificuldades em percorrer a vida que esses 

usuários possuem. 

Assim, destaca-se a necessidade de parceria entre os serviços: há casos comuns 

entre os serviços, há situações que dizem respeito tanto aos CAPS quanto à Atenção 

Básica. Seria o caso do usuário do CAPS que é da região de determinada equipe do 

Centro de Saúde ou de um jovem usuário de drogas que em dado momento precisa de 

uma contenção de crise. Nessas situações, é fundamental a articulação dos serviços, a 

discussão em comum do caso e o envolvimento dos diversos atores no caso em questão.  

Ademais, é na Unidade Básica de cada região onde os usuários dos CAPS são 

assistidos em seus problemas de saúde em geral, e sabemos o quanto ainda é necessário 

desmistificar a doença mental no imaginário dos profissionais de saúde e qualificá-los 

para lidar com essa demanda.  
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Para que os CAPS venham a ser realmente novos serviços, rompendo com a 

estrutura teórica e prática do modelo hospitalar hegemônico, é preciso que o 

atendimento ali ofertado esteja comprometido com necessárias rupturas de ordem ética, 

política e epistemológica em relação ao status quo representado pela atenção 

tradicionalmente prestada pela rede pública e conveniada de saúde mental, sobretudo 

nos ambulatórios e hospitais psiquiátricos (Campos, 2006). 

No próximo item, tecer-se-ão alguns comentários acerca da atual assistência à 

Saúde Mental no município de Natal, em continuidade à discussão sobre a rede de 

serviços substitutivos, explicitados nesta parte do trabalho, e considerados de 

fundamental importância para a definição de como se procederá a esta investigação. 

1.2. A atual assistência à Saúde Mental no município de Natal/RN 

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal foi criada em 1986, influenciada pela 

nova política de saúde que estava sendo gerida no país. Em virtude das resoluções da II 

Conferência Nacional de Saúde Mental, que suscitara a criação de uma rede de atenção 

integral de Saúde Mental em substituição aos hospitais psiquiátricos, é organizada 

formalmente em Natal, no ano de 1992, a assistência à Saúde Mental na rede pública do 

município. Anteriormente, Natal dispunha apenas, como serviços de Saúde Mental, dos 

leitos de hospitais psiquiátricos. 

A política de Saúde Mental do município de Natal está alicerçada nas diretrizes 

da Reforma Psiquiátrica Nacional, garantindo dispositivos assistenciais para clientela 

dessa linha de cuidado, através de uma rede articulada de serviços, a partir da Atenção 

Básica, Centros Psicossociais – CAPS, residência terapêutica, leitos em hospitais gerais 

e ambulatórios. Atendendo-se ao disposto na portaria GM/MS nº 336, de 19 de 
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fevereiro de 2002, a configuração dessa rede de serviços em Natal apresenta a seguinte 

composição: 

CAPS II - Oferece atenção integral a pacientes, a partir dos 16 anos, portadores 

de transtornos mentais graves e persistentes. Disponibiliza atendimento clínico 

individual e de grupo, além de outros procedimentos terapêuticos, incluindo orientações 

aos familiares; 

CAPSad - Atende à clientela a partir dos 14 anos, usuários de álcool e de outras 

substâncias psicoativas, para tratamento e recuperação, com ênfase na redução de danos, 

com o estímulo a novos hábitos, visando à diminuição de internações hospitalares para 

desintoxicação e outros tratamentos; 

CAPSi - Dimensionado para acolhimento de clientela na faixa etária entre 0 e 18 

anos, portadores de transtornos mentais graves e usuários de substâncias psicoativas; 

APTAD - Ambulatório de Prevenção e Tratamento do Tabagismo, Alcoolismo e 

outras Drogadições - Implementado para realizar o atendimento preventivo e tratamento 

de dependência química para usuários a partir de 14 anos, promovendo também 

orientação para os familiares; 

Ambulatório de Saúde Mental - Atende pessoas, a partir de 16 anos, 

portadoras de transtornos mentais que necessitam de cuidados semi-intensivos e não 

intensivos, sendo referência para outros serviços especializados; 

Residência Terapêutica - Casa destinada a abrigar usuários com transtornos 

mentais, egressos de hospitais psiquiátricos após longos períodos de internação e que 

perderam os vínculos familiares e sociais, bem como moradores de rua com transtornos 

mentais severos, quando estes estão inseridos em projetos terapêuticos vinculados aos 

CAPS.
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Em Natal, estão em funcionamento dois CAPS II, dois CAPSad, um CAPSi, um 

Ambulatório, uma Residência Terapêutica e um APTAD, distribuídos nos distritos 

sanitários, conforme representado em mapa. O fluxo de triagem e encaminhamento de 

pacientes que necessitam de atendimento na área de Saúde Mental é iniciado, no nível 

de Atenção Básica, através do acolhimento em unidades de saúde desses usuários. 

Ainda não se conta com CAPS I e CAPS III (Natal, 2007). 

Entre os meses de janeiro e março de 2006, de acordo com dados do SIH/SUS, 

foram contabilizadas 1.618 internações psiquiátricas no RN. Atualmente, há, no RN, 15 

CAPS: 04 CAPS I, 07 CAPS II, 01 CAPSi e 03 CAPS ad II. Neste mesmo período, o 

Ministério da Saúde repassou para os CAPS instalados no RN, R$ 600.695,00, enquanto 

isso, foi pago aos hospitais psiquiátricos do estado R$ 1.775.134,00 (Brasil, 2006b). Em 

virtude disso, será que o RN está atuando dentro dos princípios da Reforma? Há 

desinstitucionalização? 

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, a partir de 2005, definiu como 

eixo norteador da política de Saúde Mental a consolidação e expansão de uma rede 

extra-hospitalar e a articulação entre os diversos dispositivos existentes. Definiu, ainda, 

como área prioritária a organização das ações de Saúde Mental na Atenção Básica, 

através de estratégias metodológicas tais como: capacitação continuada para os 

profissionais da rede, promoção de oficinas itinerantes em Saúde Mental, em parceria 

com outras secretarias, e sistematização do Apoio Matricial às USF, com conseqüente 

desenvolvimento de ações compartilhadas entre as equipes especializadas e de Atenção 

Básica (Natal, 2005a). 

A rede municipal de saúde é composta por 147 unidades, sendo 80 públicas 

municipais, 10 estaduais e 4 federais. De forma complementar, prestando serviço ao 

SUS municipal, conta-se com 6 unidades filantrópicas e 47 unidades privadas 
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contratadas. Portanto a rede de serviços municipais de saúde em Natal/RN está 

composta da seguinte maneira, de acordo com a tabela abaixo: 

Tabela 2: Rede de Serviços Municipais de Saúde em Natal 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Natal/CNES. 

O Estado do Rio Grande do Norte (RN) adotou as modalidades de Atenção 

Básica e atenção especializada em média e alta complexidade, tanto ambulatorial quanto 

hospitalar. Em Natal tem-se, enquanto prioridade, a prestação de serviços a partir da 

pessoa, de sua família e de seu entorno comunitário, tendo como eixo estruturante a 

Estratégia Saúde da Família (ESF).  

A rede básica municipal de Natal/RN representa o primeiro contato de 

acolhimento e a formação de vínculos com as equipes de saúde, sendo também o local 

prioritário para que o exercício da clínica do cuidado aconteça. Cumpre ainda a função 

essencial de coordenar os fluxos e contra-fluxos das pessoas pelos diversos serviços na 

rede de atenção. 

A Portaria GM/MS n.º 648, de 28 de março de 2006, recomenda para as UBS, o 

parâmetro de até 30 mil habitantes para responsabilidade sanitária territorial de cada 
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Unidade Básica. Para unidades que atuam com ESF se recomenda a cobertura de até 12 

mil habitantes por unidade, o que comportaria no máximo 4 equipes. Cada equipe é 

responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 3.000. O 

município do Natal se encontra dentro desse parâmetro, com número de equipes 

variando de 2 e 4 por unidade de saúde (Natal, 2007). 

Existe predominância de hospitais com menos de 50 leitos, classificados na 

categoria de pequeno porte, chegando a quase 42% do total de hospitais da rede 

municipal de serviços de saúde. No Rio Grande do Norte (RN), os leitos psiquiátricos 

são em número de 819, totalizando 05 hospitais psiquiátricos, equivalentes a 1,95% de 

leitos psiquiátricos do SUS, ocupando o 4º lugar na região nordeste em número de leitos 

psiquiátricos. (Brasil, 2005).   Estes hospitais estão distribuídos em quatro macro-

regiões: Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros. Os de médio porte são a minoria e os 

de grande porte representam quase um terço do quantitativo de hospitais existentes. 

Portanto o número de hospitais credenciados ao SUS, segundo o porte são: Pequeno (< 

50 leitos) nº 10, Médio ( 50 a 149 leitos) nº 6, Grande (>= 150 leitos) nº 8 (Natal, 2007). 

Embora em ritmos diferenciados, a redução do número de leitos psiquiátricos vem se 

efetivando em todos os estados brasileiros, sendo muitas vezes este processo o 

desencadeador do processo de Reforma. 

Tabela 3: Número e percentual de hospitais credenciados ao SUS, segundo o 
porte. Natal/RN – 2006 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. 
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De acordo com a Portaria GM nº 1.101, de 11 de julho de 2002, o número de 

leitos recomendado é de 2 a 3,0 por 1.000 habitantes. De acordo com o Plano Diretor de 

Regionalização-PDR, o município de Natal é referência para todo o Estado, sobretudo 

em alta complexidade, disponibilizando 1907 leitos para os seus munícipes e para os 

referenciados (Natal, 2007). Compreender a regionalização como diretriz do Sistema 

Único de Saúde implica a adoção de estratégias para reorganização da rede de atenção, 

pressupondo o empreendimento de esforços visando à adequação dos recursos públicos 

frente à demanda atribuída por suas funções institucionais. 

Em relação a outros Estados Brasileiros, o RN encontra-se em redução 

progressiva do porte hospitalar, avançando, significativamente, para que tal redução de 

leitos ocorra de forma efetiva e planejada, de modo a não provocar bruscamente a falta 

de assistência na região. O número de leitos ainda não é adequado, diante da estimativa 

recomendada pelo Ministério da Saúde, na Portaria acima citada.  

A construção de redes de serviços é um desafio bastante complexo, que envolve 

a definição do “desenho assistencial”, compreendendo as várias unidades, seus 

diferentes perfis assistenciais e a articulação funcional, entre elas os mecanismos de 

gestão, financiamento e avaliação de resultados. 

Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal) vem 

adotando medidas para se efetivar a articulação entre os serviços, a partir de unidades de 

saúde pré-existentes, com suas composições próprias e recursos, respeitando-se a 

vocação institucional e pensando-se, assim, o perfil da rede assistencial. 

Apesar de todo o esforço, percebe-se ainda a fragmentação da assistência em 

todas as dimensões, o que leva a gestão a estabelecer a criação de “corredores 

funcionais” que conduzem o paciente ao longo da rede, permitindo integrar as ações a 

ele dirigidas, ainda que realizadas por diferentes profissionais entre distintas unidades. 
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No próximo capítulo, vai-se tratar da importância da Atenção Básica para o 

processo de reestruturação da assistência em Saúde Mental. Atualmente, a Atenção 

Básica está sendo alvo de investimentos em que estratégias são pensadas no sentido do 

enfrentamento de ações que viabilizem o processo de efetivação da Saúde Mental neste 

campo. Por isso é de suma importância discutir-se a rede básica e se pensar na lógica do 

Apoio Matricial que articule Atenção Básica e CAPS. Escolheu-se como campo 

investigativo o município de Natal/RN. 
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CAPÍTULO II – A Saúde Mental na Atenção Básica 

A rede básica deverá ser um lugar de efetivação das 
práticas de saúde que reposicionem o sentido de todo o 
processo de produção de serviços (Merhy, 2006, p. 198). 

2. Atenção Básica: território estratégico de intervenção em Saúde Mental 

Sabe-se que não é recente a tentativa de se incorporar a Saúde Mental nas 

práticas de médicos e de outros profissionais de saúde. Nos últimos anos, a Reforma 

Psiquiátrica Brasileira tem avançado vigorosamente na reformulação da atenção em 

Saúde Mental, desconstruindo conceitos e práticas baseadas no isolamento e na 

exclusão social como formas de tratar a loucura. 

A realidade das equipes de Atenção Básica demonstra que, cotidianamente, elas 

se deparam com problemas de Saúde Mental: 56% das equipes de saúde da família 

mencionam que realizam alguma ação de Saúde Mental. Devido a sua proximidade com 

famílias e comunidades, as equipes da Atenção Básica são um recurso estratégico para o 

enfrentamento de agravos vinculados ao uso abusivo de álcool, drogas e diversas formas 

de sofrimento psíquico (Brasil, 2004). 

Diante disso, faz-se necessária a articulação entre Saúde Mental e Atenção 

Básica, pois a maior parte dos transtornos mentais menos graves estão sendo assistidos 

pela Atenção Básica; dentre tais transtornos, pode-se citar: queixas psicossomáticas, uso 

abusivo de álcool e outras drogas, transtornos de ansiedade menos graves, estados 

depressivos menos graves, dentre outros. 
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Os princípios fundamentais da Atenção Básica no Brasil são: integralidade, 

qualidade, eqüidade e participação social. A Atenção Básica caracteriza-se como: 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e 

a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação 

e a manutenção da saúde. Mediante a adscrição de clientela, as equipes Saúde da 

Família estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a co-

responsabilidade destes profissionais com os usuários e a comunidade. Seu desafio é o 

de ampliar suas fronteiras de atuação visando a uma maior resolubilidade da atenção, 

onde a Saúde da Família é compreendida como a estratégia principal para mudança 

deste modelo, que deverá sempre se integrar a todo o contexto de reorganização do 

sistema de saúde (Brasil, 2005). 

Nesse sentido, será sempre importante e necessária a articulação da Saúde 

Mental com a Atenção Básica. Contudo nem sempre a Atenção Básica apresenta 

condições para se dar conta dessa importante tarefa. Às vezes, a falta de recursos de 

pessoal e a falta de capacitação acabam por prejudicar o desenvolvimento de uma ação 

integral pelas equipes. 

Silveira (2003) sinaliza que a inserção da Saúde Mental na Atenção Básica exige 

a ruptura com os antigos padrões assistenciais em que há supremacia do modelo 

biomédico na organização das ações – isto é, prevalecem a identificação e a 

classificação dos agravos de acordo com os quadros nosológicos. A intervenção e os 

cuidados são muito medicalizados, e a relação profissional/usuário é mediatizada pelos 

procedimentos, e não por processos de subjetivação envolvidos com a noção de 

acolhimento e de escuta do sujeito.  

Além disso, atender às pessoas com problemas de Saúde Mental é de fato uma 

tarefa muito complexa. Nessa compreensão, baseia-se a idéia de que urge estimular 
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ativamente, nas políticas de expansão, formulação e avaliação da Atenção Básica, 

diretrizes que incluam a dimensão subjetiva dos usuários e os problemas mais graves de 

Saúde Mental. Assumir esse compromisso é uma forma de responsabilização em relação 

à produção de saúde, à busca da eficácia das práticas e à promoção da eqüidade, da 

integralidade e da cidadania em um sentido mais amplo. 

As ações de Saúde Mental na Atenção Básica devem obedecer ao modelo de redes 

de cuidado, de base territorial e atuação transversal com outras políticas específicas e que 

busquem o estabelecimento de vínculos e acolhimento. Essas ações devem estar 

fundamentadas nos princípios do SUS e nos princípios da Reforma Psiquiátrica.  Podem-

se sintetizar como princípios fundamentais dessa articulação entre Saúde Mental e 

Atenção Básica: noção de território; organização da atenção à Saúde Mental em rede; 

intersetorialidade; reabilitação psicossocial; multiprofissionalidade/interdisciplinaridade; 

desinstitucionalização; promoção da cidadania dos usuários; construção da autonomia 

possível de usuários e familiares. 

Tal aspecto denota que há de se ter claro que os CAPS não podem ser 

considerados os únicos serviços de Saúde Mental existentes, pois a atenção em Saúde 

Mental deve ser feita dentro de uma rede de cuidados, rede esta composta, também, pela 

Atenção Básica (Brasil, 2003).  

Em torno do processo de reforma do aparato estatal e das políticas de saúde, é 

ampla a discussão sobre como se mudar os modelos de atendimento com vistas a uma 

maior extensão de cobertura e a uma maior efetividade das ações em saúde; desta 

maneira, o tema da rede básica de serviços tornou-se ponto estratégico.

Neste sentido, é importante que se reflita sobre o lugar ocupado pela rede básica 

enquanto território estratégico de intervenção, no interior das reformas implementadas 

no Brasil. No intuito de se subsidiar, em particular, a construção do SUS, que vem se 
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constituindo desde o projeto constitucional de 1988, quando de modo efetivo a rede 

básica aparece como caminho de unificação do modelo de atenção para o sistema de 

saúde e como forma de construção de uma nova institucionalidade e produção de 

serviços, para além dos modelos médico-hegemônico e burocrático-sanitário. 

A expansão e a qualificação da Atenção Básica, organizadas pela estratégia 

Saúde da Família, compõem parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas 

pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Esta 

concepção supera a antiga proposição de caráter exclusivamente centrado na doença, 

desenvolvendo-se por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e 

participativas, sob a forma de trabalho em equipes, dirigidas às populações de territórios 

delimitados, pelos quais assumem responsabilidade.  

Sobre este aspecto Merhy (2002) deixa claro que a finalidade última de qualquer 

trabalho em saúde, em qualquer tipo de serviço, é a responsabilidade em operar com 

saberes tecnológicos, de expressão material e não material, a produção do cuidado 

individual e/ou coletivo, que visam à promoção de saúde. Esse autor parte da 

constatação de que as tecnologias de saúde que produzem o cuidado são configuradas a 

partir do arranjo entre dimensões materiais e não materiais do fazer em saúde. Portanto 

o autor classifica as tecnologias em saúde em três categorias, sendo elas: duras, leves-

duras e leves.

O autor entende tecnologias duras como aquelas que se referem a equipamentos 

e máquinas, como, por exemplo, máquinas de raios-X e de exames laboratoriais, às 

normas e às estruturas organizacionais, sendo que as duas últimas estão também 

relacionadas à gestão do processo de trabalho. As tecnologias leves-duras estão

relacionadas aos saberes tecnológicos clínicos e epidemiológicos, tais como uma 

determinada especialidade médica, a clínica do psicólogo, a clínica do terapeuta 
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ocupacional, dentre outras. Cabe ressaltar que a denominação leve-dura se dá porque tal 

tecnologia é:

“...leve, ao ser um saber que as pessoas adquiriram e está 
inscrita na sua forma de pensar os casos de saúde e na 
maneira de organizar uma atuação sobre eles, mas é dura 
na medida que é um saber-fazer bem estruturado, bem 
organizado, bem protocolado, normalizável e 
normalizado” (Merhy, 2002, p. 49 ). 

 As tecnologias leves são referentes aos modos relacionais de agir na produção 

dos atos de saúde, ou seja, à constituição de vínculo com o usuário, produção de 

acolhimento, para aquele que chega buscando algum tipo de ajuda, e gestão como forma 

de gerir o processo de trabalho e que, portanto, acabem por possibilitar momentos 

criadores e/ou criativos neste mesmo processo. As tecnologias leves são fundamentais 

nas possibilidades de intervir, concretamente, no contexto social e no que causa 

sofrimento ao indivíduo, ou seja, na construção do projeto terapêutico individual. 

A produção do cuidado em Saúde Mental desempenhada no Apoio Matricial 

(que será abordado mais adiante) intersecciona as tecnologias acima citadas. Entretanto 

as tecnologias leves estão essencialmente ligadas a esta estratégia assistencial, uma vez 

que nesta produção deve ser considerado que todos os profissionais, independentemente 

de cargo ou função, são operadores de atos de cuidados em saúde e, sendo assim, devem 

ser capacitados a atuar no campo das tecnologias leves, produzindo acolhimento, escuta 

e vínculos. 

De acordo com Merhy (2006), há uma forte distinção entre o processo de 

trabalho em saúde e os processos de trabalhos outros, tal como uma linha de produção 

de uma determinada fábrica, porque, embora a temática seja o trabalho – ação 

intencional sobre o mundo com a intencionalidade de produzir bens/produtos –, no 
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trabalho desenvolvido no âmbito da saúde, a produção é de bens/produtos simbólicos, 

que, por sua vez, satisfazem necessidades humanas e reais. 

O modelo atual de assistência à saúde se caracteriza como “produtor de 

procedimentos”, visto que a produção de serviços se dá a partir da clínica exercida pelo 

médico, o qual utiliza principalmente as tecnologias duras e leves-duras. O PSF, ao 

resumir sua ação à vigilância à saúde, com tímida incursão na clínica, não tem potência 

para reverter essa configuração do modelo médico hegemônico (Franco & Merhy, 

2007).

Os trabalhadores de saúde, incluído aí médico, podem ser potentes dispositivos 

de mudanças dos serviços assistenciais. Para que isto venha a ocorrer, compreende-se 

que será necessário constituir uma nova ética entre estes profissionais, fundamentada no 

reconhecimento que os serviços de saúde são, por sua natureza, um espaço público, e 

que o trabalho nesse lugar deva ser presidido por valores humanitários, de solidariedade 

e reconhecimento de direitos de cidadania em torno da assistência à saúde. Estes valores 

deverão guiar a formação de um novo paradigma para a organização de serviços. Desta 

maneira, para se constituir um novo modelo assistencial, isso pressupõe a formação de 

uma nova subjetividade entre os trabalhadores, que perpassa seu arsenal técnico 

utilizado na produção da saúde. Portanto o processo de trabalho carece de interação de 

saberes e de práticas necessárias ao cuidado integral à saúde (Merhy, 2006). 

O Sistema Único de Saúde é, dentre outras coisas, também resultado e produto 

legal e institucional do Movimento pela Reforma Sanitária no Brasil, que se organizou 

com base em idéias que conjugavam propósitos vinculados à obtenção de maior grau de 

cidadania, inscritas na concepção de que saúde é um direito público. Por outro lado, 

Silva Jr. (1998) afirma que o Movimento pela Reforma Sanitária atuava em torno de 

idéias em relação ao padrão de assistência a ser construído, que tinham como matrizes 
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vários modelos tecnoassistenciais constituídos na tradição da saúde pública brasileira, 

que, tendencialmente, incorporaram a epidemiologia e a vigilância à saúde como eixos 

norteadores vitais para a conformação tecnológica dos diversos fazeres dos serviços de 

saúde.

O SUS organiza-se por meio de uma rede diversificada de serviços que envolve 

cerca de 6 mil hospitais, com mais de 440 mil leitos contratados e 63 mil unidades 

ambulatoriais. São 26 mil equipes de saúde da família, 215 mil agentes comunitários de 

saúde e 13 mil equipes de saúde bucal prestando serviços de atenção primária em mais 

de 5 mil municípios brasileiros. Os números anuais da produção de serviços de saúde 

são impressionantes: 12 milhões de internações hospitalares, mais de 1 bilhão de 

procedimentos em atenção primária à saúde, 150 milhões de consultas médicas, 2 

milhões de partos, 300 milhões de exames laboratoriais, 1 milhão de tomografias 

computadorizadas, 9 milhões de exames de ultra-sonografia, 140 milhões de doses de 

vacina, mais de 15 mil transplantes de órgãos, entre outros. O Programa Saúde da 

Família (PSF), no período de 1994 a 2006, passou de 300 para 26 mil equipes: “Isso 

significa uma cobertura de 78,6 milhões de habitantes, ou seja, 44,4% da população 

brasileira. Há, além de aumentos quantitativos, mudanças de qualidade na atenção à 

saúde, sobretudo da Saúde Mental. No período de 1995-2004, a Saúde Mental, 

apresenta uma queda de 46,43% nas internações hospitalares e um incremento de 

675,67% nos atendimentos psicossociais ambulatoriais, revelando que a política 

nacional de desospitalização e humanização da atenção aos portadores de sofrimento 

mental vem dando certo” (Brasil, 2006a, p.31). 

No que diz respeito à organização e à forma de trabalho da equipe, embora o 

trabalho esteja direcionado para práticas multiprofissionais, não garante, nas estratégias 

do PSF, que haverá ruptura com a dinâmica médico-centrada, do modelo hegemônico 
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atual. Não há dispositivos potentes para isso, porque o programa aposta em uma 

mudança centrada na estrutura, ou seja, o desenho no qual se opera o serviço não opera 

de modo amplo nos microprocessos do trabalho em saúde, nos fazeres do cotidiano de 

cada profissional, que, em última instância, é o que define o perfil da assistência.  

Enquanto “estratégia de mudança do modelo assistencial”, mencionem-se alguns 

problemas que podem ser vistos no contexto atual do sistema de saúde. Primeiramente, 

a idéia de que o mesmo esteja mais voltado para ações de natureza “higienista” do que 

para ações de cunho “sanitarista”, não valorizando nem dando importância suficiente a 

uma rede básica assistencial, integrada ao sistema de saúde, ganha grande relevância por 

tornar-se uma perspectiva polêmica em um país como o Brasil, dada a amplitude da sua 

rede assistencial pública. 

Outra questão que merece destaque é o fato de o Ministério da Saúde considerar 

que pode organizar e estruturar a demanda de serviços das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) a partir, exclusivamente, de usuários que devem ser referenciados pelas equipes 

do PSF. Com isso, elimina-se a possibilidade de atendimento à demanda espontânea, o 

que se constitui uma mera ilusão. A população continua recorrendo aos serviços de 

saúde em situações de sofrimento e angústias, e, não havendo um esquema para atendê-

la e dar resposta satisfatória aos seus problemas agudos de saúde, vai desembocar nas 

Unidades de Pronto-Atendimento e Pronto-Socorros, como geralmente acontece. Este é 

um erro estratégico na implantação do PSF, o que enfraquece em demasia sua 

proposição.

As visitas domiciliares compulsórias indicam dois tipos de problemas: um diz 

respeito à otimização dos recursos disponíveis para a assistência à saúde, inclusive de 

seus recursos humanos. Não deveria ser recomendado que profissionais façam visitas 

domiciliares, sem que haja indicação explícita para elas, à exceção dos trabalhadores 
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que têm a função específica da vigilância à saúde, como é o caso dos agentes 

comunitários de saúde, que percorrem o território insistentemente. Portanto é uma 

diretriz pouco eficiente a visitação de médicos e enfermeiros sem que os mesmos 

saibam o que vão fazer em determinado domicílio. Contudo a visita destes profissionais 

deve ser bem direcionada para situações em que realmente seja necessária. Outro 

aspecto da visita domiciliar compulsória diz respeito ao fato de que isto pode significar 

uma excessiva intromissão do estado na vida das pessoas, limitando sobremaneira seu 

espaço de privacidade e liberdade:  

O controle que o Estado pode exercer sobre cada cidadão é reconhecido como 

problema, pois alguns enxergam este tipo de diretriz sendo praticado em um país sob 

governo autoritário. O modo de assistir as pessoas está mais ligado a uma determinada 

concepção de trabalho em saúde, a construção de uma nova subjetividade em cada 

profissional e usuário. A nova relação tem de se dar entre sujeitos, quando tanto o 

profissional quanto o usuário podem ser produtores de saúde (Franco & Merhy 2007, p. 

107).

Outro aspecto encontrado no PSF é o fato de se mistificar o generalista como se 

este profissional, ou melhor, esta “especialidade” médica conseguisse por si só 

implementar novas práticas de saúde no interesse da população. Sabe-se que qualquer 

serviço de saúde necessita de dispositivos que movimentem a micropolítica do processo 

de trabalho4 e façam com que as tecnologias leves sejam as determinantes do processo 

de produção de saúde, para conseguir mudar o perfil assistencial. Neste sentido, seria 

mais adequado um modelo de assistência que absorvesse com mais naturalidade estes 

4  O trabalho em saúde tem sofrido influência das mudanças tecnológicas e dos modos de organização dos 
processos de trabalho da atualidade. Na micropolítica do processo de trabalho, não cabe a noção de 
impotência, pois, se o processo de trabalho está sempre aberto à presença do trabalho vivo em ato, é 
porque ele pode ser sempre “atravessado” por distintas lógicas que o trabalho vivo pode comportar. Para 
um melhor aprofundamento, ver: Merhy, E.E. (2002). Saúde - a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: 
Hucitec.
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profissionais, inserindo-os em novas práticas, dando-lhes oportunidades de adquirir 

novos conhecimentos e operar fazeres. Isto seria a construção de sujeitos integrais, 

capazes de liberar sua energia criativa no trabalho que cada um é capaz de operar em 

outra modelagem assistencial.  

Um sistema de saúde se produz na articulação e coordenação entre serviços de 

distintas complexidades tecnológicas, os quais constituem redes de atenção com ação 

complementar. A efetividade das redes de atenção regional, por sua vez, é dependente 

da performance de sistemas locais de saúde, que têm sua eficácia e eficiência 

decorrentes, sobretudo, da capacidade de ação da Atenção Básica.

A organização da Atenção Básica, como bem o afirma Campos (2007), deve 

atender a realização de três tarefas substantivas, sem as quais não se avançaria para a 

universalidade do SUS. Primeiramente, as ações concernentes à saúde pública, 

combinadas, em segundo lugar, com a ampliação da eficácia das práticas clínicas, 

sustentada em vínculos terapêuticos e responsabilização. Por fim, o atendimento de 

demandas espontâneas, por meio de práticas de acolhimento. Acolhimento 

compreendido como tecnologia de ação sanitária que só teria sentido e eficácia se 

articulada à clínica programada e a ações sobre o território. 

É preciso uma ação que reorganize o trabalho do médico e dos outros 

profissionais, atuando em seus processos decisórios ocorrentes no ato mesmo da 

produção de saúde. Não é a mudança da forma ou da estrutura de um modo médico-

cêntrico para outro, e, sim, uma equipe multiprofissional como núcleo, garantindo uma 

nova lógica na organização do trabalho. Faz-se necessário mudar os sujeitos que se 

colocam como protagonistas do novo modelo de assistência. É importante que se 

associem novos conhecimentos técnicos, novas configurações tecnológicas do trabalho 

em saúde. Cada trabalhador deve utilizar o máximo da sua potência para resolver 
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efetivamente os problemas de saúde dos usuários. De acordo com Merhy (2002), o 

“trabalho vivo em ato” é o que ocorre no momento mesmo em que o trabalhador se 

realiza, no imediato fazer da produção do serviço.  

Vale ressaltar que a rede básica, diferentemente do hospital, apresenta a 

possibilidade de menor aprisionamento de suas práticas a um processo de trabalho 

médico restrito, podendo abrir-se, portanto, às mais distintas alternativas de constituição 

de novos formatos de produção das ações de saúde. Isto atentando-se, porém, em que a 

noção de rede básica não deve se confundir necessariamente com um espaço físico, pois 

pressupõe, na verdade, um espaço de trabalho em saúde. 

Deste modo, pode-se entender que existe uma coerência nos discursos da ESF e 

naqueles da Saúde Mental, uma vez que estas práticas têm um olhar mais abrangente, 

mais integral do sujeito e do seu processo saúde/doença: “A ênfase não é mais colocada 

no processo de cura, mas no projeto de invenção de saúde e de reprodução social do 

paciente” (Rotelli et al, 2001, p.30). 

Atualmente, tem-se como desafio repensar-se o lugar da rede básica como um 

espaço de trabalho em saúde, a fim de se processar mudanças efetivas nos modelos de 

atenção à saúde. Podem-se elencar como algumas questões ou desafios: 

1 – A capacidade de se contemplar ações individuais e coletivas de saúde, junto 

a cada estabelecimento da rede básica de serviços, uma vez que a ela opera sobre as 

diferentes dimensões dos problemas/necessidades de saúde; 

2 – Os estabelecimentos prestadores de serviços são uma rede de serviços 

articulada tecnologicamente, podendo gerar diferentes opções tecnológicas, em nível 

individual e/ou coletivo, para o enfrentamento dos problemas de saúde. Assim, intenta-

se produzir em todos os estabelecimentos de saúde: acolhimento, vinculação, 
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responsabilização e o compromisso com a busca de procurar soluções efetivas, além de 

promover e proteger a saúde no nível coletivo; 

3 – A construção de uma rede de serviços estruturada de acordo com uma lógica 

horizontalizada de relações de ajuda, entre os diferentes serviços, de acordo com os 

tipos de incorporações tecnológicas e as capacidades em gerar opções de enfrentamento 

dos problemas de saúde. As relações devem ser centralizadas conforme uma rede de 

petição e compromisso coletiva e pública, deixando-se evidente a conceituação do 

sistema como um modelo redebasicocêntrico, ficando claro que os serviços 

especializados servem como ajuda, em uma relação de produtores e clientes 

interestabelecimentos. 

A viabilidade e o sucesso do SUS dependem da instalação de uma rede básica 

eficaz que tanto promova saúde quanto previna riscos e cuide de doenças e da 

reabilitação de pessoas com problemas crônicos. A Atenção Básica é um direito 

universal: todo brasileiro deveria ter livre acesso às equipes locais de saúde; a eqüidade 

seria assegurada pelo encaminhamento discriminado aos outros níveis de assistência: o 

princípio da hierarquização. 

Como a performance do sistema depende da atuação da rede básica, seria 

necessário ampliar-se de imediato a cobertura da Estratégia da Saúde da Família (ESF), 

que deveria ser modificada, dentre outros aspectos, em seu modelo de financiamento, 

hoje estruturado pela modalidade de incentivo. Contudo uma questão que se impõe a 

esta perspectiva de ampliação da Atenção Básica é como não se banalizar a ESF e 

efetivamente se extrair dela seus efeitos mais potentes, principalmente a ampliação do 

acesso com qualidade. A ampliação da ESF não se faria assim, sem um processo de 

alargamento das responsabilidades dos gestores, reorganizando-se o trabalho das 

equipes com a produção de contratos de gestão, sobretudo no interior das equipes e 
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destas com a população. Este processo tem se mostrado bastante complexo, requisitando 

muitas vezes determinadas capacidades cognitivas e subjetivas das equipes, que podem 

não se sentir preparadas para tal tarefa. O campo da Saúde Mental vive exatamente isso. 

Portanto o AM vem tentar mudar essa realidade. No próximo item, tratar-se-á, de 

maneira mais abrangente, o que seria esse Apoio Matricial, a sua proposta e porque é 

um dispositivo de tanta importância para o funcionamento da rede de Saúde Mental. A 

partir desse momento, pretende-se abordar com mais consistência o Apoio Matricial em 

Saúde Mental, apresentando-se experiências que deram certo e levantando-se aspectos 

importantes do AM, sobretudo os desafios que este dispositivo pretende superar. 

2.1. O Apoio Matricial em Saúde Mental: arranjo institucional para a 

construção de uma rede ampla de cuidados em Saúde Mental 

O Apoio Matricial (AM) se constitui em uma proposta de articulação da rede de 

Saúde Mental com as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que permita e/ou facilite o 

direcionamento dos fluxos da rede, visando à implementação de uma clínica ampliada, 

favorecendo a co-responsabilização entre as equipes, promovendo saúde e a diversidade 

de ofertas terapêuticas através de um profissional de Saúde Mental que acompanhe 

sistematicamente as UBS.  

Campos (2007) propõe o Apoio Matricial com o propósito de ajudar as equipes a 

se constituírem em novas relações de poder, mais democráticas, conformadoras de 

novos modos de subjetivação, o que permitiria a ampliação de sua capacidade operativa, 

ela mesma afirmativa de uma nova coletividade.  

O Ministério da Saúde (Brasil, 2003) tem estimulado a inserção da Saúde Mental 

na rede básica através de redes de cuidado e da atuação transversal com outras políticas. 
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Simultaneamente, propõe a ampliação da clínica das equipes de Saúde da Família, na 

construção de um modo de fazer saúde centrado no sujeito, e não mais na doença.  

As atuais diretrizes orientam que, onde houver cobertura do Programa de Saúde 

da Família, deverá haver uma equipe de Apoio Matricial em Saúde Mental para no 

mínimo seis e no máximo nove equipes de PSF. Neste sentido, faz-se necessário 

qualificar as equipes a incorporarem, em seu repertório de atuação, outras dimensões do 

sujeito além de sua faceta biológica, valorizando a sua subjetividade e o conjunto de 

relações sociais que determinam desejos, interesses e necessidades (Brasil, 2003). 

O município de Natal sancionou a Lei Complementar n° 062, de 06 de Outubro 

de 2005, que dispõe sobre a reorganização do Programa Saúde da Família no município 

do Natal e dá outras providências. Por meio desta lei, ficou definido que as ações do 

PSF deveriam ser exercidas nas Unidades Básicas de Saúde. Ademais, ficou 

estabelecido que cada equipe deveria ser responsável, no âmbito de abrangência de sua 

unidade, por uma área onde residam no máximo 1000 (mil) famílias ou 4500 (quatro 

mil e quinhentas) pessoas (Natal, 2005b). 

Tal Lei instituiu, em âmbito municipal, que o PSF deveria ter, em sua gerência, 

um grupo de Supervisores Territoriais (ST) em cada distrito sanitário, em uma 

proporção de 01 supervisor para cada 05 unidades. Essa função pode ser exercida por 

um profissional de nível superior com experiência em supervisão e apoio institucional 

e/ou conhecimento da Estratégia Saúde da Família. São, portanto, atribuições dos ST, 

previstas nesta mesma lei: subsidiar a coordenação do Programa Saúde da Família nas 

prioridades estabelecidas nos planejamentos locais; assessorar os coordenadores, 

visando garantir a supervisão e o acompanhamento das Unidades Básicas de sua área de 

abrangência, buscando a identificação e superação de dificuldades locais; construir e 

garantir espaços sistemáticos de interlocução junto à coordenação do Programa Saúde 
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da Família e os outros níveis de gestão e gerência do Sistema de Saúde Municipal; 

articular as demandas acerca de aquisição e manutenção de equipamentos e insumos das 

unidades de saúde, junto aos setores competentes; organizar o processo de trabalho das 

unidades de saúde em consonância com as prioridades estabelecidas no Plano Municipal 

de Saúde (Natal, 2005b). 

 Identifica-se com isso que o Supervisor Territorial é outra figura importante, 

tem um papel-chave no processo de implementação e articulação de qualquer política 

que toque a rede básica, bem como na atenção e apoio frente às demandas em nível 

local, razão pela qual se fez necessária esta breve explanação acerca deste profissional. 

É importante destacar que o especialista em Saúde Mental é, sem dúvida, 

essencial nos muitos casos em que a demanda expressa claramente a necessidade da 

psicoterapia em suas diferentes possibilidades, da medicação psicotrópica, nos estados 

mais agudos, da terapia ocupacional e outras atividades terapêuticas peculiares ao 

núcleo de saber ‘psi’. Porém, como já falado anteriormente, em muitas situações, as 

complexas necessidades da população não podem ser satisfeitas com base apenas em 

tecnologias de uma ou outra especialidade (Campos & Nascimento, 2003), mas fazem 

parte do campo de atuação de todo profissional de saúde (Campos, 2000b). Entende-se, 

portanto, o Apoio Matricial (AM) em Saúde Mental como sendo um arranjo 

institucional criado para promover uma interlocução entre os equipamentos de Saúde 

Mental, como, por exemplo, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), numa tentativa de se organizar o serviço e o processo de 

trabalho, de modo a tornar horizontais as especialidades, e estas permearem todo o 

campo das equipes de saúde. O AM pretende superar na rede básica de saúde a lógica 

centrada no encaminhamento ao especialista, através de modificações na estrutura 

organizacional que repercutam em reformulação do processo de trabalho tradicional. 
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Como exemplo, vale ressaltar os estudos de Campos (1999), ao propor um 

arranjo organizacional que “radicaliza e altera a tênue reforma sugerida pela escola 

denominada matricial” (p. 398). Na proposta desse autor, profundas reformas estruturais 

seriam necessárias para se produzir saúde com um grau maior de resolutividade e se 

desalienar os trabalhadores de saúde em relação ao objetivo último de seu trabalho. O 

autor propõe uma rotação dos organogramas. Assim, os antigos departamentos 

especializados (antes verticais, encarregados do acompanhamento longitudinal dos 

usuários) passam a ser horizontais e oferecem apoio especializado às equipes 

interdisciplinares de referência. Nessa linha, as Equipes de Referência são as 

responsáveis por ampliar a clínica, realizar os Projetos Terapêuticos a médio e longo 

prazo, promovendo assim o vínculo e a responsabilização, para desviar a lógica de 

encaminhamentos desnecessários.  

Uma gestão implicada com a produção de saúde deve, necessariamente, se deter 

nessa questão, principalmente no contexto da Atenção Básica. O Apoio Matricial se 

coloca como um dos arranjos institucionais capazes de subverter a lógica dominante do 

modelo médico (Campos & Nascimento, 2003) e produzir outras linhas de subjetivação, 

nos trabalhadores, que estimulem uma atenção compromissada com os sujeitos.  

Ao referir-se ao AM como um dos arranjos, se quer dizer que ele só é possível se 

atrelado a uma forma de organizar os serviços que garantam um Sistema de Referência 

entre profissionais e usuários. Esse outro arranjo, chamado de Equipe de Referência 

(ER), é complementar à adscrição de clientela proposta pelo Programa de Saúde da 

Família. As equipes de referência são multiprofissionais, com dois, três ou mais 

profissionais (psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, 

fisioterapeutas, etc.), organizados conforme o objetivo, a clientela e a responsabilidade 

de cada um destes serviços, que teriam sob sua responsabilidade um conjunto de 
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pacientes adscritos segundo a sua capacidade de atendimento e gravidade dos casos. O 

papel dos profissionais de referência não seria apenas o de fiscalizar o tratamento e a 

reabilitação de sua clientela adscrita. A principal função dos profissionais de referência 

seria elaborar e aplicar o projeto terapêutico individual, objetivando ampliar as 

possibilidades de construção de vínculo entre profissionais e usuários. No entanto a 

iniciativa, em relação a cada caso, e a principal responsabilidade pelo desdobramento do 

projeto seriam da equipe de referência (Campos & Domitti, 2007). 

A adscrição está fundamentada na importância do vínculo entre profissionais e 

usuários. A relação terapêutica, horizontal no tempo, passa a ser a linha reguladora do 

processo de trabalho. Assim, toda vez que o usuário procura o serviço, é atendido por 

sua equipe e seu profissional de referência, o que permite o acompanhamento do 

processo saúde/doença/intervenção de cada paciente (Campos, 1999). Gradativamente, 

isso estimula a responsabilização pela produção de saúde e amplia a clínica, porque, 

quando o usuário passa a ter um nome e uma história, a implicação da equipe aumenta e 

as respostas profissionais deixam de ser estereotipadas.  

Ampliar a clínica significa, também, que os profissionais possam, em 

determinados momentos, colocar em suspenso o seu saber prévio, o saber que vem 

garantido com a técnica, com o procedimento padrão, para se abrirem ao contato 

intersubjetivo que se dá na relação profissional/paciente e para interrogarem-se, em cada 

situação, sobre a melhor intervenção a fazer. A proposta é que os profissionais possam 

aprender a lidar com os sujeitos em sua totalidade, incorporando em suas práticas as 

dimensões subjetiva e social do ser humano. Mas que estejam acompanhados, nessa 

tarefa, por alguém especializado que lhes dê suporte para compreender e intervir nesse 

campo (Figueiredo, 2006). 
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Para Campos (2000), a função de Apoiador Matricial Especializado se aproxima 

da dos chamados Supervisores do campo da Saúde Mental. Com isso, entende-se 

supervisão no sentido de agente externo uma pessoa que se reúne com a equipe para 

instituir processos de reflexão crítica, alguém que ajuda na identificação e no 

enfrentamento de problemas, sendo supostamente capaz de identificar e corrigir 

equívocos. O apoiador não é simplesmente um consultor, que dá palpites sobre o 

trabalho, e a sua ação não se restringe à assessoria. O apoiador vai mais além, é alguém 

que penetra na equipe para acioná-la como um dispositivo, ampliando a capacidade de 

reflexão, buscando novos modos de operar, funcionar e agir na produção de saúde. 

O Apoio Matricial em Saúde Mental seria esse suporte técnico especializado, em 

que conhecimentos e ações, historicamente reconhecidos como inerentes à área ‘psi’, 

são ofertados aos demais profissionais de saúde de uma equipe. É um encontro entre 

profissionais de Saúde Mental e a equipe interdisciplinar de saúde na composição de um 

espaço de troca de saberes, invenções e experimentações que auxiliem a equipe a 

ampliar sua clínica e a sua escuta, a acolher o choro, a dor psíquica, enfim, a lidar com a 

subjetividade dos usuários.

O termo Apoio Matricial é composto por dois conceitos operadores. O segundo 

deles – matricial – indica uma mudança radical de posição do especialista em relação ao 

profissional que demanda seu apoio. De acordo com Novaes (1990), na teoria de 

sistemas de saúde, há o princípio da hierarquização, em que se prevê uma diferença de 

autoridade entre quem encaminha um caso e quem o recebe; o nível primário se dirige 

ao secundário e assim sucessivamente, havendo ainda uma transferência de 

responsabilidade quando do encaminhamento. Trata-se de relações do tipo vertical, em 

que a comunicação entre os níveis ocorre por meio de informes escritos – no caso, a 

planilha de referência – apenas para transferir uma responsabilidade e receber algum 
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informe ao final do procedimento – o formulário de contra-referência. Esta forma de 

relação entre trabalhadores foi idealizada pela administração clássica, induzindo 

sistemas burocráticos e pouco dinâmicos.  

O termo matriz carrega vários sentidos. Por um lado, em sua origem latina, 

significa o lugar onde se geram e se criam coisas; por outro, foi utilizado para indicar 

um conjunto de números que guardam relação entre si quer os analisemos na vertical, na 

horizontal ou em linhas transversais (Houaiss, 2004).

Neste sentido, o emprego do termo – matricial – indica a possibilidade de sugerir 

que profissionais de referência e especialistas mantenham uma relação horizontal, e não 

apenas vertical, como recomenda a tradição dos sistemas de saúde. Trata-se de uma 

tentativa de se atenuar a rigidez dos sistemas de saúde quando planejados de maneira 

muito restrita, segundo as diretrizes clássicas de hierarquização e regionalização 

(Campos, 1996). 

Portanto o Apoio Matricial está relacionado a essa noção de matriz, o lugar de 

onde se gera. O termo matriz traz a idéia de um lugar onde as coisas são geradas; ou 

seja, um saber externo potencializado para produzir, dentro do espaço coletivo, novos 

saberes, novos modos de fazer as coisas. Seria uma oferta do núcleo profissional ‘psi’ 

ao campo dos profissionais de saúde, na construção de um novo saber, um saber que se 

pretende transdisciplinar (Campos & Nascimento, 2003). A transdisciplinaridade que, 

no sentido dado por Passos e Barros (2000), é uma das grandes apostas do Apoio 

Matricial: “A noção de transdisciplinaridade subverte o eixo de sustentação dos 

campos epistemológicos, graças ao efeito de desestabilização (...) da unidade das 

disciplinas e dos especialismos” (p. 76).

Transdisciplinaridade indica uma integração das disciplinas de um campo 

particular para uma premissa geral compartilhada, estruturada em sistemas de vários 
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níveis e com objetivos diversificados; há tendência de horizontalização das relações 

interdisciplinares. Almeida (2000) comenta que a transdiciplinaridade tem como 

definição “a possibilidade de comunicação não entre os campos disciplinares, mas 

entre agentes em cada campo, através da circulação não dos discursos, mas dos 

sujeitos dos discursos” (p.16). Diferentemente dos especialistas, restritos ao seu campo 

disciplinar, os agentes com formação transdisciplinar podem transitar por pelo menos 

dois campos disciplinares. Neste sentido, no campo da saúde pública, a complexidade 

de seu objeto exigiria uma formação transdisciplinar, dado às múltiplas determinações 

do processo saúde/doença/cuidado. 

Campos (1999) adverte que a transdisciplinaridade é um objetivo audacioso e 

difícil de ser equacionado, pois implica a abertura e articulação de campos disciplinares 

e de campos de responsabilidade bastantes distintos entre si. Saber aprender e fazer 

aprendendo são boas recomendações, mas implicam lidar, ao mesmo tempo, com a 

polaridade entre teoria e prática e com a tendência de encerramento em si mesmo dos 

saberes. Neste sentido, a estrutura tradicional de serviços de saúde reforça o isolamento 

profissional e reproduz a fragmentação dos processos de trabalho, mantendo 

inquestionada a hegemonia do poder médico.  

O reconhecimento da necessidade de eventual comunicação entre as distintas 

profissões que operam nos serviços de saúde representa um avanço, um início de 

enfrentamento do problema, mas, apenas com discurso, não é alterada a estrutura que 

reforça esta separação. Na lógica da integração episódica, eventuais encontros 

horizontais tentariam amainar estes conflitos e desacertos:  

Geralmente, quando mais de um especialista ou mais de um profissional opera 

sobre um caso, eles o fazem de maneira vertical, em ações separadas umas das outras. 

Quase não há integração horizontal permanente entre os distintos saberes e práticas e, 
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quando o há, caberia ao médico compatibilizar as diferentes lógicas envolvidas no 

processo de trabalho (Campos, 1999, p. 399). 

Dessa maneira, coloca-se a Saúde Mental na rede básica com o papel 

fundamental de contribuir com seus saberes para aumentar a capacidade resolutiva da 

equipe local. E construir, junto com os outros profissionais de saúde, um raciocínio 

integral sobre cada caso e contribuir na invenção de possíveis caminhos a percorrer na 

prática terapêutica.  

Por outro lado, o Apoio Matricial pretende superar a lógica da especialização e 

da fragmentação do trabalho da própria área de Saúde Mental. Pretende romper com o 

sistema das guias de referência e contra-referência, que produzem encaminhamentos 

consecutivos e que se traduzem, usualmente, em des-responsabilização e alienação dos 

profissionais em relação ao objetivo primordial de seu trabalho, que é a produção de 

saúde.

A assistência especializada dos profissionais de Saúde Mental deve continuar 

existindo como uma das ofertas terapêuticas naqueles casos em que se identifica 

claramente a necessidade de atenção e de tecnologia próprias do núcleo de saber ‘psi’. 

Mas, nessa perspectiva, não há diluição de responsabilidades. Quando um paciente 

utiliza uma oferta especializada da saúde mental, ele não se desvincula da sua Equipe de 

Referência. Esta continua como co-responsável pelo desdobramento de seu Projeto 

Terapêutico (Campos, 1999).  

Figueiredo (2006) sinaliza que a responsabilização compartilhada dos casos 

permite regular o fluxo de pacientes nos serviços. Através do Apoio Matricial, se 

distinguirão as situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana, que podem ser 

acolhidas pela equipe local e por outros recursos sociais do entorno, daquelas demandas 

que necessitam de uma atenção especializada da Saúde Mental, a ser oferecida na 
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própria Unidade ou, de acordo com o risco e a gravidade, pelo CAPS da região de 

abrangência. Com isso, é possível se evitar práticas que levam à ‘psiquiatrização’ e à 

‘medicalização’ do sofrimento humano e, ao mesmo tempo, se promover a eqüidade e o 

acesso, garantindo-se coeficientes terapêuticos de acordo com as vulnerabilidades e 

potencialidades de cada usuário. 

A partir das considerações acima, em Natal, a SMS iniciou um processo de 

implementação do Apoio Matricial como parte de um conjunto de estratégias 

fundamentais no processo de construção e de transformação da Assistência em Saúde 

Mental, em especial na Atenção Básica. O Apoio Matricial, que deve ser avaliado no 

contexto das transformações em curso, tem como objetivos: 

- Contribuir para o acolhimento da demanda em sua complexidade a fim de 

impedir a psiquiatrização e psicologização do sofrimento; 

- Socializar, contextualizar, transformar e produzir saberes em conjunto com as 

equipes de Atenção Básica, do Programa de Saúde da Família, contando com o apoio 

dos CAPS; 

- Compartilhar responsabilidades e assim regular o fluxo; 

- Favorecer a ampliação e diversificação das ações, potencializando-se a 

construção de novos dispositivos de atenção em resposta às necessidades do usuário; 

- Contribuir para a flexibilização e abertura institucional no que se refere aos 

olhares, saberes, poderes, normas, ações e relações, garantindo-se o acesso e a 

participação do usuário. 

Assim, por sua proximidade com famílias e comunidades, as equipes da Atenção 

Básica se apresentam como um recurso estratégico para o enfrentamento de importantes 

problemas de saúde pública, como os agravos vinculados ao uso abusivo de álcool, 
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drogas e diversas outras formas de sofrimento psíquico. É importante e necessária a 

articulação da Saúde Mental com a Atenção Básica. 

Nem sempre a Atenção Básica apresenta condições para dar conta desta 

importante missão. Por esta razão, o Ministério da Saúde vem estimulando ativamente, 

nas políticas de expansão, formulação e avaliação da Atenção Básica, diretrizes que 

incluam a dimensão subjetiva dos usuários e os problemas mais freqüentes de Saúde 

Mental. Afinal, grande parte das pessoas com transtornos mentais leves ou severos está 

sendo efetivamente atendida pelas equipes de Atenção Básica nos grandes e pequenos 

municípios. Assumir este compromisso é uma forma de responsabilização em relação à 

produção da saúde, à busca da eficácia das práticas e à promoção de eqüidade, da 

integralidade e da cidadania num sentido mais amplo, especialmente em relação aos 

pequenos municípios, onde não é necessária a implantação de Centos de Atenção 

Psicossocial (Brasil, 2005). 

O Ministério da Saúde vem construindo nos últimos anos as diretrizes e 

condições para que nos municípios com menos de 20.000 habitantes (cerca de 70% dos 

municípios brasileiros) a rede de cuidados em Saúde Mental se estruture a partir da 

Atenção Básica, obedecendo aos cuidados de base territorial e buscando o 

estabelecimento de vínculos e acolhimento. Nesses municípios, pequenas equipes de 

Saúde Mental, que podem estar lotadas em ambulatórios (ou CAPS de municípios 

próximos), por exemplo, passam a dar Apoio Matricial às equipes de Atenção Básica. 

Vale ressaltar que a responsabilização compartilhada dos casos exclui a lógica 

do encaminhamento, pois visa aumentar a capacidade resolutiva de problemas de saúde 

pela equipe local. No caso de municípios maiores, onde estão implantados CAPS ou 

outros equipamentos da rede de atenção à Saúde Mental, a lógica do Apoio Matricial é a 

mesma: a equipe do CAPS, juntamente com membros das equipes dos outros 
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equipamentos, apóiam as diferentes equipes de Atenção Básica através de ações de 

supervisão, atendimento conjunto e específico e capacitação. Em todos os cenários, as 

equipes matriciais de Saúde Mental e da Atenção Básica compartilham os casos e 

constroem coletivamente as estratégias para a abordagem de problemas vinculados à 

violência, ao abuso de álcool e outras drogas, as estratégias para redução de danos, o 

fomento de ações para a diminuição da segregação pela loucura e combate ao estigma, e 

o desenvolvimento de ações de mobilização dos recursos comunitários para a 

reabilitação psicossocial. 

Diante disso, essas diretrizes, estabelecidas pela articulação entre as políticas de 

Saúde Mental e de atenção primária à saúde, visam ampliar e tornar mais eficazes as 

intervenções dos dois campos. As experiências das equipes matriciais de Saúde Mental 

estão, no entanto, ainda em construção. Assim, algumas experiências-piloto, sobretudo 

para a atenção em álcool e outras drogas e para o manejo da epilepsia na rede básica 

têm sido acompanhadas, para possibilitar uma melhor apreensão desta articulação e 

formulação de estratégias de implementação destas diretrizes em todos os municípios 

brasileiros. Neste momento, os indicadores de Saúde Mental já compõem o rol de 

indicadores das equipes de Atenção Básica e inicia-se o esforço fundamental de se 

garantir o acesso da população, em especial nos pequenos municípios brasileiros, à 

atenção em Saúde Mental. 

A literatura científica sobre o Apoio Matricial aponta para o município de 

Campinas/SP como um expoente em relação à Saúde Mental, com estudos pioneiros 

voltados para o AM, obtendo avanços significativos na rede de saúde local (Figueiredo, 

2006). No município de Campinas, apostou-se na organização da Saúde Mental na rede 

básica, através do AM, principalmente por sua potencialidade em criar uma assistência 

mais integrada, desconstruindo a lógica do encaminhamento. O Projeto Paidéia de 



94

Saúde da Família (Campos, 2000b) é referência em saúde, tendo sido implantado em 

Campinas/SP no ano de 2001 e apresentado ao Colegiado de Gestão da SMS desta 

cidade e, posteriormente, aprovado. Desde então, observa-se uma melhoria com 

resultados favoráveis em relação à rede de saúde no município de Campinas/SP.  

Segundo Campos (2000b), Paidéia é um conceito antigo, clássico e que significa 

desenvolvimento integral do ser humano. O Método Paidéia oferece alguns elementos 

para mudança do paradigma biomédico, ou seja, para a reconstrução de uma teoria 

sobre o processo saúde e doença centralmente preocupada com a produção de saúde. 

Esse novo paradigma tem como compromisso principal a prática, ou seja, a intervenção 

humana nesse processo. 

O Projeto Paidéia de Saúde da Família de Campinas trabalha com um conceito 

ampliado de família (grupo que co-habita um mesmo espaço); e busca ampliar as redes 

de apoio e de solidariedade entre as equipes, as famílias e outras organizações. Existem 

inúmeros programas comunitários de atenção em saúde. Centros de saúde foram 

construídos, contrataram-se equipes e ampliou-se a capacidade de atendimento da rede. 

Atualmente, a rede básica da cidade oferece atenção ao adulto, à criança e à mulher, e 

conta com programas em Saúde Mental e bucal. Além disso, instalou-se razoável apoio 

na área de diagnóstico por imagens e laboratórios, além de uma ampla distribuição de 

medicamentos. 

O Projeto Paidéia trabalha com diferentes estratégias, e o Apoio Matricial é uma 

delas. O AM visa a uma assistência integrada à saúde, desconstruindo a lógica do 

encaminhamento, uma vez que passa a ser um recurso essencial na rede básica. O 

princípio da proposta é que os profissionais possam aprender a lidar com os sujeitos em 

sua totalidade, incorporando em suas práticas as dimensões subjetiva e social do ser 

humano. 
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Contudo, além dessa experiência de Campinas/SP com o programa Saúde 

Paidéia, existem várias outras experiências de apoio em Saúde Mental na Atenção 

Básica que estão acontecendo atualmente, tais como: em Recife/PE, com as chamadas 

equipes de retaguarda; em Aracaju/SE, com a vivência de equipes itinerantes 

desenvolvidas a partir de profissionais dos CAPS junto com as equipes de referência 

ambulatorial nas UBS; em Betim/MG, por meio da parceria entre equipes de Saúde 

Mental e Agentes Comunitários de Saúde; o esforço de João Pessoa/PB para inclusão da 

Saúde Mental no Sistema de Informações, entre outras experiências (Brasil, 2007a). 

Na Atenção Básica à saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Natal e mesmo 

no interior de cada distrito, a construção deste processo vem se dando de forma bastante 

heterogênea. Percebem-se neste exercício possíveis avanços e desafios, em constante 

movimento, que serão mais bem descritos, no capítulo V, durante a apresentação dos 

resultados obtidos através da pesquisa de campo, em virtude das análises das 

entrevistas. 



96

III – PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

“Pesquisa é uma atitude e uma prática teórica de 
constante busca que define um processo intrinsecamente 
inacabado e permanente” (Minayo, 2004, p. 21). 

3.1. Abordagem da Pesquisa Qualitativa: notas metodológicas

Procurando-se compreender a implementação da proposta do Apoio Matricial 

em Natal e com o intuito de se atingir os objetivos propostos desta investigação, 

realizou-se uma pesquisa qualitativa a partir do referencial da pesquisa social. 

Esta pesquisa se propôs a trabalhar com os principais atores envolvidos na 

implantação do Apoio Matricial a fim de analisá-los a partir de seus diferentes olhares. 

Assim sendo, foram definidos como grupos de interesse da pesquisa: 

- Profissionais de Saúde Mental da rede de serviços CAPS (equipe técnica) que 

participavam das discussões e reuniões sobre o AM; 

- Gestores (Coordenador de Saúde Mental e Coordenadores dos CAPS), uma vez 

que a implementação do AM depende, em grande medida, de sua função de governo. 

Optou-se por estudar tal categoria profissional pelo fato de os gestores estarem à frente 

da implementação do AM.  

O debate sobre o tipo de metodologia apropriado para os estudos em ciências 

humanas e sociais tem privilegiado três fatores considerados essenciais no processo da 

pesquisa social: teoria, método e criatividade. Esses fatores são intrinsecamente 

inseparáveis e, juntos, direcionam todo o processo da pesquisa, produzindo 

conhecimentos e conduzindo a investigação e compreensão (em termos aproximativos) 
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da realidade social (Minayo, 2004). Nessa perspectiva, a teoria é definida como um 

sistema de proposições que orientam todo o processo de investigação, desde a 

construção de objeto de pesquisa até as análises e interpretação dos dados.

A metodologia, enquanto conjunto de técnicas, deve dispor de um instrumental 

claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar os impasses teóricos para o desafio da 

prática.  O conjunto de técnicas constitui um instrumental secundário em relação à 

teoria, mas relevante enquanto cuidado metódico de trabalho: “As técnicas encaminham 

para a prática as questões formuladas abstratamente” (Minayo, 2004, p.23). Vale 

ressaltar, no entanto, que o endeusamento e a reificação das técnicas conduzem ao 

empirismo ainda bastante freqüente nas ciências sociais. Por outro lado, a excessiva 

teorização e o desprezo dos instrumentos para abordar a realidade implicam divagações 

abstratas ou pouco precisas em relação ao objeto de estudo (Minayo, 2004). 

  Mas, segundo Minayo e Sanches (1993), em uma pesquisa social, nada 

substitui o potencial criativo do pesquisador. A sua capacidade criadora aliada à 

experiência exerce um papel de fundamental importância. Juntas, elas podem relativizar 

o instrumental técnico e superá-lo pela arte: “Esta qualidade pessoal do trabalho 

científico, verdadeiro artesanato intelectual que traz a marca do autor, nenhuma técnica 

ou teoria pode realmente suprir” (p.23). É, portanto, dentro dessa visão de 

interdependência entre teoria, método e criatividade, que este estudo foi conduzido, cujo 

campo empírico consistiu em analisar a implementação da proposta do Apoio Matricial 

em Natal/RN.  

O debate teórico-metodológico nas ciências sociais impõe questões, antigas e 

polêmicas, acerca do processo de produção de conhecimento, como aquelas relativas ao 

processo de apreensão dos fatos sociais, à especificidade das ciências do homem e ao 

critério ou critérios da verdade. 
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A princípio, o que antecede a aproximação do objeto empírico é a definição 

teórica, uma vez que se parte do pressuposto de que as idéias são anteriores aos fatos, o 

que significa dizer que os dados não falam por si. A construção do objeto requer uma 

teoria que o embase e lhe dê sustentação. Portanto a existência de diferentes teorias 

determina as modalidades específicas de captação do objeto. 

Para Minayo (2004), a incorporação da questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais provoca 

conseqüências teóricas e metodológicas no processo de apreensão do social. Nesse 

sentido, para a autora, a própria expressão “metodologias qualitativas” para designar 

uma determinada perspectiva metodológica é imprecisa, pois denuncia uma dificuldade 

histórica de compreensão da especificidade do método nas ciências sociais. 

Concebendo-se dessa maneira, estar-se-ia afirmando uma relação de oposição - da 

qualidade à quantidade. Apesar de concordar com o fato de que o objeto das ciências 

sociais é eminentemente qualitativo - por tentar dar conta de um universo que é 

subjetivo - Minayo assinala que essa denominação é parcial, além de ser redundante. 

Acredita-se também que essa oposição inexiste enquanto possibilidade inconciliável, 

tratando-se apenas de formas diferenciadas de apreensão da realidade social. 

Essas considerações apontam a existência de uma discussão polêmica, em que se 

encontram tanto os que defendem uma ou outra alternativa metodológica quanto os 

adeptos da junção de ambas. A grande observação em relação à questão da 

quantificação na análise sociológica diz respeito a sua pretensão de ampliar o máximo 

possível a captação do fenômeno social - recorrendo-se para isso à manipulação dita 

sofisticada de ferramentas de análise. A supervalorização dos métodos quantitativos 

existentes no universo acadêmico por determinados segmentos aponta, entretanto, para 

uma preocupação com as questões de neutralidade e objetividade - como se o objeto de 
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investigação existisse em um mundo externo estéril - desconsiderando o fato de que 

todo conhecimento produzido é sempre parcial e limitado. 

Uma perspectiva crítica e problematizadora das ciências sociais que pretenda o 

aprofundamento de uma dada realidade terá que ter como pressuposto, no entanto, a 

recusa desses mitos. Em vez de se limitar ou priorizar o referencial quantitativo, 

procurar-se-á ampliar as possibilidades de apreensão dos processos complexos, 

dinâmicos e contraditórios que envolvem os objetos em estudo. 

Assim, Minayo (2004) menciona que “entrar no campo da metodologia da 

pesquisa social é penetrar em um mundo polêmico onde há questões não resolutivas e 

onde o debate tem sido perene e não conclusivo” (p. 20). A autora em suas 

considerações sobre a delimitação da temática a ser trabalhada em pesquisa social, na 

área de saúde, sinaliza que nada pode ser intelectualmente um problema de investigação 

se não tiver sido, em alguma instância, um problema da vida prática dos sujeitos que 

participarão da pesquisa. 

A investigação qualitativa requer atitudes de abertura, flexibilidade, capacidade 

de observação e de interação do pesquisador com os atores sociais envolvidos, podendo 

os instrumentos de coleta de dados serem reavaliados durante a realização da 

investigação. 

Por entender que a perspectiva metodológica é definida em função do campo 

temático de estudo anteriormente delineado, optou-se para a realização deste estudo por 

procedimentos metodológicos de cunho qualitativo. Na verdade, de acordo com Dejours 

(1994), a análise de elementos subjetivos da experiência humana implica a adoção de 

procedimentos eminentemente qualitativos, tendo em vista que a dinâmica e 

complexidade das vivências subjetivas não podem ser quantificadas através de análise 

estatística. 
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As restrições feitas à abordagem qualitativa expressam-se, na maioria das vezes, 

nos custos desse tipo de investigação, na inexistência de hipóteses claras e fontes 

potenciais de contaminação ou na distorção na qualidade dos dados. Mas, como já dito, 

o processo de inserção do pesquisador no trabalho de campo, como estratégia de 

aproximação da realidade em estudo, está permeado, inevitavelmente, por uma série de 

pressupostos teórico-metodológicos que orientam sua rotina de pesquisa. 

Nessa mesma linha de argumentação, Minayo (2004) assinala que a abordagem 

qualitativa, nas ciências humanas e sociais, se preocupa com um nível da realidade que 

não pode ser quantificado. Busca aprofundar o mundo dos significados das ações e 

relações humanas, sendo, portanto, um aspecto não perceptível em equações, números e 

estatísticas. A autora defende ainda que “a rigor qualquer investigação social deveria 

contemplar uma característica básica de seu objeto: o aspecto qualitativo. Isso implica 

considerar sujeito de estudo: gente, em determinada condição social, pertencente a 

determinado grupo social ou classe com suas crenças, valores e significados. Implica 

também considerar que o objeto das ciências sociais é complexo, contraditório, 

inacabado, e em permanente transformação” (p.22).  

Ampliando o debate sobre a representatividade na pesquisa qualitativa, Minayo 

(2004) sinaliza que cada ator social vivencia e conhece o fato social de forma peculiar.  

Assim, é o conjunto de diferentes informações individuais vivenciadas em comum, por 

um grupo, que possibilita formar o quadro global das estruturas e das relações, em que a 

simples soma dos elementos não se constitui o fator mais importante, e sim a 

compreensão dos modelos culturais e das particularidades das determinações. Partindo 

dessa perspectiva, cabe ressaltar que, para a abordagem de pesquisa qualitativa, a 

definição da amostra de uma investigação ou do número de sujeitos participantes é 
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considerada suficiente a partir do surgimento de certa reincidência de informações, 

atingindo o principio da saturação (Goldenberg, 2000). 

3.2. Local da Pesquisa 

O trabalho de campo foi realizado durante os meses de dezembro de 2006 a 

maio de 2007, no município de Natal/RN. Para realização dessa investigação, foram 

escolhidos quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): 02 CAPS II (Oeste e Leste) 

e 02 CAPSad (Leste e Norte). O CAPSi, durante a realização do trabalho de campo, 

ainda não havia sido inaugurado.

A escolha em se estudar estes serviços substitutivos deu-se por razões que 

pareceram tornar o referido serviço mais adequado às intenções investigativas do 

trabalho: por as equipes estarem em contato com o campo da Saúde Mental e, por outro 

lado, seguindo o objetivo principal deste estudo, uma vez que recentemente, no 

município de Natal, este serviço inseriu em suas equipes discussões acerca do Apoio 

Matricial e passaram a vivenciar a experiência de dar suporte em Saúde Mental nas 

UBS. Ademais, os CAPS assumem um lugar estratégico na organização da rede de 

cuidados em Saúde Mental. 

3.3. Participantes 

Foram realizadas entrevistas individuais com os profissionais do CAPS II (Leste 

e Oeste) e CAPSad (Norte e Leste), na cidade de Natal/RN, em um total de 17 

participantes, distribuídos nas seguintes categorias: 07 psicólogos, 03 assistentes 

sociais, 03 enfermeiras, 03 psiquiatras e 01 nutricionista. 
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3.4. Procedimentos 

3.4.1. Contatos institucionais 

Os contatos institucionais foram feitos com a Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) de Natal/RN, reportando-se, diretamente, à Coordenação de Saúde Mental e 

Secretária Municipal de Saúde do município. 

Após o cumprimento destes requisitos iniciais, em seguida, foi entregue a carta 

de encaminhamento à Secretária Municipal de Saúde, ao Coordenador de Saúde Mental, 

solicitando apreciação e autorização para a realização da pesquisa junto aos CAPS. Ao 

ser confirmada a liberação da SMS para a realização do estudo, deu-se início à pesquisa 

de campo. 

Inicialmente, foram feitos alguns contatos telefônicos com a Coordenação de 

Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, no intuito de se agendar dia e 

horário para a apresentação do projeto de pesquisa. Agendado o dia, posteriormente, 

apresentaram-se os objetivos e a proposta do projeto. 

Após a aprovação da proposta pela Secretaria Municipal de Saúde, agendou-se 

outra visita para se verificar os nomes de cada coordenador dos CAPS, bem como a 

categoria profissional dos mesmos e de toda a equipe que faz parte dos referidos 

serviços. Foram feitos contatos telefônicos com os coordenadores dos CAPS II (Leste e 

Oeste) e CAPSad (Leste e Norte), de modo a confirmar os nomes dos coordenadores de 

cada CAPS.

Outro contato, então, foi feito com os coordenadores, requerendo-se a sua 

participação na investigação, apresentando-se a proposta e solicitando-se que eles 

indicassem o nome dos técnicos de nível superior de sua equipe que estivessem 

participando das discussões acerca do Apoio Matricial e que fossem dar suporte em 

Saúde Mental às Unidades Básicas de Saúde (UBS), para também participarem do 
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estudo. Feito isso, foram contactados os técnicos. Após esses procedimentos, mais um 

contato prévio com cada coordenação dos serviços especializados em Saúde Mental foi 

feito para que assim fosse possível agendar as entrevistas com os coordenadores e 

equipe técnica dos CAPS.  

3.4.2. O Percurso rumo ao campo 

Com a intenção de se penetrar o universo em estudo - antes de se realizarem as 

entrevistas, buscou-se acompanhar o processo de implementação do Apoio Matricial 

(AM) em Natal, participando-se dos Fóruns Distritais, durante os meses de agosto a 

dezembro de 2006, pois tais fóruns eram realizados como estratégias da Secretaria 

Municipal de Saúde acerca da implementação da proposta do AM. Os Fóruns Distritais 

aconteciam em cada distrito sanitário (Norte I, Norte II, Sul, Leste e Oeste), nas próprias 

Unidades de Saúde da Família (USF). Participavam dos Fóruns, além das equipes das 

USF, os Supervisores Territoriais, o Coordenador de Saúde Mental e os Coordenadores

do CAPS. Nos encontros, a Secretaria Municipal de Saúde apresentava a proposta do 

Apoio Matricial, alguns profissionais relatavam suas experiências anteriores com 

relação ao AM, além de exporem suas dúvidas sobre a proposta da SMS, procurando 

entender e esclarecer suas questões acerca do AM, que, para alguns, era visto como algo 

novo, necessitando de maiores explicações.  

Após os Fóruns Distritais, o Coordenador de Saúde Mental formatou uma 

agenda mensal com os Supervisores Territoriais e com os Coordenadores de PSF e dos 

CAPS, para propor algumas ações, dentre estas: escolher, inicialmente, entre as USF 

(uma vez que, devido à limitação dos serviços especializados, não se poderia dar conta 

de todas as USF, tendo-se que escolher em cada distrito algumas unidades), quem iria 

dar início ao trabalho do AM. E, a partir disso, organizou-se uma agenda sistematizada 
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de visitas mensais, com o objetivo de se articular os CAPS com as USF, verificando-se 

o funcionamento do AM entre estes serviços. 

Foi importante participar dos Fóruns Distritais para entender a proposta da 

Secretaria Municipal de Saúde sobre a implementação do AM, perceber a receptividade 

das equipes em relação à proposta e delimitar os participantes da pesquisa. Através das 

discussões feitas nos Fóruns, verificou-se o envolvimento dos profissionais, assim como 

o interesse e a ampla experiência no campo da Saúde Mental dos Coordenadores de PSF 

e dos Coordenadores do CAPS. Além dos Fóruns Distritais, aconteceu, em meados de 

dezembro de 2006, o Fórum Municipal em Saúde Mental, que visava ampliar as 

discussões sobre o AM, contando com a participação de todos os profissionais da área 

de saúde do município, que contribuíram com os seus saberes e experiências para 

enriquecer ainda mais as discussões sobre o tema. Este Fórum Municipal contou 

também com a participação da docente do programa de Pós-graduação em Psicologia da 

UFRN, a Profª Drª Magda Dimenstein, que proferiu uma palestra sobre o tema do Apoio 

Matricial. Tal Fórum também faz parte da estratégia da SMS para a implementação da 

proposta.

Como o objetivo geral deste estudo é analisar a implementação da proposta do 

Apoio Matricial entre as equipes dos CAPS no município de Natal/RN, fez-se 

necessário fazê-lo a partir do lugar dos diferentes atores sociais envolvidos no processo, 

desde a Gestão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, até as equipes e 

coordenadores dos serviços especializados (CAPS) que têm participado do processo de 

implementação. Diante disso, ficou definido que seriam realizadas entrevistas com o 

Coordenador de Saúde Mental do município e com os Coordenadores e técnicos dos 

CAPS.
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3.4.3. Instrumento 

Este estudo foi operacionalizado pela adoção de determinados procedimentos e 

instrumentos metodológicos, mediante os quais se procurou detectar elementos que 

possibilitassem uma melhor compreensão acerca do tema em estudo, com o intuito de se 

perceber as contradições presentes a este complexo tema de pesquisa, além de uma 

melhor compreensão acerca da realidade da atual proposta sobre o Apoio Matricial. 

Diante disso, defende-se a importância - do ponto de vista metodológico - da 

apresentação e descrição detalhada dos passos da pesquisa. Isso porque se compreende 

que esse resgate possibilita uma visão ampla do processo de investigação, com seus 

limites e suas dificuldades, além de seus vários acertos. 

Para tanto, foi fundamental o registro minucioso, reforçado com os comentários 

das equipes dos CAPS (simultaneamente ou após o término das entrevistas 

desenvolvidas). O diário de campo, portanto, contendo notas descritivas e reflexivas - 

além de relatos detalhados das situações - aponta para as impressões da pesquisadora, 

mostrando-se necessário e interessante para a compreensão da problemática em estudo. 

Através destas observações e anotações, foi possível verificar a impressão e o 

entendimento que os profissionais tinham a respeito da proposta do AM e, com isso, 

procurou-se elaborar um roteiro que contemplasse questões que levassem a uma análise 

mais ampla acerca da proposta. Tais anotações no diário de campo deram um 

embasamento e uma sustentação no momento de definir os eixos temáticos que dariam 

suporte à análise dos dados. 

Desta maneira, foi elaborado um roteiro de entrevista semi-estruturada (ver em 

anexo), visando discutir os seguintes eixos temáticos: 

1. Forma de participação dos CAPS no processo de implementação do Apoio 

Matricial;  
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2. Importância do Apoio Matricial para a rede de saúde;  

3. Conhecimentos e habilidades requeridas por parte da equipe para realizar o 

trabalho de Apoio Matricial;

4. Tipo de demanda que sugere a necessidade do trabalho de AM. 

5. Estratégias de implementação e consolidação;  

6. Proposta da Gestão sobre o Apoio Matricial 

7. Dificuldades e avanços da proposta. 

Não houve a recusa clara de concessão da entrevista por parte da equipe de 

profissionais do CAPS. Todos os profissionais concordaram em participar da pesquisa, 

com exceção de alguns profissionais da equipe do CAPSad Leste, em virtude de a 

coordenadora desse mesmo CAPS não concordar com a participação dos mesmos, 

alegando que, devido o processo de implementação do AM encontrar-se em fase inicial, 

apenas a coordenadora desse serviço substitutivo estava à frente das referidas discussões 

sobre o Apoio Matricial. 

Inicialmente, seguiu-se para a realização das entrevistas, com atenção às 

diferentes expressões subjetivas desses profissionais, captadas através de suas falas, 

gestos e silêncios. Para tanto, elaborou-se um roteiro de questões-temas, cujo objetivo 

era garantir que determinadas problemáticas fossem apresentadas e discutidas. Além 

disso, esse roteiro era flexível o bastante para proporcionar a emergência de outros 

elementos relativos à maneira como enxergam e a contribuição do trabalho de 

matriciamento. 

As aproximações ao campo e suas explorações iniciais via entrevistas 

individuais possibilitaram, por intermédio de uma rede informal de contatos, o primeiro 

acesso ao universo em estudo. Estava-se ciente do risco que se corria ao se adotar esse 

tipo de procedimento, na medida em que esse pudesse provocar mais fortemente nos 
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profissionais uma fala que superdimensionasse os aspectos positivos do trabalho de 

matriciamento, assim como o enquadramento e a percepção do não envolvimento de 

alguns profissionais com a proposta. Acredita-se que esses riscos, no entanto, não 

eliminam a importância do contato individual com os profissionais. A opção por tal 

procedimento, nessa fase dos contatos iniciais, foi possível perceber as vantagens e 

limitações da entrevista individual na compreensão das subjetividades.  

As entrevistas foram realizadas em áudio, através do auxílio de um gravador 

digital, com o devido consentimento dos participantes. As entrevistas individuais 

efetuadas (no total de dezessete) foram feitas à medida que cada indicação era aceita, 

nos diferentes serviços. As entrevistas tiveram duração média de 30 a 35 minutos. 

Entre as diversas formas de abordagem técnica de trabalho de campo, destaca-se 

a entrevista como uma das técnicas mais utilizadas no processo de trabalho de campo. 

Conforme Minayo (2004) assinala, a entrevista não se caracteriza apenas como um 

trabalho de coleta de dados, mas também como uma situação de interação na qual o 

pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Percebemos que a 

entrevista semi-estruturada não significa uma conversa despretensiosa e neutra, tendo 

em vista que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto 

sujeito-objeto da pesquisa que vivenciam uma dada realidade que está sendo focalizada. 

Assim, o envolvimento do entrevistador com o entrevistado, em lugar de ser 

tomado como uma falha ou um risco comprometedor da objetividade, é entendido como 

condição de aprofundamento de uma relação intersubjetiva.  Assume-se que a inter-

relação no ato da entrevista contempla o afetivo, o existencial, o contexto do dia-a-dia, 

as experiências e a linguagem do senso comum, e é condição sine qua non do êxito da 

pesquisa qualitativa (Minayo, 2004). Indo mais além, afirmo que numa situação de 
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entrevista a qualidade dos dados coletados depende da qualidade da interação existente 

entre pesquisador e pesquisado.

Segundo Haguette (2001, p. 86), a entrevista pode ser definida como “um 

processo de interação social entre duas pessoas, na qual uma delas, o entrevistador, tem 

por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, entrevistado”. Essas 

informações são obtidas a partir de um roteiro de entrevista contendo temas ou tópicos 

previamente estabelecidos.  Em outras palavras, em entrevistas semi-estruturadas, o 

pesquisador elabora as questões da forma mais abrangente possível, a partir de suas 

hipóteses ou pressupostos, advindos da definição do objeto de investigação. 

3.4.4. Análise dos Dados 

Conforme Minayo (2004) ressalta, a análise temática é uma das técnicas de 

análise de conteúdo que melhor se amolda à investigação qualitativa. A autora, no 

entanto, faz algumas críticas ao método de análise de conteúdo. Para ela, esse método 

apresenta pouca articulação com os contextos das mensagens veiculadas. Em outras 

palavras, assinala que os refinamentos técnicos da análise de conteúdo se ancoram na 

crença de que a “verdade” dos significados se situa nos meandros profundos da 

significação dos textos, ocorrendo assim uma absolutização dessas crenças e deixando 

em segundo plano os aspectos extradiscursivos que constituem o espaço sócio-político-

econômico e cultural em que o discurso circula. 

Nessa perspectiva, Minayo (2004) propõe um novo método de análise, cujos 

princípios norteadores foram utilizados, juntamente com a análise de conteúdo, para 

análise do material coletado para esse estudo. Trata-se do método hermenêutico-

dialético. Método que, segundo a autora, se apresenta como um “caminho de 

pensamento”, via de encontro entre as Ciências Sociais e a Filosofia. Nesse método, a 
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fala dos atores sociais é situada em seu contexto para melhor ser entendida. Esse 

entendimento tem, como ponto de partida, o interior da fala. E, como ponto de chegada, 

“o campo da especificidade histórica e totalizante que produz a fala” (Minayo, 2004, p. 

231).

De acordo com a autora, a hermenêutica-dialética apresenta dois níveis de 

interpretação. O primeiro nível está relacionado com o campo das determinações 

fundamentais. Esse nível, entre outros aspectos, refere-se à conjuntura sócio-econômica 

e política da qual faz parte o grupo social a ser estudado; à história desse grupo, à 

política em que está inserido. Ela chama atenção para o fato de que essas determinações 

(contexto sócio-histórico) já devem ser definidas na fase exploratória da pesquisa. 

O segundo nível de interpretação baseia-se no encontro que se realiza com os 

fatos que surgem na investigação. Segundo Minayo (2004), esse nível é, ao mesmo 

tempo, ponto de partida e ponto de chegada da análise. As comunicações individuais, as 

observações de condutas e costumes, a análise das instituições e a observação de 

cerimônias e rituais são aspectos a serem considerados nesse nível de interpretação. 

A autora apresenta três etapas concernentes à análise dos dados, as quais foram 

utilizadas nesse processo investigativo: 

1 – Ordenação dos dados: engloba todos os dados obtidos no trabalho de 

campo. No caso deste estudo, os dados foram provenientes das entrevistas individuais. 

Aqui está envolvida, por exemplo, a releitura do material coletado. 

2 – Classificação dos dados: nesta fase, é importante o entendimento de que o 

dado não existe por si só. Ele é construído a partir de um questionamento que se faz 

sobre eles, com base numa fundamentação teórica. Minayo (2004) distingue duas etapas 

para esse momento: 
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a) Leitura exaustiva e repetida dos textos: Este exercício possibilita a apreensão 

de estruturas relevantes dos atores sociais, das idéias centrais que tentam transmitir 

sobre o tema em estudo. Segundo Minayo (2004), essa atividade ajuda ao pesquisador 

estabelecer categorias empíricas e confrontá-las com as analíticas teoricamente 

estabelecidas como balizas da investigação. 

b) Constituição do “corpus”: Nesta fase, os materiais são organizados e 

divididos por tópicos de informações ou por tema. Os critérios de classificação podem 

ser tanto variáveis empíricas, quanto variáveis teóricas. Para a análise das entrevistas, 

será elaborado um mapa temático, o qual consistirá na criação de um quadro que deverá 

conter levantamentos e sistematizações de questões relacionadas ao roteiro esboçado 

para a realização das entrevistas e as questões que emergirão no transcorrer das falas 

dos participantes dessa proposta de investigação. 

3 – Análise final: Neste momento, procura-se estabelecer articulações entre os 

dados e os referenciais teóricos da pesquisa com base nos objetivos propostos. Neste 

sentido, tenta-se promover relações entre o concreto e o abstrato, o geral e o particular, a 

teoria e a prática. Minayo (2004) ressalta a importância de se ter em mente que o 

produto final da análise de uma pesquisa deve ser encarado de forma provisória e 

aproximativa.  
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CAPÍTULO IV – Os resultados do trabalho de campo: análise dos 

dados

Nós, os investigadores do conhecimento, desconhecemo-
nos. E é claro: pois se nunca nos ‘procuramos’, como nos 
haveríamos de nos ‘encontrar’ (Nietzsche, 1978, p. 297). 

4. Resultados e Discussão 

Neste capítulo, tratar-se-á dos resultados obtidos através das análises minuciosas 

dos relatos das entrevistas5, articulando-se tais resultados com a literatura científica.  

Parte-se dos eixos temáticos mencionados anteriormente para se iniciar a análise 

dos dados. Primeiramente, com o Coordenador de Saúde Mental do município de 

Natal/RN; posteriormente, com os Coordenadores dos CAPS e, finalizando, com a 

equipe técnica dos CAPS. 

4.1. Coordenador de Saúde Mental (SM) 

Proposta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) acerca do AM 

5 As citações referidas em itálico dizem respeito às transcrições, na íntegra, de parte do relato dos 
profissionais entrevistados neste estudo. 
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O Coordenador de Saúde Mental é psicólogo, com especialização em 

psicanálise, e assumiu a Coordenação de Saúde Mental pelo período de um ano, entre 

2006-2007.

Verificou-se, durante a entrevista com o Coordenador de Saúde Mental da SMS, 

a posição da SMS em relação à proposta do Apoio Matricial, sendo esta a perspectiva de 

trabalho oficial da SMS. A proposta do AM, segundo o entrevistado, é ampliar as ações 

de Saúde Mental para a rede básica, superando a lógica dos encaminhamentos e da 

referência e contra-referência, trazendo resolutividade para as demandas a partir de um 

trabalho compartilhado pelas equipes da rede básica e as dos serviços especializados em 

Saúde Mental. Percebe-se isto através da seguinte fala:

A proposta do Apoio Matricial propõe que as ações de 
saúde mental sejam ampliadas para a rede básica... é 
aquela lógica[que] exclui a referência e a contra-
referência e traz para dentro das unidades a 
resolutividade em relação às demandas; exclui a lógica 
do encaminhamento e, a partir de então, vai existir um 
trabalho compartilhado entre as equipes da rede básica 
com as equipes de serviços especializados em Saúde 
Mental. (Psicólogo – Coordenador de Saúde Mental). 

O entrevistado também ressalta que o AM é uma proposta que precisa ser bem 

articulada e muito bem conduzida, necessita de uma discussão ampla acerca do tema, 

sendo um processo de longo prazo. A Secretaria Municipal de Saúde vem 

desenvolvendo algumas estratégias de implementação, tais como reuniões com os 

profissionais dos CAPS, além de Fóruns Municipais e Distritais, no intuito de se 

ampliar as discussões com estes profissionais acerca do tema e solucionar possíveis 

dúvidas, para que haja uma melhor efetivação da proposta.  

De acordo com a coordenação, a implementação tem a ver com as políticas 

nacionais de Saúde Mental do Ministério da Saúde, estando, portanto, como prioridade 
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nas metas da gestão de Saúde Mental da SMS de Natal. Entretanto as discussões acerca 

do Apoio Matricial em Natal/RN estão em fase inicial, avançando significativamente no 

processo de implementação. A coordenação em Saúde Mental da Secretaria Municipal 

de Saúde pretende, com o Apoio Matricial, a ampliação da rede em Saúde Mental, a 

capacitação dos profissionais envolvidos, oficinas itinerantes em Saúde Mental e a 

garantia de acesso para todos os usuários que necessitem de atenção em Saúde Mental.  

Avaliamos o processo de implementação do AM como sendo de importância 

fundamental no evoluir da Reforma Psiquiátrica no município de Natal. É uma proposta 

ousada, de um novo olhar sobre a loucura, de convocar os profissionais para um 

trabalho que eles não podem mais deixar “guardados”, que deve ser novo, abrindo mão 

de poderes e de um saber posto e medicalizante e, acima de tudo, aprisionado que 

necessita de liberdade. Desta forma, o AM pretende, entre outras coisas, mostrar a 

diferença e fazer com que a saúde lide com ela. 

Dificuldades e avanços da proposta

Uma dificuldade colocada pela coordenação de SM é a limitação na literatura 

científica de um referencial teórico que sustente uma discussão mais ampla acerca do 

tema. Outro aspecto ressaltado pelo coordenador é sobre os questionamentos de alguns 

profissionais nos fóruns distritais, o fato de os mesmos não serem capacitados para lidar 

com a Saúde Mental, de não se sentirem preparados para realizar o apoio nas UBS, tal 

como se apresenta a seguir: 

Nos fóruns as pessoas questionam: como é que eu vou 
lidar com algo que eu não sei fazer? Isso é uma outra 
dificuldade, porque faz com que a gente comece a 
questionar os lugares que a gente ocupa; está lá a 
nutricionista, a enfermeira, a assistente social. Elas 
começam a ocupar um outro lugar, o que até então não 
tinha ocorrido” (Coordenador de SM). 
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Sobre os avanços da proposta, a coordenação não menciona avanços, uma vez 

que está em momento tão inicial. Atualmente, estão em fase de discussões. Criou-se 

uma agenda de encontros mensais ou quinzenais, que faz com que as pessoas estejam 

pelo menos entrando em contato umas com as outras, seja no serviço especializado, seja 

no PSF, falando sobre essa questão do AM. Percebe-se que já estão começando a se 

escutar, a travar um diálogo. O coordenador diz que isso pode ser considerado um 

avanço.

Não existe uma ação efetiva ao usuário se não houver 
primeiro essa articulação entre os profissionais que vão 
de fato colocar o Apoio Matricial em prática. Nesse 
sentido, acho que podemos considerar um avanço” 
(Coordenador de SM). 

Concordamos com o entrevistado que as discussões estão em fase inicial, porém 

não podemos deixar que ocorra uma estagnação no processo de implementação do AM. 

É preciso dar continuidade e fazer com que estes encontros não deixem de acontecer e, 

principalmente, fazer com que as pessoas participem das discussões e coloquem em 

pauta as suas dúvidas, dificuldades, bem como os aspectos positivos da proposta. A 

implicação dos profissionais enquanto atores das ações em Saúde Mental é crucial para 

o andamento da implementação do AM. 

Estratégias para a implementação da proposta

A coordenação acredita que o caminho traçado pela SMS pode ser aprofundado 

para que, de fato, o AM seja implementado de uma forma que permaneça como uma 

realidade das ações de saúde na rede local de Natal. A SMS pretende criar núcleos de 

discussões para que se possa aprofundar no saber do AM, trazer questões e discuti-las, 
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além de mobilizar os profissionais que estão na rede de saúde. É importante neste 

momento inicial estar mais próximo das unidades e aprofundar os laços com os 

profissionais, poder falar sobre as demandas, para, posteriormente, trabalhar em cima da 

realidade prática, fazer reavaliações, verificar que diretrizes podem ser traçadas e 

construídas, para que desta maneira se possa enxergar quais as melhores estratégias. 

Sobre isso, ele pondera: 

Acredito que estas construções que estamos fazendo são 
ainda o primeirinho tijolo; que, a posteriori, poderá haver 
maior clareza de que essas estratégias irão ter resultados 
efetivos para a implementação do AM” (Coordenador de 
SM).

A SMS realizou os Fóruns Distritais em cada distrito sanitário de Natal, com as 

equipes de PSF, esclarecendo a proposta do AM, tirando as dúvidas sobre o andamento 

da proposta com todos os profissionais de saúde destes distritos. Além disso, aconteceu 

o Fórum Municipal em Saúde Mental, contando com a participação de todos os serviços 

especializados e das Unidades Básicas de Saúde, em que os profissionais relataram suas 

dificuldades e experiências voltadas para o Apoio Matricial. Estas foram apontadas, 

pelo entrevistado, como estratégias que contemplam a implementação do AM. 

4.2. Coordenadores dos CAPS 

Definição da proposta do AM e sua importância para a rede de saúde

Os coordenadores dos serviços especializados em Saúde Mental consideraram o 

AM como uma estratégia para melhorar o fluxo resolutivo da rede, interligando 

diferentes dispositivos, excluindo a lógica dos encaminhamentos, por meio da 
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articulação e assessoramento da rede básica, através do princípio da territorialidade. 

Com isso, estão trabalhando de acordo com a proposta da SMS, mostrando clareza 

quanto ao entendimento da proposta. 

Os entrevistados apontam para a importância da proposta do Apoio Matricial em 

se trabalhar o território, não ficando apenas no contexto do espaço físico do CAPS, ou 

seja, articulando-se com a rede de saúde como um todo e com toda a sociedade, 

desempenhando uma assistência integral. Eles apontam também a troca de saberes e de 

experiências, além do assessoramento das Unidades Básicas, como uma contribuição 

possível do AM: 

As supervisões já vinham apontando, há algum tempo, as 
questões de os CAPS não ficarem, enquanto serviços, 
vinculados só dentro do contexto do espaço físico, mas 
além de tudo trabalhar território. Trabalhar território 
envolve uma articulação mais ampla dos CAPS com a 
rede de saúde e com a sociedade civil. É importante 
contar com o Apoio Matricial enquanto instrumento para 
desempenhar uma assistência integral (Assistente 
Social).

Consiste em dar um apoio às UBS e ao PSF pra que eles 
possam ter um poder maior de resolutividade em relação 
à questão da Saúde Menta,l pra não ficarem 
encaminhando de uma forma indefinida, arbitrária, 
aleatória todos os casos de dependência química ou 
outros casos de agravos à Saúde Mental  (Psicólogo).

O AM está sendo implementado recentemente, é algo que 
precisa ser contínuo, a rede precisa de suporte em Saúde 
Mental. É importante que a rede básica tenha uma 
concepção do que é Saúde Mental, discutir possíveis 
intervenções para não chegar a ser atendido somente no 
CAPS. A rede básica precisa estar tendo esta conversa 
pra que todos estejam possibilitados de ter uma escuta e 
um atendimento diferenciado (Psicóloga). 

Podemos verificar que para os coordenadores, o Apoio Matricial vem 

desencadeando um movimento de rediscussão da Saúde Mental na Atenção Básica, cujo 
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principal objetivo é provocar mudança na lógica do funcionamento do serviço. 

Consideram que faz parte da especificidade da Saúde Mental investir nesse processo, 

ajudando na reflexão sobre a saúde e a doença. 

Percebemos que os relatos anteriores demonstram as conseqüências do 

isolamento do CAPS do restante dos serviços de saúde, o que gera um distanciamento 

entre CAPS e UBS. Neste sentido, tal aspecto tende a ser minimizado em virtude das 

visitas sistemáticas que serão realizadas nas UBS através dos profissionais dos CAPS. 

Durante as reuniões com o Coordenador de Saúde Mental, ficou definido que, 

mensalmente, dois técnicos do CAPS visitarão as UBS (inicialmente serão escolhidas 

duas UBS). Por um período de uma semana, em um turno, os técnicos dos CAPS vão 

prestar assessoramento em Saúde Mental aos profissionais das UBS.

Avaliamos, assim, como imprescindível que os apoiadores possam dar 

continuidade ao trabalho nas unidades de saúde, fazendo com que este suporte aconteça 

efetivamente e seja uma rotina no trabalho do apoiador, vindo de fato a ser estabelecida 

essa freqüência a cada quinze dias ou até mesmo mensalmente. O importante é que as 

UBS se sintam envolvidas, assessoradas e engajadas neste processo de implementação 

do AM. Consideramos primordial a visita de membros da equipe das UBS ao CAPS. 

Com isso, as equipes das UBS estarão conhecendo a rotina dos CAPS e suas 

modalidades de tratamento, além de criar vínculos entre os serviços, ocorrendo uma 

maior integração e articulação em Saúde Mental. 

Dificuldades em relação à implementação da proposta do AM

Tendo por base as experiências dos entrevistados, constatou-se nos relatos a falta 

de capacitação dos profissionais da rede básica para lidar com as demandas relativas à 

Saúde Mental. Outra dificuldade apontada por eles diz respeito ao não envolvimento do 
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profissional médico, da rede de saúde como um todo, particularmente da rede básica, na 

implementação da proposta. Tal postura está ancorada em um modelo de saúde que 

privilegia o médico e o medicamento. Tais profissionais, na opinião dos entrevistados, 

não se envolvem por esses dois motivos: alegam não ter capacitação específica e, por 

outro lado, tendem a centralizar suas ações na medicalização. Esta, para eles, é uma 

dificuldade a ser enfrentada: 

Quando a gente sai dos muros do CAPS e se junta a 
outros serviços, a gente vê que os profissionais não são 
capacitados. Os mesmos não se sentem preparados para 
atender aos usuários com transtornos mentais, pois não 
receberam capacitação, indicam a necessidade de uma 
capacitação ou especialização na área de Saúde Mental 
(Assistente Social). 

Outra dificuldade em relação à implementação do Apoio 
Matricial é no que diz respeito ao modelo médico, que é 
muito centrado na questão do médico. Aqui mesmo no 
próprio CAPSad, a gente tem essa dificuldade de envolver 
o profissional médico, deixar esta questão medicamental 
tão exacerbada, é uma luta grande...quando a gente sai 
dos muros do CAPS e se junta aos outros serviços, a 
gente percebe que os profissionais, médicos 
principalmente, reclamam que não têm capacitação, não 
são capacitados (Assistente Social). 

De acordo com Cunha (2007), o hospital ainda é o espaço hegemônico de 

formação dos profissionais de saúde. Esta presença marca as competências dos 

profissionais, mesmo quando se encontram trabalhando na Atenção Básica. Poder-se-ia 

dizer que é muito menor o poder do médico e de outros profissionais em relação aos 

usuários na Atenção Básica. A convivência com a incerteza é maior e pode ser geradora 

de grande ansiedade no profissional de saúde despreparado. Além disso, dentro do 

hospital, a fragmentação do cuidado por especialidades é intensa, de forma que, à 

medida que aparecem outras doenças, o paciente vai sendo fatiado por interconsultas. O 
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paradigma biomédico, com seu princípio analítico fragmentador, está mais à vontade no 

imediatismo do hospital. 

Na Atenção Básica, mesmo com as dificuldades do modelo hegemônico, é mais 

fácil perceber agravos, notadamente em modelos de atenção que propiciam e valorizam 

o seguimento e adscrição de clientela. Seria necessário garantir-se a assistência integral 

da Saúde Mental, porém criando-se propostas clínicas mais adequadas, mais resolutivas 

e menos medicalizantes. 

Verificamos que a articulação entre os diversos serviços, nos diferentes níveis de 

atenção, também é apontada como uma dificuldade. Os CAPS, que deveriam atuar 

como articuladores e ordenadores da rede, acabam centralizando a demanda, inserindo-

se de forma muito tímida nos territórios e na comunidade. A forma como os serviços 

estão organizados, portanto, constitui-se uma grande dificuldade para a atuação frente às 

demandas de SM: 

O que a gente percebe é que, mesmo tendo avançado em 
relação aos princípios do SUS, tendo respeitado a 
questão de alguns princípios, a gente ainda tem se 
constituído de forma isolada da sociedade. A gente olha e 
percebe que a grande dificuldade é como os serviços 
estão organizados. Então poderia ser diferente. A forma 
como os serviços estão organizados é de uma forma 
fragmentada e nós também fazemos parte desse processo 
de fragmentação (Assistente Social). 

Um ponto relevante levantado pelos coordenadores dos CAPS diz respeito à 

gestão da Secretaria Municipal de Saúde, que precisa de mudanças estruturais na forma 

como os recursos são gerenciados para os serviços especializados, uma vez que ainda é 

realizado de forma burocratizada e centralizadora. O CAPS não tem autonomia quando 

precisa realizar alguma atividade extra com os usuários, pois, segundo uma das 

entrevistadas, não existe verba para isso. Ela, porém, apontou que era seu papel, 
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enquanto coordenadora do serviço, não se contentar com a situação, mas, ao mesmo 

tempo, buscar caminhos, contando com a ajuda da gestão, sendo co-responsável pelo 

processo e devendo igualmente lutar pelos princípios do SUS e pela melhoria da 

qualidade dos serviços:

Se o CAPS atualmente não tem autonomia, eu não posso 
me contentar com um fundo de caixa, eu tenho que lutar 
para que a gente possa ver quais são os caminhos para 
que o CAPS tenha autonomia. Para isso, eu tenho que 
contar com a ajuda da gestão. É a co-gestão, como a 
gente trabalhar de forma onde a gente possa ser co-
responsável em defender realmente os princípios do SUS, 
em melhorar a qualidade dos serviços. A grande 
dificuldade é essa, a questão da representação que a 
gente tem do serviço público, dos nossos compromissos, 
da dificuldade de trabalhar em equipe (Assistente Social). 

Outra entrevistada relata sua insatisfação em relação à mesma questão ao afirmar 

que a estrutura de funcionamento da SMS precisa ser revista, na mesma medida em que 

esta solicita dos serviços a flexibilização de suas práticas e do seu modelo de atuação 

(através de estratégias como as que vêm sendo discutidas, entre as quais a articulação do 

AM com a rede básica): 

“A forma como os recursos são gerenciados de forma 
burocratizada endurece. Então, como falar em 
flexibilização de nossas práticas quando a estrutura da 
secretaria é extremamente burocratizada, dura, rígida? 
Nessa relação, tem que haver uma flexibilização. Não 
existe relação se há uma flexibilização só de um lado. 
Relação não é de um lado, é dos dois lados. É aí que vejo 
o papel dos gestores, dos usuários e dos profissionais de 
propor e de lutar para que haja mudança. A gente está 
falando em rever o modelo, rever as nossas práticas, mas 
a estrutura precisa ser mudada (Assistente Social). 

O processo mecânico e burocrático de gestão dificulta mudanças. Grande parte 

da equipe de gestores está apenas preocupada em adaptar métodos e modos de trabalho 
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tradicionais. Do que o SUS necessita hoje ultrapassa o limite adaptativo, entra no campo 

da reforma, da invenção e inclui um caminhar tenso pela micropolítica. 

A organização dos serviços de Saúde Mental, com vistas a um olhar estratégico, 

vai ao encontro da nova forma de ver e assistir o indivíduo em sofrimento psíquico, pois 

pretende englobar os trabalhadores de saúde em geral, de Saúde Mental e, em 

específico, os usuários, familiares e, finalmente, a comunidade que enseja a construção 

de uma prática de atenção à Saúde Mental mais justa, democrática e solidária (Pitta, 

2001).

Outro problema identificado é quanto ao serviço público, em que, muitas vezes 

por questões políticas, se começa uma proposta e, no decorrer do percurso, não se lhe dá 

continuidade. Isso acaba gerando incertezas e resistências nas equipes, porque acontece 

de a proposta ir caminhando a contento, vindo posteriormente a ser interrrompida por 

alguma mudança no governo em que as pessoas envolvidas na proposta saem dos seus 

cargos e a pessoa que assume não lhe dá continuidade.  

Alguns dos entrevistados ressaltam a necessidade de que as mudanças ocorram 

em sistema de co-gestão, ou melhor, acolhendo demandas de usuários, trabalhadores de 

saúde, especialistas, municípios, estados, lhes oferecendo diretrizes, submetendo as 

demandas a processos de discussão e construindo, desta maneira, um processo de 

mudança de modo mais interativo possível, em que todos possam colocar sua opinião a 

respeito do processo de trabalho em saúde, sobretudo, como estão sendo realizadas as 

discussões acerca do AM em cada distrito sanitário.  

Por tudo isso, identificamos que o AM ainda tem que ser processado de maneira 

mais clara pelas equipes, principalmente pelas equipes do PSF e do CAPS também, para 

que os técnicos não vejam o AM como um trabalho a mais. A forma como estão sendo 

realizadas as discussões acerca do AM nos distritos é de fundamental importância. 
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Fazem-se necessários um acompanhamento e uma discussão mais ampla a respeito do 

AM.

Estratégias de implementação e consolidação da proposta

Os coordenadores propõem que sejam realizadas com mais freqüências reuniões 

entre eles e as equipes de cada distrito sanitário, para que possam trocar experiências e 

discutir melhor a proposta do AM. Além da participação nas oficinas de acolhimento, os 

coordenadores reafirmam a importância do acompanhamento dos Supervisores 

Territoriais em cada distrito, no sentido de articular e facilitar a construção da idéia do 

AM para a ampliação da rede de Saúde Mental no município de Natal. Ademais, eles 

mencionam o fato de que cada coordenador deveria fazer visitas mensais aos outros 

serviços substitutivos e conhecer o trabalho que vem sendo realizado por cada 

profissional do serviço especializado de acordo com a proposta do AM, implementada 

pela SMS. Eles o encaram como um investimento por parte da coordenação, que deve 

exigir que as reuniões aconteçam com freqüência, pois, desta maneira, se favorecem as 

discussões sobre o AM. 

Diante disso, constatamos que a Coordenação de Saúde Mental procurou 

participar ativamente do processo de implementação do AM, se empenhando para que, 

de fato, ocorressem às reuniões nos distritos sanitários e nos serviços especializados, 

com o intuito de difundir e ampliar a proposta do AM. Ademais, o Fórum Municipal de 

Saúde Mental foi um passo importante para a efetivação da proposta do AM. 

Habilidades/conhecimentos que a equipe precisa ter na realização do AM

Os coordenadores do CAPS afirmam a necessidade de terem uma visão ampla 

do processo saúde-doença, de compreenderem o lugar da rede básica, de contribuírem 

nas discussões nas UBS e de colocarem a sua experiência e o seu conhecimento em 
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relação à Saúde Mental. O próprio discurso requer uma habilidade, uma forma de se 

chegar às equipes de USF, de se mostrar a importância do trabalho do apoiador, de 

modo que eles sejam articuladores na rede de serviços de saúde. 

Outro aspecto ressaltado por um dos coordenadores, como sendo importante 

diante do processo de implementação do AM, é a habilidade de saber “negociar”, saber 

ouvir o outro, de saber buscar soluções que não sejam imediatas, pensando outras 

possibilidades e considerando o contexto de qualquer ação. Eles consideram, ainda, a 

necessidade de rompimento dos muros do CAPS.  

Com base nas considerações anteriores, consideramos que o AM poderá 

propiciar um espaço de trocas de experiências e de saberes, no campo da Saúde Mental, 

com outros profissionais da rede básica como uma construção coletiva que favorece a 

co-responsabilização e a avaliação contínua no tratamento do usuário. 

As demandas da Atenção Básica sugerem a necessidade do Apoio Matricial

Ao serem questionados sobre que tipo de demanda da Atenção Básica, sugere a 

necessidade do trabalho do AM, uma das entrevistadas aponta que estão avançando nas 

discussões sobre a proposta da SMS acerca do AM, de modo que ainda não é possível 

traçar muitas considerações a esse respeito. A entrevistada ressalta que o intuito é que 

os CAPS realmente possam chegar como apoiadores para resolver as demandas de 

Saúde Mental nas Unidades Básicas. Porém, em sua opinião, estes sequer resolvem a 

demanda que chega até o serviço, de modo que ela questiona a efetividade de tal ação. 

Ela afirma a necessidade de se dispor de mais profissionais no serviço (CAPS) e que, de 

fato, queiram se envolver com o AM, porque o AM, para ser resolutivo em suas ações, 

demanda a participação de todos, de estar junto e fazer o AM acontecer e ampliar este 

trabalho na Atenção Básica. Observou-se na fala abaixo: 
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Acho que é fundamental você poder contar, estar 
amparado, e não no desamparo de rede. Acho que é esse 
o risco que corre, os CAPS não trabalhar em território, 
não implementar esse princípio que é a territorialidade 
(Assistente Social).

Outra questão colocada por outra entrevistada é a respeito do usuário que está 

em processo de alta e necessita de uma retaguarda. Neste sentido, a rede básica poderia 

ser um mediador neste processo. Ou seja, o usuário tem que contar com a Unidade 

Básica para ajudá-lo a fazer o caminho, ajudá-lo a gerenciar as dificuldades, os 

problemas que venham a surgir após a alta. Um exemplo disso é a questão da inclusão 

social. Isso constatou-se na fala abaixo: 

Essa demanda é uma demanda necessária para a gente 
poder contribuir de forma efetiva para que diminua este 
índice de crise, para que realmente a gente contribua no 
processo de criar mecanismos de inclusão social 
(Assistente Social). 

Percebemos, então, que, a partir do olhar dos profissionais dos CAPS, existem 

dois eixos básicos de ação/intervenção, na rede básica, que demandariam a atuação do 

AM: a necessidade de um apoio especializado por parte desses serviços e a retaguarda 

na reinserção social do usuário que venha a receber alta do serviço substitutivo. Este 

usuário seria encaminhado à rede básica que, com o suporte do AM, faria essa 

retaguarda.

Observamos, assim, que o SUS e a Saúde da Família têm prosseguido com a 

tentativa de disciplinar a demanda, ao firmar a Atenção Básica como porta de entrada 

do sistema, e não se preocupar em criar outros mecanismos de acolhimento e inclusão 

em outras portas de entrada efetivamente operantes (como são os prontos-socorros, por 

exemplo).  
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Desta maneira, a idéia da hierarquização e a definição de uma porta de entrada 

que deveria ser capaz de “resolver 80% dos problemas de saúde” correspondem a um 

esforço de racionalização que esbarra exatamente na baixa capacidade de as equipes 

efetivamente resolverem problemas. Baixa resolubilidade que pode ser explicada de 

várias maneiras, entre as quais a desarticulação entre a Atenção Básica e os demais 

serviços de saúde, já que os sistemas de saúde são organizados por níveis – Atenção 

Básica e atenção especializada (dividida em média e alta complexidade). E não há 

mecanismos de articulação entre eles, pois são operados e financiados segundo lógicas 

distintas. Além disso, ressalte-se o próprio perfil de formação dos profissionais, 

particularmente os médicos, que enfrentam profundas dificuldades para dar conta da 

complexidade dos problemas de saúde mais freqüentes, tanto em seus aspectos 

estritamente clínicos, quanto em sua relação com as questões sociais; (condições de vida 

e a violência, por exemplo) (Feuerwerker, 2005, p. 494). 

Gomes (2006) aponta que, em se tratando de uma sociedade capitalista, onde a 

lógica existente é a da individualidade, da segregação, da competição, das desigualdades 

sociais, entre outras características, fica difícil a implementação de projetos que 

priorizem os princípios do SUS. Sendo assim, a lógica da co-responsabilização colocada 

pelo AM leva a questionamentos das especialidades pelos profissionais, um modo de 

fazer diferenciado que ainda está sendo construído por todos os profissionais da saúde e 

que se contrapõem à idéia até então vigente de núcleos de especialidades.  

Com base nessas considerações anteriores, pode-se avaliar que nenhum 

especialista, de modo isolado, poderá assegurar uma abordagem integral. O AM 

pretende assegurar maior eficácia e eficiência ao trabalho em saúde, mas também 

investir na construção de autonomia dos usuários. Faz-se necessário utilizá-lo como 

instrumento concreto e cotidiano, para que assim se possa atingir certo grau de reforma 
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ou de transformação do modo como se organizam e funcionam serviços e sistemas de 

saúde.

4.3. O QUE PENSAM OS TÉCNICOS SOBRE ESSE PROCESSO ? 

4.3.1. EQUIPES DE SAÚDE MENTAL DOS CAPS 

Proposta e importância do AM 

Em relação às equipes especializadas, foi possível constatar que a proposta do 

AM vem se consolidando para esses profissionais. Ainda há incertezas e expectativas 

equivocadas por parte de alguns técnicos, e estas provavelmente se devem, ao menos 

em parte, ao fato de as entrevistas terem sido realizadas em um estágio ainda bem inicial 

desse processo. Porém a equipe demonstrou certo conhecimento da proposta do AM, 

como se pode constatar nas falas abaixo: 

O AM proporciona um suporte de entendimento, de 
criação de laços, de capacitação que é muito necessário 
nessas equipes, no sentido também de promover que essa 
rede básica faça parte da rede de Saúde Mental, 
integrando-se à rede. Eu vejo o AM como essa política de 
nivelamento (Psiquiatra). 

O AM foi inspirado na portaria do Ministério da Saúde, 
que tem como concepção apoiar as equipes da rede 
básica, do PSF no cuidado aos portadores de Saúde 
Mental. É um trabalho que a gente chama de 
responsabilidade compartilhada (Enfermeira). 

Essa proposta é de muita importância, foi uma maneira 
muito inteligente do Ministério da Saúde, apesar de não 
ser um dispositivo tão novo, para nós ainda está em 
processo de implementação...essa proposta de ampliar 
pra rede. De certa forma há uma distribuição melhor do 
serviço, sem falar que os usuários têm a necessidade de 
estar sendo acompanhados pelo CAPS e pela Atenção 
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Básica. Tem que haver articulação entre os serviços para 
o AM poder funcionar de verdade (Nutricionista). 

Percebemos que a nova arquitetura clínica e institucional representada pelo 

CAPS coloca-o como espaço de produção de novas práticas sociais a fim de 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. O trabalhador de Saúde Mental não é somente um profissional especializado 

que executa um conjunto de ações técnicas. O sujeito não se reduz a uma doença. 

Cuidar remete o indivíduo a um posicionamento comprometido e implicado em relação 

ao outro. 

Necessidade de implementação do AM

Em relação à rede básica, é fundamental qualificá-la, tanto ampliando o acesso 

quanto a sua capacidade para resolver problemas direcionados para a Saúde Mental. 

De acordo com Campos (2007), a lógica de saúde da família é interessante 

porque se assenta em uma equipe interdisciplinar, valoriza a adscrição de clientela com 

esquemas claros de responsabilização. No caso, cada equipe está encarregada da 

atenção integral (de nível básico) a um conjunto de pessoas que vivem no mesmo 

território. Por outro lado, isso implica qualificar as equipes para intervirem tanto em 

problemas coletivos quanto individuais. 

Pensamos, então, que a Atenção Básica precisa ampliar sua capacidade de 

resolver problemas de saúde por meio de ações preventivas, clínicas e de reabilitação. 

Sabemos que os problemas de saúde variam no tempo e no espaço, não sendo, assim, 

possível defini-los por um único modelo. A Estratégia de Saúde da Família deveria ser 



128

adaptada aos distintos municípios conforme sua história, recursos disponíveis e quadro 

epidemiológico. 

Assim, hoje, não há como se fugir ao desafio de se integrar, mediante Apoio 

Matricial, equipe de Saúde Mental à equipe clássica de saúde da família. A equipe 

clássica deveria seguir como parâmetro mínimo, isso porque a rede básica do SUS, em 

geral, ainda tem pequena capacidade para implementar ações de promoção e de 

prevenção. O trabalho em saúde da família é bastante complexo e difícil, por exigir 

constante integração destas funções clínicas, da saúde coletiva e de acolhimento. 

Alguns entrevistados mencionam a importância de qualificação das equipes da 

rede básica, uma vez que a demanda em Saúde Mental é expressiva, sendo importante 

que os profissionais se sintam capacitados para dar conta e resolver problemas 

relacionados à Saúde Mental: 

A rede básica não tem um entendimento sobre Saúde 
Mental. Historicamente foi deixado de lado e a 
necessidade da regulação na rede, da universalidade que 
o SUS tem como princípio, promover a assistência de 
uma forma global incluindo a Saúde Mental vem 
ganhando espaço (Psiquiatra). 

Demanda excessiva de pessoas com transtornos mentais 
que procuram o serviço especializado. Uma demanda 
muito grande na rede básica e uma necessidade de 
encaminhamento pra dar conta da demanda, até o 
próprio CAPS não consegue absorver todas as demandas, 
então a estratégia do AM foi muito bem pensada, porque 
se trabalha com a responsabilidade compartilhada 
(Enfermeira). 

O número de equipes de PSF que precisa de pessoas 
capacitadas, que necessitam aprender a acolher a 
demanda de Saúde Mental, de acolher melhor os 
pacientes; os profissionais têm dificuldade de conhecer 
melhor a Saúde Mental. A demanda de Saúde Mental é 
enorme...ela é transdisciplinar, está dentro de todos os 
programas de PSF, seja na atenção à gestante, na 
atenção à criança (Psiquiatra).
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A política de Saúde Mental propõe uma rede comunitária de cuidados para a 

consolidação da Reforma Psiquiátrica. Isto significa a articulação dos serviços de 

atenção à Saúde Mental e da Atenção Básica, além de outros setores de serviços 

públicos que possam ser capazes de acolher as pessoas com transtornos mentais. 

Verificamos, em algumas falas, a necessidade de qualificação dos trabalhadores, para a 

execução da política de Saúde Mental, sem a qual não será possível consolidar a grande 

transformação que se pretende empreender.  

Dificuldades em relação à implementação

Durante os relatos, constatamos a necessidade de uma qualificação na área da 

Saúde Mental. É reiterada a falta de capacitação necessária para se agir e se tomar 

decisões no campo da Saúde Mental, além da questão do tempo reduzido para a atenção 

da grande demanda. Justificam a sua dificuldade em realizar o matriciamento, 

argumentando não ser por falta de interesse na área, “...não é que a gente não tenha 

vontade ou interesse, a gente quer fazer esse apoio, mas nós não temos tempo e acho 

que até falta preparação” (Assistente Social): 

A dificuldade maior é a capacitação de pessoal, as 
pessoas não se sentirem capacitadas para dar esse 
suporte. Outra dificuldade é a falta de recursos humanos, 
quantidade insuficiente de profissionais. Por outro lado, a 
gente precisa desmistificar e fazer com que todos se 
envolvam na questão da Saúde Mental (Psicóloga). 

Por outro lado, afirmam que o Apoio Matricial depende da responsabilização, 

depende da disponibilidade do profissional:

Eu acho que o apoio depende também da disponibilidade 
da gente, tem profissional que não tem habilidade pra 
realizar o trabalho do AM, tem profissional que tem o 
perfil de estar se comprometendo, se responsabilizando 
pelo usuário e têm outros que não (Assistente Social). 
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Os entrevistados identificam que o AM ainda tem que ser processado de maneira 

mais clara pelas equipes, principalmente pelas UBS e pelo CAPS também, para que os 

técnicos não vejam o AM como um trabalho a mais.  

Os profissionais apontam para o fato de não conseguirem dar conta do trabalho 

que realizam no CAPS. Por outro lado, para conciliar com o trabalho de matriciamento, 

faz-se necessário definir quantas serão as equipes de PSF, dias e horários do trabalho de 

apoio. Os profissionais alegam que o tempo que permanecem no serviço não é 

suficiente para dar suporte às unidades de saúde. Indicam certo desconforto, temendo 

que ocorra uma sobrecarga de trabalho, até porque existe uma escassez de funcionários 

no serviço. Ademais, outro aspecto levantado pelos coordenadores diz respeito a 

questões salariais, uma vez que já são mal remunerados para exercer o trabalho no 

CAPS. Atualmente, ainda se está definindo como irá acontecer o processo de 

matriciamento nas UBS, até porque está em fase inicial, como foi mencionado 

anteriormente.  

Constatamos que a forma como estão sendo realizadas as discussões acerca do 

AM nos distritos é de fundamental importância para a efetivação da proposta, uma vez 

que se fazem necessários um acompanhamento e uma discussão mais ampla a respeito 

do AM. As reuniões deveriam acontecer periodicamente, seguindo um cronograma 

mensal ou quinzenal. É importante se programar e fazer acontecer de fato as reuniões, 

porque estão ocorrendo lacunas, e, no dia previsto, acabam por não acontecer, seja por 

falta de organização da coordenação de Saúde Mental seja pela ausência de 

profissionais dos serviços. 

Neste sentido, algumas providências já foram tomadas, a começar por se exigir a 

presença de todos os profissionais dos serviços substitutivos. A coordenação de Saúde 
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Mental programou um encontro no mês de abril de 2007 para se discutir sobre o AM, 

solicitando-se a presença de todos os profissionais. Suspenderam-se as atividades dos 

serviços, durante a realização do encontro, para se poder contar com a participação de 

todos os trabalhadores dos serviços:

A gente tem que amadurecer, trocar mais idéias. No 
último encontro, todos os serviços foram fechados para se 
participar da reunião com o coordenador de Saúde 
Mental. Percebi que nem todo mundo estava sabendo o 
que era o AM. A pessoa tem que saber o que significa, 
como é que vai atuar, construir junto. Não existem 
respostas prontas, mas a noção mínima do que é o AM é 
importante, até saber de outras experiências que deram 
certo em outros lugares, como referência, como pé 
norteador (Psicóloga).

 Verificamos, durante relato dos entrevistados, a visão dos mesmos em relação 

à importância de se realizar o matriciamento. Eles não o enxergam como um trabalho a 

mais, afirmando que faz parte da atuação profissional. Sinalizam que alguns técnicos 

estão com a idéia equivocada do trabalho de matriciamento em Saúde Mental, sendo 

fundamental um melhor esclarecimento acerca da proposta do AM, para que se possam 

desconstruir certos paradigmas em relação ao modelo ambulatorial. Veja-se o seguinte 

trecho nas falas abaixo: 

Além da falta de conhecimento por parte dos 
profissionais da Atenção Básica sobre Saúde Mental, se 
fala muito em questões salariais, eles acham que é um 
trabalho que vão fazer a mais e não ganham pra isso. Eu 
não penso assim, precisamos ter consciência de que isso 
faz parte da nossa atuação  (Psiquiatra). 

Acho que os profissionais da Saúde Mental ainda não 
entenderam a importância desse AM. De um modo geral, 
tem muita gente que ainda não entendeu, tem dificuldade 
de aderir, de achar que isso é uma prioridade, que deve 
ser feito. Aqui no CAPS, a gente tem discutido muito e a 
equipe tem entendido isso e a gente está em processo de 
implementação (Psiquiatra). 
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Por outro lado, uma outra entrevistada menciona que:  

Os médicos são os que mais reclamam e falam em ter que 
conseguir conciliar a dinâmica do serviço com o trabalho 
do AM. Isso aí é um desafio pra todos aqui. Alguns 
profissionais chegam até a falar em sobrecarga de 
trabalho, temem não conseguir dar conta do trabalho do 
CAPS e o trabalho de matriciamento, ainda não sei como 
vai ficar esse matriciamento aqui, quem serão as pessoas 
que darão esse suporte, esse apoio e como esse trabalho 
vai também poder ser pago, isso é outro desafio 
(Assistente Social).

Diante disso, faz-se necessário que os trabalhadores dos CAPS assumam que o 

Apoio Matricial faz parte de um dos vários dispositivos colocados pelo Ministério da 

Saúde, pois o AM pretende superar a lógica da especialização e da fragmentação do 

trabalho da própria área de Saúde Mental, através da responsabilização compartilhada 

dos casos, permitindo regular o fluxo de pacientes nos serviços. Neste sentido, não se 

pode enxergar o Apoio Matricial como um serviço a mais, nem também sobrecarregar o 

trabalho dos profissionais. É importante ressaltar que o CAPS tem uma função 

primordial ao articular a rede de atenção à Saúde Mental, além de ordenar e regular o 

trabalho em Saúde Mental, pois ele tem um papel estratégico e fundamental, sobretudo 

na questão do matriciamento. Há sobrecarga por parte de alguns profissionais devido à 

idéia equivocada que os mesmos têm do modelo ambulatorial atribuído ao CAPS. 

Portanto é preciso enfatizar ainda mais tal idéia, com as equipes dos CAPS e da 

Atenção Básica, para que desta maneira se possa desconstruir a idéia da sobrecarga e 

buscar um novo modo de organização do trabalho.  

O trabalho em saúde, para ser eficaz e resolutivo, dependerá sempre de certo 

coeficiente de autonomia dos agentes responsáveis pelas ações clínicas ou de saúde 

pública: “A alienação, o descompromisso com a prevenção e com a promoção de saúde 
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não são mais exceções à regra e se constituem quase que marcas da medicina moderna e 

dos serviços de saúde em sentido mais geral. Assim, a ganância financeira de 

profissionais ou de empresas na área privada ou pública, bem como a burocratização, as 

intermináveis disputas de poder e a acomodação inercial dos trabalhadores no setor 

estatal têm diminuído em muito a capacidade de os serviços de saúde produzirem 

qualidade de vida. Ademais, a predominância destas lógicas tem agravado em muito o 

fenômeno dos custos crescentes em saúde” (Campos, 2006, p.230).  

Na prática, estas propostas têm, no pagamento por produção, o principal 

mecanismo regulador do trabalho. Porém, se, por um lado, o pagamento por produção 

costuma aumentar a produtividade, por outro, quase nunca logra articular o trabalho a 

ser executado a compromissos sólidos com a cura e recuperação dos usuários.  

A noção de carga de trabalho tenta superar essa questão, pressupondo a análise 

do processo de trabalho de forma dinâmica e abrangente, incluindo não somente os 

aspectos técnicos presentes nos objetos e instrumentos do trabalho, mas também a 

organização do trabalho. O conceito de carga de trabalho, como aponta Neves (1999), 

apresenta limites teóricos metodológicos, sobretudo no que diz respeito à ênfase que é 

dada aos aspectos fisiológicos, ao reducionismo da carga mental aos aspectos 

cognitivos, ao direcionamento exclusivo aos aspectos nefastos do trabalho, à análise dos 

esforços especificamente referidos ao trabalho, à desconsideração da dimensão coletiva 

do trabalho, além da impossibilidade de obtenção de indicador geral. 

Ao problematizar a relação trabalho-saúde, Dejours (1991) defende o ponto de 

vista de que o trabalho não é apenas fonte de doença e de infelicidade, mas, ao 

contrário, também pode ser operador de saúde e de prazer. Sendo assim, o trabalho, para 

o autor, nunca é neutro em relação à saúde, podendo favorecer tanto a doença quanto a 

saúde. Falar em saúde é falar em sentido no trabalho, em mobilização subjetiva – o que 
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indica a luta (atravessada pelo sofrimento e pelo prazer) contra a doença e pela saúde, 

que jamais é definitivamente ganha. O trabalho tem um papel mediador entre o mundo 

subjetivo (do sujeito) e o mundo objetivo (real, concreto). Pelo trabalho, o homem se 

apropria do mundo objetivo, transformando a si mesmo, ou seja, construindo-se ao 

mesmo tempo em que transforma o real. 

O significado que o trabalho assume para cada indivíduo difere profundamente 

conforme o desejo investido e o aprofundamento da relação estabelecida com a 

ocupação que exerce. Cada trabalhador deve tomar consciência do significado que o 

trabalho tem para si a fim de poder enfrentar com mais integridade os desafios 

existentes no ambiente de trabalho (Selligman-Silva, 1994). A saúde dos trabalhadores é 

uma conseqüência da relação complexa e dinâmica entre o trabalhador e a sua atividade 

de trabalho, enfim, das diferentes dimensões que o ser humano possui e que se inter-

relacionam num mesmo ambiente.

Além disso, há outros desafios que precisam ser superados para o melhor 

andamento do processo de implementação do AM, dos princípios que norteiam as 

práticas dos profissionais; o cotidiano repetitivo; da acomodação; da burocratização da 

vida; das relações intersubjetivas do dia-a-dia que dificultam o avanço das práticas em 

Saúde Mental.  Não se pode partir do princípio de que a reforma está garantida pela 

existência de serviços substitutivos; a produção de um tipo de cuidado pouco 

diversificado – modelo ambulatorial dominante e de novas cronicidades que se 

expressam quando não se operam rupturas na lógica manicomial, nos modos de gestão 

autoritários, não participativos e distante de uma perspectiva crítica e política de 

trabalho. Foi possível observar que os profissionais insistem em especialismos que 

produzem práticas empobrecidas e pouco potentes em produzir efeitos 

desinstitucionalizantes nas vidas de usuários, de familiares e dos próprios técnicos não 
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reproduzindo, portanto, nos serviços substitutivos, nas relações cotidianas, muito 

daquilo que almejamos desconstruir nas instituições psiquiátricas. 

Percebemos que tal situação tem sido identificada na forma como os CAPS têm 

operado. No funcionamento de alguns deles, observa-se um modus operandi

ambulatorial centrado no trabalho individualizado de diferentes técnicos, com pouca 

inserção no território, falta de articulação entre os serviços, o que impede a produção de 

trocas entre os diferentes atores sociais e com a rede de saúde. 

Entre os profissionais, há certo consenso quanto à necessidade de articulação da 

rede de serviços. No entanto foram pouco expressivas as ocasiões em que esta 

articulação foi percebida como uma das atribuições do CAPS: 

A maior dificuldade é a gente trabalhar em rede. Muitas 
vezes a gente faz exatamente o oposto, contribuindo pra 
que isso não aconteça. A primeira coisa que temos que 
fazer é organizar a rede. A articulação entre os serviços é 
fundamental e enquanto os serviços tiverem cheio de 
gente, com uma demanda muito grande, sem dar conta 
das demandas, não vamos conseguir fazer essa 
articulação. Alguns alegam o fato de não ter CAPS em 
todo o território, como justificativa pra não fazer o seu 
trabalho (Enfermeira). 

A não articulação entre os serviços é uma dificuldade, se 
bem que a gente ainda não tentou fazer essa articulação, 
mas não seria tão difícil se a gente fizesse realmente 
aquele trabalho de formiguinha, de ir nas UBS  e de eles 
estarem vindo ao CAPS. Aqui na zona norte, são mais de 
30 equipes de PSF, então o CAPS não daria conta de 
fazer esse apoio matricial sozinho  (Psicólogo). 

Por se tratar de uma estratégia recente no campo da saúde, observa-se que o 

cotidiano desta prática do AM se encontra em processo de construção na rede. A 

construção, contudo, de uma rede de cuidados é fundamental para a consolidação da 

Reforma Psiquiátrica. Isto significa a articulação dos serviços de atenção à Saúde 

Mental e da atenção primária, a outros setores de serviços públicos e, ainda, a quantos 
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forem os recursos do território que possam, de alguma maneira, constituir-se como um 

conjunto vivo e concreto de referências capazes de acolher as pessoas com transtornos 

mentais (Brasil, 2005).  

Existe uma série de obstáculos para se realizar o trabalho de articulação da rede 

de serviços, dentre eles: o problema da qualificação dos recursos humanos, a falta de 

referencial teórico, a inexistência de uma rede de Atenção Básica eficaz, a deficiência 

de suporte dos serviços existentes, número insuficiente de profissionais. Como 

resultado, há uma demanda excessiva sobre as equipes, superlotação dos serviços, 

presença do encaminhamento para outros serviços como forma de atenção, acarretando 

dificuldades de funcionamento das equipes. 

Por serem dificuldades estruturais, estas devem ser entendidas no âmbito dos 

efeitos das políticas econômicas do governo brasileiro, que são reflexos da economia 

mundial, e só podem ser enfrentadas mediante processos de envolvimento dos atores 

sociais na luta em defesa do SUS. Assim, verifica-se que a transformação da atenção 

depende da mudança de postura dos próprios profissionais, que não se vêem como 

atores sociais.

Tal perspectiva está sintonizada com a discussão de Campos (2003), que indica 

que o AM se destina, principalmente, a contribuir com a ampliação da clínica e a 

oferecer um acolhimento da demanda no intuito de impedir a psiquiatrização e 

psicologização do sofrimento. Além disso, busca favorecer a co-responsabilização entre 

as equipes; promover a saúde e a diversidade de ofertas terapêuticas, bem como, 

contribuir para a flexibilização e abertura institucional, no que se refere aos olhares, 

saberes, poderes, ações e relações, garantindo o acesso e a participação do usuário. 
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Estratégias de implementação

As estratégias já em andamento apontadas pelos profissionais do CAPS foram as 

reuniões realizadas nas unidades de saúde da família com a equipe da coordenação de 

Saúde Mental, com a supervisora territorial e com profissionais do PSF, além do Fórum 

Municipal em Saúde Mental. A participação dos profissionais do CAPS no processo de 

implantação do AM, no momento da entrevista, restringiu-se apenas à participação na 

referida reunião e no Fórum Municipal, visto que as entrevistas se deram em um 

momento inicial, particularmente para esses profissionais que não haviam participado 

de qualquer discussão anterior e, em muitos casos, estavam tomando conhecimento do 

assunto muito recentemente.  

Como estratégias para continuidade do processo, a maioria dos entrevistados 

considerou que era cedo para definir. Eles apontaram, contudo, alguns aspectos que 

devem ser levados em consideração: a ida das equipes de Saúde Mental para as UBS é 

muito importante e positiva, pois, ao conhecerem sua realidade, passam a formular 

intervenções sintonizadas com a mesma. Entendem que esse processo deve se dar por 

meio de uma construção coletiva entre os diferentes atores envolvidos, ou seja, 

consideraram que as estratégias devem ser traçadas em conjunto para que sejam 

operacionalizáveis. Neste sentido, Campos (2007) observa que o funcionamento 

dialógico da equipe pressupõe tomá-la como um espaço coletivo, vindo a discutir casos 

clínicos, sanitários ou de gestão. 

Habilidades/conhecimentos que a equipe precisa ter na realização do AM

 O conhecimento em Saúde Mental é ressaltado como fundamental. A prática é 

vista como importante e a teoria serve como alicerce, como base. Alguns mencionam 

que em sua formação acadêmica não chegaram a ter disciplinas que fossem voltadas 
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para a área da saúde mental. Desta maneira, alguns entrevistados mencionam que seria 

primordial uma capacitação ou um curso de especialização em Saúde Mental. 

Na minha grade curricular, não havia nada sobre Saúde 
Mental, não vi nada sobre isso. Era hospital, clínica e 
indústria, mas isso não quer dizer que eu não possa 
buscar conhecimento, me qualificar, me atualizar, 
procurar me aperfeiçoar e procurar de certa forma um 
acompanhamento, porque não é fácil não  (Nutricionista). 

 A prática na Estratégia de Saúde da Família e, conseqüentemente, no Apoio 

Matricial em Saúde Mental não está consolidada; pelo contrário, está sendo construída e 

reconstruída a todo o tempo, mostrando-se complexa, uma vez que a base teórico-

conceitual que a respalda está fundamentada na interface com a Filosofia, Psicologia, 

Ciências Sociais e Humanas (Aranha, 2003). 

 A insuficiência teórica, técnica e conceitual dos cursos de graduação, para o 

enfrentamento dos desafios da Reforma Psiquiátrica e de uma nova forma de cuidar em 

Saúde Mental, tem sido demonstrada na literatura científica. Estudos conduzidos por 

(Barros & Egry, 2001; Guimarães & Medeiros, 2001; Silva Filho, 2001), na tentativa de 

avaliar a formação universitária de profissionais das várias categorias e docentes, 

evidenciou uma inquietação quanto ao desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem em Saúde Mental, propondo revisões no ensino de graduação. 

 Embora existam experiências bem sucedidas de articulação do ensino com 

serviços engajados na Reforma, a maioria das instituições formadoras utiliza-se de 

estruturas hospitalares altamente hierarquizadas como campo de experimentação prática 

dos alunos de graduação, promovendo o aprendizado de um modelo de atenção coerente 

com essa determinada concepção teórica que vem sendo questionada desde os 

primórdios do Movimento da Reforma Psiquiátrica. (Figueiredo & Jardim, 2001).  
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 Por outro lado, a equipe técnica afirma também que é necessário, além do 

conhecimento teórico, a habilidade.  A Disponibilidade é colocada como uma 

habilidade importante. Alguns técnicos relatam que as habilidades são muito mais 

importantes do que o conhecimento teórico, tendo um peso muito grande, 

principalmente, a disponibilidade para saber ouvir o outro. Vale ressaltar que o simples 

fato de saber ouvir já faz a diferença.

Consideramos primordial ouvir os agentes de saúde, enfermeiras, assistentes 

sociais, psicólogos, enfim, todos os profissionais de saúde que lidam com os usuários 

com transtornos mentais. Por outro lado, é preciso também muita criatividade. Em 

saúde pública, tem que haver muita criatividade, não só pela falta de material, de 

estrutura, mas pelo tempo de trabalho. São demandas completamente diferentes. A 

experiência profissional e a criatividade ajudam a resolver e a dar conta da demanda. 

 Outro tipo de habilidade colocada em questão foi a importância de se trabalhar 

coletivamente. Os profissionais mencionam que no CAPS já se trabalha desta forma, 

porém é importante que as unidades de saúde também adquiram esta habilidade. É 

bastante significativo levar essa idéia para o PSF, do trabalho em grupo, da inclusão 

social, de como este trabalho pode ajudar para facilitar alguns tipos de intervenção, 

como, por exemplo: consultas coletivas. As demandas são bem expressivas, neste 

sentido, pois não há condições de se fazer atendimento individual. Alguns psiquiatras 

afirmam que podem fazer atendimentos coletivos, e com qualidade, e, assim, realizar 

todos os atendimentos. Veja-se o comentário de um dos psiquiatras sobre a realização 

de atendimentos coletivos. 

 Tem um grupo de esquizofrênicos lá na ribeira, que eram 
consultas mensais, eram pessoas portadoras de 
esquizofrenia, há muito tempo com esquizofrenia, estava 
em tratamento individual, indo buscar receita 
mensalmente. Então a gente fez um grupo com estes 
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pacientes que estavam estabilizados há muito tempo e a 
gente notou que houve uma grande adesão ao grupo e 
eles conseguiram criar uma minirrede social ali, um 
entrosamento. A gente notou um certo despertar deles, 
são estratégias simples que a gente pode levar e o PSF 
pode adquirir, acho que a equipe do CAPS  pode ajudar e 
vice-versa, acho que tem muitas coisas que o PSF pode 
ensinar ao CAPS, é uma troca  (Psiquiatra) 

 Franco (2006) diz que estimular os coletivos nas equipes de saúde é procurar 

torná-los, nesse processo, sujeitos desejantes, capazes de atuar no mundo conforme os 

preceitos de um projeto de mudança, pautado pela ética do cuidado, em condições de 

revolucionar o que se impõe atualmente, como uma realidade que vive na repetição. Os 

grupos e coletivos-equipes têm potência para mudar a realidade, desde que adquiram 

capacidade auto-analítica e autogestionária, ou seja, as redes que operam centradas no 

trabalho têm seus fluxos conduzidos pelos próprios sujeitos que fazem as conexões para 

o seu funcionamento.  A auto-análise pode exercer a função de inibir a captura dos 

coletivos-equipes, valorizando seu próprio conhecimento, suas iniciativas e capacidade 

criativa, retornando a esses coletivos uma capacidade que geralmente lhes é tirada pelo 

aprisionamento que a normatização do mundo do trabalho lhes impõe. 

 Assim sendo, o trabalhador de Saúde Mental não é somente um profissional 

especializado que executa um conjunto de ações técnicas. O sujeito não se reduz a uma 

doença ou a uma lesão que lhe causa sofrimento. Cuidar nos remete a um 

posicionamento comprometido e implicado em relação ao outro (Yasui, 2006). 

Tipo de demanda da Atenção Básica que sugere a necessidade do AM

 De um modo geral, a demanda relativa à SM, mais freqüente na realidade da 

Atenção Básica, é a de pacientes que procuram a unidade em busca de atendimento 

psiquiátrico, de renovação da receita e até de uma intervenção com o familiar. 
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 Para os entrevistados, a demanda da Atenção Básica para com a Saúde Mental 

é a de trabalhar sem fazer encaminhamento, trabalhar tentando resolver no local. O que, 

segundo eles, é muito difícil ainda. Primeiro, por uma falta de conhecimento do que seja 

Saúde Mental, do manuseio com o usuário. A equipe precisa estar preparada para saber 

lidar com a demanda de Saúde Mental que chega até as unidades de saúde. Segundo, na 

maioria das vezes, o usuário quer a renovação da receita. A família alega que o usuário 

está deprimido, não sai de casa. Então a melhor maneira para resolver isso é dar um 

remédio, um medicamento, para que dessa forma o usuário possa sentir-se melhor. Com 

isso, percebe-se que a demanda da Atenção Básica é muito em cima do sintoma, sendo, 

então, o medicamento muitas vezes considerado o único recurso disponível para aqueles 

que necessitam desse tipo de cuidado, tornando os usuários dependentes de tais 

medicamentos.  

 Sobre este aspecto, Carvalho e Dimenstein (2004) constatam que o fenômeno 

da medicalização, apesar de não ser um problema atual, ocupa um lugar importante no 

jogo de interesses do poder econômico. De acordo com as autoras,  

“o consumo de medicamentos tem um significativo 
impacto na sociedade, por constituir o principal meio de 
combate à doença na prática terapêutica atual e também 
pela relevante significância em termos econômicos. 
Aliado a isso, existe o fato das consultas médicas 
resultarem quase sempre numa prescrição, decorrente de 
uma visão limitada da saúde, para o qual o medicamento 
tornou-se a principal ferramenta”. (p.122).  

 Outras demandas também foram mencionadas tais como álcool e drogas. 

Alguns profissionais relataram que este tipo de demanda vem crescendo 

gradativamente. Por isso seria importante que os profissionais das unidades de saúde 

estivessem preparados para lidar com tal demanda. Ocorrem, algumas vezes, 

encaminhamentos indevidos, quando o usuário é encaminhado ao CAPSad sem ter 
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nenhum histórico de álcool e drogas. Os profissionais realizam o encaminhamento 

mostrando certo desconhecimento em relação ao serviço, até mesmo gerando certa 

ansiedade, por medo de não saberem lidar com algumas situações relacionadas a Saúde 

Mental. É importante que os profissionais das UBS possam receber suporte técnico em 

Saúde Mental de um determinado CAPS, para poder realizar as ações de Saúde Mental 

que chegam até as unidades: 

Faltam, nas UBS e no próprio PSF, profissionais que 
possam ter a sensibilidade, a percepção, a compreensão 
de lidar com questões referentes a álcool e drogas. Os 
usuários podem ser acompanhados e ser orientados pelos 
profissionais das UBS, PSF, sem precisar ser 
encaminhado para os CAPS  (Psiquiatra). 

 Entendemos que superar a lógica da especialização e da fragmentação do 

trabalho em Saúde Mental é um dos entraves que o Apoio Matricial se esforça por 

eliminar. Permitir que todos os profissionais da área de saúde se sintam aptos a fazerem 

uma escuta que seja qualificada, sem que esta gere angústia e sofrimento aos 

profissionais da saúde, para que estes não tomem a atitude de passar adiante o caso pelo 

sentimento de incapacidade ou de impotência. O trabalho de escuta não pode deixar de 

ser coletivo e transversalizado. O espaço da reunião da equipe foi colocado por alguns 

entrevistados como útil para a problematização das dificuldades que cada profissional 

sente com relação às demandas dos usuários. 

 A proposta do Apoio Matricial é ampliar as ações em Saúde Mental e 

proporcionar que, na Atenção Básica, se consiga resolver questões no próprio local, sem 

precisar encaminhar para os CAPS. O que acontece hoje é que as UBS referenciam e os 

CAPS absorvem. Não acontece integração entre os serviços, e, portanto, esse fluxo 

precisa ser trabalhado para que as ações não aconteçam de forma vertical, e sim de 

maneira horizontal. O Apoio Matricial vai potencializar a integralidade das ações, 
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proporcionando uma troca de experiências e de conhecimentos que possibilitem outros 

olhares, outras descobertas e questionamentos. 

 Para Campos e Domitti (2007), o Apoio Matricial depende da construção 

compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias entre os componentes de uma equipe e 

os especialistas que oferecem Apoio Matricial. Essas diretrizes devem prever critérios 

para se acionar o apoio e se definir o espectro de responsabilidade tanto dos diferentes 

integrantes da equipe quanto dos apoiadores matriciais. 

O que a Atenção Básica demanda da Saúde Mental

Os entrevistados consideram ser difícil lidar com esse tipo de demanda, já que 

alguns profissionais das UBS não se consideram capacitados e não se sentem seguros. 

Faltam, segundo eles, conhecimentos técnicos em relação a: termos, tipos de 

transtornos, os medicamentos e seus efeitos. Mencionaram também a dificuldade, 

dentro das próprias equipes, para se estabelecer prioridades e se pensar estratégias de 

atendimento, ainda predominando atendimentos individuais. Com isso, não conseguem 

dar conta da demanda que chega às unidades. 

Para os entrevistados, os usuários que estão com um nível de ansiedade maior, 

chegam às UBS mais agitados, acabam por gerar na equipe um certo medo, uma 

angústia, deixando-os paralisados, sem saber como lidar com tal situação.  A sensação 

de impotência diante de alguns casos dispara uma ansiedade enorme na equipe da 

Atenção Básica, exigindo a rápida resolutividade do caso, através da lógica do 

encaminhamento. 

Diante da dificuldade em lidar com o usuário, os profissionais alegam que as 

equipes das UBS denotam angústia por não poderem dar uma resposta mais efetiva 

frente à demanda em Saúde Mental. Uma vez que se consideram despreparadas, julgam 
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como necessária a efetivação de um apoio específico na área. 

 Diante disso, é importante ressaltar que o Apoio Matricial tem o potencial de 

atender algumas demandas apontadas pelos técnicos nos diversos níveis, como a falta de 

capacitação para as demandas de Saúde Mental, o que precisa ser feito de modo a não 

reforçar a lógica de saberes especializados. 

Veja-se, nos trechos abaixo, a fala de alguns profissionais: 

A Atenção Básica demanda, muitas vezes, da Saúde 
Mental uma ansiedade, uma angústia. Os profissionais se 
sentem imobilizados e não sabem como atuar frente à 
demanda de Saúde Mental (Assistente Social). 

Existem casos de transtornos que não chegam aos CAPS, 
e o PSF faz o atendimento. O PSF é um veículo 
importantíssimo para haver integração entre os serviços 
de Saúde Mental (Nutricionista). 

A Atenção Básica quer da Saúde Mental um 
conhecimento mais amplo para saber lidar com o 
portador de transtorno mental  (Enfermeira).  

Parece haver, por parte dos profissionais, uma expectativa de que o AM supra 

uma lacuna que, em sua opinião, se localiza na sua formação acadêmica. Apesar de o 

AM apontar, entre outras coisas, para um compartilhamento de saberes, faz-se 

necessário, portanto, atentar para o lugar tênue em que se encontra no momento em que 

possa contribuir para a efetivação/legitimação deste suposto saber especializado que 

viria a ser suprido por aqueles que o detêm. 

Contudo, mais do que isso, o Apoio Matricial pode se constituir em uma 

excelente ferramenta de articulação da rede, desde que atue no sentido de 

fortalecer/empoderar esses atores sociais privilegiados, por meio da valorização do seu 

saber e de uma construção coletiva, contextualizada, crítica, que não reforce o lugar de 

um saber especial, de domínio “psi” (de psiquiatras, de psicólogos) ou outros quaisquer.  
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Campos e Domitti (2007) partem do princípio de que o Apoio Matricial, além de 

ser um modo para se realizar a gestão da atenção em saúde, é também um arranjo 

organizacional que busca diminuir a fragmentação imposta ao processo de trabalho 

decorrente da especialização crescente em quase todas as áreas do conhecimento. Para 

que a interdisciplinaridade ocorra e venha a contribuir para aumentar a eficácia das 

intervenções, faz-se necessário não somente facilitar a comunicação entre distintos 

especialistas e profissionais, como também montar um sistema que produza um 

compartilhamento sincrônico e diacrônico de responsabilidades pelos casos e pela ação 

prática e sistemática conforme cada projeto terapêutico específico. O papel de cada 

instância, de cada profissional, deve ficar bem claro. De acordo com estes autores, em 

Medicina e na saúde em geral, houve uma crescente divisão do trabalho que dificulta a 

integração do processo de atenção e cuidado às pessoas, já que as distintas 

especialidades médicas e profissões de saúde definiram objetos de intervenção e campos 

de conhecimento sem grandes compromissos com a abordagem integral de processos de 

saúde e doença concretos. Em virtude dessa realidade, vieram se estruturando 

organizações de saúde com elevado grau de departamentalização. 

 Entendendo que o processo de trabalho é a intervenção dos profissionais de 

saúde – que utilizam um determinado conhecimento e uma série de recursos para atingir 

a finalidade do trabalho – e que o objeto deste trabalho é o usuário, sendo que a 

finalidade do processo é a construção e operacionalização de um projeto terapêutico 

singular, no qual estará contemplado o saber de toda a equipe e do usuário, Campos 

(2007) propõe a co-gestão dos projetos terapêuticos, pois esta é uma maneira de 

aumentar a capacidade de análise e de intervenção dos grupos de técnicos e da 

comunidade, diminuindo a impotência diante de desafios considerados impossíveis, e de 

descobrir alternativas antes impensadas. 
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Considerações Finais

Após toda a apresentação tanto da fundamentação teórica que subsidiou a coleta 

das informações aqui apresentadas, quanto dos dados técnicos e de caracterização dos 

serviços, abre-se um espaço para as considerações acerca dos resultados apresentados. 

Diante das discussões feitas, no decorrer dos capítulos, pontuar-se-ão alguns fatores 

considerados relevantes na implementação do Apoio Matricial (AM) em Saúde Mental, 

tendo por base os eixos temáticos e os objetivos específicos ressaltados anteriormente. 

Como foi explicitado ao longo da dissertação, a Reforma Psiquiátrica Brasileira, 

nos últimos anos, tem avançado, consideravelmente, na reformulação da atenção em 

Saúde Mental, desconstruindo conceitos e práticas baseadas no isolamento e na 

exclusão social como formas de tratar a loucura. Assim, o fechamento dos hospitais 

psiquiátricos e a implementação de equipamentos substitutivos passam a ser as 

principais estratégias políticas para a Saúde Mental, devido à necessidade e à grande 

dificuldade de desconstruir conceitos sobre a loucura e romper com as formas de 

tratamento.  

Entendemos que os CAPS configuram-se como serviços estratégicos, 

ordenadores e articuladores na rede de saúde, subvertendo a lógica da hierarquização e 

agregando os diferentes níveis de atenção em uma só unidade. Mas, percebemos que em 

Natal esses princípios ainda precisam ser alcançados. Os CAPS inserem-se de maneira 

muito tímida no território e na comunidade. Por isso, afirmamos a importância de estes 

serviços apontarem para além da regionalização. Sinalizamos também que a clínica no 

território não se restringe à remissão de sintomas, mas ocupa-se da existência dos 

sujeitos e de suas possibilidades de habitar o social. Observamos que os CAPS vêm 

participando do processo inicial da implementação do AM, mas a efetivação da 

proposta ainda não aconteceu. 
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Além disso, compreendemos que os CAPS surgem como uma proposta ousada 

de transformação, tentando ganhar espaço em uma realidade antes alicerçada e restrita 

ao espaço hospitalar e com o poder de resolução centralizado no profissional médico. 

Porém entendemos que uma atenção integral, como a pretendida pelo SUS, só poderá 

ser alcançada através da troca de saberes e práticas e de profundas alterações nas 

estruturas de poder estabelecido, instituindo uma lógica do trabalho interdisciplinar, por 

meio de uma rede interligada de serviços de saúde. 

Outro desafio para esse dispositivo de atenção consiste em conseguir sair de 

dentro da “instituição”. Precisamos fazer do CAPS mais que um lugar que atende bem 

as pessoas. O projeto social-político do CAPS é muito maior que o cuidar bem, lidar 

bem com a loucura.  A proposta do CAPS é promover uma articulação social e 

intersetorial, e não apenas saúde. Por este motivo devemos estar atentos para não se 

incorrer no risco de reproduzir as formas de pensar e agir do modelo asilar, de atualizar 

o plano discursivo mantendo inalterada a realidade.  

A preocupação com o território se revela durante os relatos. Alguns profissionais 

evidenciaram o quanto era difícil para os CAPS atuar em sua territorialidade. Para tanto, 

sabemos que trabalhar o território é uma atribuição destes serviços, até porque 

configuram-se como sendo de base territorial e de atuação transversal com outras 

políticas específicas e que busquem o estabelecimento de vínculos e acolhimento. Por 

outro lado, o território se revela na fala dos entrevistados no momento em que 

apresentam como positivo, no processo de implementação do AM, não apenas a 

aproximação dos serviços especializados com a rede básica, ocorrendo uma troca de 

informações e saberes, mas também a proposição de soluções para as demandas em 

Saúde Mental, construindo coletivamente as soluções, considerando o contexto 

específico em que deverá se desenvolver a proposta e a valorização do saber daqueles 
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que compõem as UBS. Em outras palavras, os profissionais têm a expectativa de que o 

processo de implementação do AM em Natal continue a levar tais fatores em 

consideração, havendo continuidade e promovendo o suporte esperado. 

Desta maneira, sugerimos como indispensável ampliar a projeção do CAPS 

frente às políticas sociais; faz-se necessário ampliar as ações e os espaços do CAPS. 

Para tanto, é essencial poder estruturá-lo de forma a ocupar outros territórios – algo 

muito caro e desejável no campo da atenção em Saúde Mental, seja no âmbito nacional 

ou local. No município de Natal, os CAPS precisam se inscrever de maneira mais ampla 

na transformação social. Neste sentido, recomendamos que os CAPS procurem buscar 

inovações em suas práticas, esses serviços não podem prescindir do resgate de suas 

origens, isto no sentido conceitual dessas origens: o conceito de território como 

processo, a tomada de responsabilidade sobre a demanda, o conceito de 

desinstitucionalização, a dimensão cultural e ética do cuidado em Saúde Mental e, 

principalmente, a compreensão da transformação do modelo assistencial em Saúde 

Mental como um processo social.  

Se, por um lado, o CAPS ocupa um lugar de destaque na reorganização da 

assistência em Saúde Mental, por outro, pouco se investiu para que a rede básica 

acompanhasse os avanços da área de Saúde Mental em sua trajetória de transformações 

tecno-assistenciais. Pudemos verificar tal aspecto através deste estudo. Nessa dicotomia, 

entretanto, percebemos desdobramentos importantes para a configuração do SUS 

enquanto sistema unificado e integral, assim como para a eficácia tanto da rede básica 

quanto dos serviços substitutivos, devido à necessidade de estabelecer articulações 

necessárias para uma atenção resolutiva em Saúde Mental.  

Assim, precisamos colocar a Saúde Mental na rede básica com o papel 

fundamental de contribuir com seus saberes para aumentar a capacidade resolutiva das 
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equipes. Nesse sentido, o Apoio Matricial tende a avançar, uma vez que pretende 

superar a lógica da especialização e da fragmentação do trabalho da própria área de 

saúde mental. Enxergamos o AM como uma proposta ousada, de criação de um novo 

olhar sobre a loucura. Afinal, este dispositivo permite fazer saúde de uma forma 

ampliada e integrada através desse saber mais generalista e interdisciplinar. E, por outro 

lado, amplia o olhar dos profissionais da Saúde Mental por meio do conhecimento das 

equipes nas Unidades Básicas de Saúde, sobre os usuários, as famílias, o território, 

propondo que os casos sejam de responsabilidade mútua. Ressaltamos que o Apoio 

Matricial também pode ser visto como um regulador de fluxo, que permite entender e 

diferenciar os casos que realmente precisam ser atendidos pela saúde mental dos casos 

que podem ser acompanhados pelo PSF, ou, pelo menos, ser acolhidos 

momentaneamente por estes profissionais. 

É importante destacarmos que o AM em Saúde Mental não pode ser reduzido 

como sendo, apenas, atenção aos usuários e capacitação/supervisão dos profissionais, 

pois se trata de uma tarefa complexa que, como foi colocado no decorrer deste trabalho, 

faz-se necessária a implementação de medidas que consolidem o AM, bem como uma 

política mais clara de assistência em Saúde Mental. É, portanto, um equívoco considerar 

o AM como supervisão de caso, indo-se de encontro com a proposta principal do AM, 

que é o envolvimento, a co-responsabilização pelos casos e troca de saberes entre os 

profissionais.

A capacitação/supervisão e os atendimentos conjuntos, além dos específicos, 

vêm possibilitando que as equipes tenham um outro olhar para o sofrimento psíquico e, 

sendo assim, os casos de transtornos mentais graves e persistentes passam a ganhar 

espaço nestes serviços, quando necessário, sem tantos medos e desconfianças, até 

porque, mesmo quando existe um CAPS se responsabilizando por tais casos, as outras 
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demandas de saúde – casos de hipertensão, diabetes e/ou acompanhamento de rotina – 

devem ser atendidos na Atenção Básica. E o usuário deve ser acolhido como um 

cidadão pertencente àquela comunidade. 

Sabemos dos limites da proposta do AM. Se não houver ampla mobilização e 

compromisso ético-político de planejadores, gestores e trabalhadores da saúde, sobre 

essa inversão do modelo assistencial, corre-se o risco de que experiências promissoras, 

como a da Saúde Mental na Atenção Básica, reproduzam a lógica de um cuidado 

medicalizante, de intervenção medicamentosa, de exames e padrões de diagnósticos e 

de encaminhamentos pouco resolutivos. 

Um dos obstáculos dessa intercessão entre Saúde Mental e Atenção Básica é 

capacitar tanto as equipes da Atenção Básica quanto as dos CAPS para um pensar e um 

agir voltados à Atenção Psicossocial, sem recorrer às “velhas” estruturas, e construir, no 

dia-a-dia, novos modos que possam efetivamente auxiliar as pessoas a cuidarem de si 

mesmas e de suas vidas. 

As experiências das equipes matriciais de Saúde Mental e os processos de 

formação estão ainda em construção. Não há dúvida de que a implantação, expansão e 

qualificação do Apoio Matricial são grandes desafios para a gestão da Política de Saúde 

Mental do país nos próximos anos e para a garantia de acessibilidade à atenção, um dos 

maiores desafios do Sistema Único de Saúde. Do mesmo modo, ressaltamos o 

fortalecimento de uma política efetiva de formação continuada, que envolva tanto as 

equipes de Saúde Mental quanto as da Atenção Básica, deverá ser uma das principais 

prioridades, objetivando-se, com isso, minimizar a fragmentação da assistência em 

saúde tradicional. 

A fragmentação das práticas e saberes em saúde bem como as dificuldades 

vividas pelos coletivos de trabalho em seu enfrentamento cotidiano estão relacionadas 
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ao medo de ousar, de atrever-se em direção a algo que modifique os valores vigentes, 

que produza falta de estabilidade. Na maioria das vezes, atribuímos responsabilidade e 

culpa aos governantes, às hierarquias profissionais, à falta de capacitação e de 

remuneração adequadas, à má gestão. Porém é pouco freqüente nos questionarmos 

sobre o que não queremos mudar, sobre as idéias de que os acontecimentos e pessoas 

são como são e não podem mudar, sobre tudo aquilo que ao vir a ser alterado será algo 

que devemos fazer demais, trabalhar a mais, sofrer a mais, sobre situações que nos 

colocam em confrontos diários e exigem posição ética.  

Os eixos de discussão citados durante os resultados desta investigação apontam 

para a visão predominantemente fragmentada do trabalho em saúde. Ancorada, por sua 

vez, nos conhecimentos especializados, que propicia, ainda, o fortalecimento da lógica 

do encaminhamento. A perspectiva de um atendimento efetivo para as demandas em 

Saúde Mental na Unidade Básica é vislumbrada como necessária. Entretanto um 

trabalho articulado entre essa instituição e o serviço especializado não é percebido 

ainda. Isso acontece porque, tradicionalmente, o modelo hierarquizado de atendimento 

em saúde produziu uma fragmentação e burocratização nas formas de relacionamento 

entre os serviços, instituindo formas de se conceber e de intervir, acarretando uma 

desresponsabilização em detrimento da co-responsabilização entre profissionais e pelos 

serviços de saúde. É justamente essa tendência que a estratégia do Apoio Matricial visa 

superar.

Outro aspecto que percebemos nos discursos dos profissionais diz respeito aos 

recursos humanos, ao número insuficiente de profissionais nos CAPS. Os entrevistados 

alegam que talvez não consigam conciliar o trabalho de apoiadores com os 

atendimentos aos usuários do CAPS. Vale ressaltar que os apoiadores não são obrigados 
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a repararem as falhas da rede no que tange a recursos humanos. Esta é uma posição que 

tem que estar clara para todos da rede de saúde. 

Nesta compreensão, cabe mencionar que a proposta do Ministério da Saúde, 

Brasil (2003), no tocante à organização das ações de AM, recomenda que, nos 

municípios onde haja CAPS e/ou outros equipamentos da Saúde Mental, o AM será 

feito por tais equipes, que deverão reorganizar sua carga horária a fim de terem 

encontros semanais, e formas de contato para demandas inesperadas ou intercorrências 

com as equipes da Atenção Básica. Em contrapartida, quando o número de CAPS for 

insuficiente na rede para tal apoio, devem ser implantadas equipes de matriciadores e/ou 

planejamento da expansão do número de serviços de Saúde Mental de base comunitária. 

O relato dos profissionais e as experiências existentes para além do município de 

Natal/RN denotam que o Apoio Matricial em Saúde Mental está sendo de fundamental 

importância nas construções da Saúde Mental na Atenção Básica, pois como primeiro 

passo vem se conseguindo fazer com que a Saúde Mental saia do isolamento dos 

núcleos especializados e passe a fazer parte de um todo na saúde dos usuários, 

diminuindo, assim, as barreiras e as pré-concepções dos profissionais que não são da 

Saúde Mental, da população usuária da rede de Atenção Básica e da comunidade 

circundante. 

É fato que o caminho a ser trilhado é longo, mas os primeiros passos já foram 

dados; em algumas unidades de saúde, tal arranjo foi mais bem aceito e, em outros, 

menos, mas, de alguma maneira, as pessoas estão sendo mobilizadas e envolvidas. É 

preciso ser ousado e não ter receio de buscar o novo e abrir espaço para que as 

transformações ocorram e se efetivem.  

Além disso, podemos afirmar que os avanços estão acontecendo gradativamente. 

Com o AM, será visível verificar que as populações que estão contando com esta forma 
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de trabalho apresentarão ganhos importantes no que diz respeito à atenção ao sofrimento 

psíquico, pois haverá uma resposta à demanda apresentada, ou seja, o usuário não estará 

sendo incluso nas filas de espera e retornando para casa sem ao menos ter conseguido 

escuta para sua queixa; ao contrário, o AM irá possibilitar a escuta e a acolhida para os 

que chegam às unidades de saúde com tal demanda. 

Identificamos que o AM só poderá se constituir num dispositivo eficaz mediante 

o estabelecimento de uma rede de recursos e de suporte, treinamento, supervisão e 

capacitação dos profissionais da Atenção Básica para uma escuta qualificada, atenta e 

cuidadosa em relação ao sofrimento do outro, além de noções para melhor lidarem com 

o transtorno mental, sem as quais seria difícil imaginar a Atenção Básica como sendo 

um dispositivo eficaz no campo da Atenção Psicossocial. Contudo, como resultado 

dessa intercessão, ter-se-á a produção de novas formas de cuidado, de tecnologias de 

atenção e de repostas às situações de crise. Porém transformar a cultura manicomial é 

algo que se consolida a médio e longo prazos. Não é tarefa fácil operar mudanças na 

sociedade, sobretudo acerca das muitas concepções que cercam a loucura. 

Deste modo, acreditamos ser de fundamental importância que a experiência do 

AM seja posta em análise entre seus atores, no intuito de se ampliar sua potencialidade 

de agenciar mudanças nas práticas hegemônicas da saúde, no intuito de não se cometer 

o erro de se tornar um modo cristalizado de trabalho.  

Precisamos experimentar inovações, que se teçam novas redes de cuidado em 

Saúde Mental, que se coloquem em questionamento nossos saberes e práticas, a fim de 

se fazer saúde de uma forma integral e efetiva, deixando-se de lado o imobilismo das 

práticas no campo da saúde, que atinge uma parte de profissionais que insistem em não 

acreditar nos avanços alcançados no campo da Saúde Mental. Sabemos que ainda existe 

um amplo caminho a percorrer, além de se avançar nas conquistas já alcançadas, como: 
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a redução considerável do número de leitos psiquiátricos e a expansão da rede 

substitutiva de serviços em Saúde Mental.  

Entendemos que o processo de Reforma Psiquiátrica não deve ficar restrito, 

portanto, aos profissionais em Saúde Mental, pacientes e seus familiares. A intervenção 

e as discussões devem atingir outros espaços que não apenas os Hospitais-Dia, CAPS, 

Serviços Residenciais Terapêuticos. É evidente, que, no cotidiano dos serviços 

substitutivos podem surgir novas críticas, diferentes propostas, mais inquietações. As 

práticas cotidianas, mantidas em análise constante, impedem novas formas de 

cristalizações e naturalizações dos saberes e práticas.  

A Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, 

ao dar o passo inicial e incitar algumas estratégias para a implementação do AM, avança 

significativamente. As reuniões nos distritos de saúde e nos serviços especializados, 

assim como o Fórum Municipal de Saúde foram estratégias importantes para se dar 

início ao processo de implementação do AM. De fato, o AM configura-se como uma 

alternativa possível de efetivação da articulação entre Saúde Mental e Atenção Básica, 

superando paradigmas, intervindo nos modos de fazer saúde. Por se tratar de uma 

proposta nova, identificamos como sendo de grande importância se pensar em 

estratégias de sua avaliação. Esta pesquisa constitui-se em uma análise crucial para o 

desenvolvimento da proposta do AM, mas aponta para a necessidade de estudos 

semelhantes, em outros momentos. 

Constatamos que o Apoio Matricial se apresenta como uma ferramenta de 

grande valor para a realização das mudanças necessárias do SUS e abre uma agenda 

importante no campo da Saúde Mental, haja vista a escassez relativa de profissionais 

qualificados para o seu exercício. Contudo, para que se possa atingir este propósito, é 
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preciso a participação efetiva da rede básica de saúde, através da interação das ações 

entre os serviços substitutivos – CAPS – e a Estratégia Saúde da Família. 

Não queremos parar por aqui o debate acerca da Saúde Mental, nem tampouco 

sobre o AM. Queremos fazer circular as perguntas e o debate, queremos poder incluir 

muita gente em nossas reflexões e inquietações. Portanto o Apoio Matricial é um 

instrumento que vem se colocar no interior de um conjunto de estratégias fundamentais 

no processo de construção e da transformação da assistência em Saúde Mental, de cuja 

rede o CAPS é um elemento fundamental. 
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ANEXO 1 

Lei nº 6.758, de 4 de janeiro de 1995 

Dispõe sobre a adequação dos hospitais psiquiátricos, leitos psiquiátricos em 

hospitais gerais, construção de unidades psiquiátricas e dá outras providências. 

O presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 49, § 7º, da Constituição do 

Estado, combinado com o artigo 71, II, do Regimento Interno (Resolução no 046/90, de 

14 de dezembro de 1990). 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:  

Art. 1º É proibida a construção e ampliação de hospitais psiquiátricos no 

território do Estado do Rio Grande do Norte. 

Parágrafo único. No prazo de 6 (seis) anos, a partir da publicação desta Lei, será 

realizada reavaliação de todos os hospitais psiquiátricos pela Secretaria Estadual de 

Saúde com vista à renovação da autorização de funcionamento destes estabelecimentos. 

Art. 2º Serão permitidas obras nos hospitais psiquiátricos existentes, somente 

quando objetivarem melhorias, modernização e adequação das estruturas e instalações, 

mediante autorização da Secretaria de Saúde nos termos e condições desta Lei. 

Art. 3º Quando necessário, serão permitidas a construção de unidades 

psiquiátricas em hospitais gerais, de acordo com as demandas locais e regionais, a partir 

de projeto avaliado pela Secretaria Estadual de Saúde, conselhos estadual e municipais e 

as secretarias municipais de saúde. 
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Parágrafo único. Essas unidade psiquiátricas deverão ter área e equipamentos de 

serviços básicos comuns ao hospital geral, mas estrutura física e pessoal independente e 

especializada no tratamento do paciente com transtorno psiquiátrico. 

Art. 4º Toda e qualquer obra a que se referem os artigos 2º e 3º desta Lei, 

observará o limite de até 30 (trinta) leitos por unidade operacional e uma capacidade 

máxima de 250 (duzentos e cinqüenta) leitos por estabelecimento. 

Art. 5º No caso de construção de hospital geral no Estado, constitui-se como 

requisito imprescindível a existência de serviço de atendimento para pacientes com 

transtornos psiquiátricos, guardadas as necessidades de leitos psiquiátricos no local. 

Art. 6º Os planos, programas, projetos e regulamentações decorrentes desta 

política serão estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, Conselho Estadual e 

Municipal, e as secretarias municipais de saúde. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio José 

Augusto, em Natal, 4 de janeiro de 1995. 

Garibaldi Alves 

Governador do Estado 

Raimundo Bezerra 

Deputado
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ANEXO 2 

Lei nº 5.281, de 19 de julho de 2001 

EMENTA: 

Dispõe sobre a assistência psiquiátrica e a regulamentação dos serviços de saúde mental 

no Município de Natal e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL, 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Caberá a Secretaria Municipal de Saúde garantir o respeito ás diretrizes da 

Reforma Psiquiátrica Nacional. 

Art. 2º - A atenção ao usuário dos serviços de saúde mental será realizada de 

modo a assegurar o pleno exercício de seus direitos de cidadão, enfatizando-se: 

I – tratamento humanitário e respeitoso, sem qualquer discriminação; 

II – proteção contra qualquer forma de exploração; 

III – espaço próprio, necessário à sua liberdade e individualidade, com oferta de 

recursos terapêuticos e assistenciais indispensáveis à sua recuperação; 

IV – integração à sociedade, através de projetos que garantam a sua inserção 

social na família, no trabalho e na comunidade; 

V – acesso às informações registradas sobre ele, sua saúde e tratamento 

prescritos.
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Parágrafo Único – Poderá zelar pelo efetivo exercício dos direitos de que trata 

este artigo, nos casos de impossibilidade temporária do próprio usuário, pessoa 

legalmente constituída e/ou órgão competente. 

Art. 3º - Em caso de internação psiquiátrica involuntária, o médico e/ou a 

instituição fará a competente comunicação ao representante legal e à Defesa Pública, se 

for o caso, para adoção das medidas legais cabíveis. 

§ 1º - Entende-se por internação psiquiátrica involuntária, aquela realizada sem o 

consentimento expresso do usuário. 

§ 2º - A comunicação disposta no caput do artigo anterior deverá ser efetuada no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas contadas da internação. 

§ 3º - O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do 

familiar ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo 

tratamento. 

Art. 4º - A assistência ao usuário dos serviços de saúde mental será orientada no 

sentido de uma redução progressiva da utilização de leitos psiquiátricos em clínicas e 

hospitais especializados, mediante o redirecionamento de recursos, para concomitante 

desenvolvimento de outras modalidades médico-assistenciais, garantindo-se os 

princípios de integralidade, descentralização e participação comunitária. 

§ 1º - Para efeito do disposto neste artigo, são consideradas modalidades 

médico-assistenciais, entre outras: 

I – atendimento ambulatorial; 

II – emergência psiquiátrica em pronto socorro geral; 

III – leitos psiquiátricos em hospital geral; 

IV – hospital dia; 

V – hospital noite; 
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VI – núcleo e centros de atenção psicossocial; 

VII – centro de convivência; 

VIII – atelier terapêutico; 

IX – oficina protegida; 

X – pensão protegida; 

XI – residências terapêuticas; 

XII – núcleo de produção. 

§ 2º - Os leitos psiquiátricos em hospitais e clínicas especializadas, deverão estar 

adaptadas às exigências desta lei, em prazo não superior a 04 (quatro) anos devendo, em 

igual período, estarem implementadas as condições de atendimento aos usuários de 

saúde mental na rede municipal de saúde. 

Art. 5º - O paciente para o qual se caracterize situação de grave dependência 

institucional, em função de seu quadro clínico ou de falta de apoio social, será objeto de 

reabilitação assistida, sob os cuidados da autoridade competente e supervisão de 

instância a ser definida pelo Poder Executivo Municipal, garantindo-se, quando 

necessário, a continuidade do tratamento. 

Art. 6º - Caberá a direção do estabelecimento de saúde mental comunicar aos 

familiares, ou ao representante legal do paciente, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, quando da ocorrência de casos de evasão, transferência, acidente, 

intercorrência clínica grave e falecimento. 

Art. 7º - Fica proibidas, no âmbito do Município de Natal, o credenciamento de 

novos hospitais e clínicas psiquiátricas especializadas e a ampliação da contratação de 

leitos hospitalares já existentes, por parte da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 8º - Para melhor cumprimento da ressocialização/inclusão social que se pretende, a 

Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 
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Social poderão firmar convênios ou acordos com cooperativas de trabalho, associações 

de usuários, redes sociais de suporte e utilizar outros recursos comunitários. 

Art. 9º - A Secretaria Municipal de Saúde apresentará ao Conselho Municipal de 

Saúde, no prazo de 120 (cento e vinte) dias as contar da data da publicação desta Lei, o 

Plano de Atenção a Saúde Mental de Natal e o cronograma de implantação, com a 

observância desta Lei. 

Art. 10 – A Prefeitura Municipal de Natal promoverá campanhas de divulgação 

periódicas para esclarecimento dos pressupostos da reforma psiquiátrica de que trata 

esta Lei, nos meios de comunicação. 

Art. 11 – Todos os estabelecimentos de saúde deverão propiciar aos usuários, 

pleno conhecimento do objeto desta Lei, bem como do Plano de Atenção à Saúde 

Mental do Município de Natal. 

Art. 12 – O Conselho Municipal de Saúde fica incumbido da fiscalização e 

acompanhamento do cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 13 – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 Sala das Sessões, em Natal, 20 de junho de 2001. 

Paulo Freire – Presidente 

Hermano Morais - Primeiro Secretário 

Carlos Santos - Segundo Secretário 

Publicada no Diário Oficial de: 20/07/2001. 
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ANEXO 3 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia/PPGPsi 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
EQUIPES DOS CAPS

1. Em que consiste a proposta do Apoio Matricial que vem sendo 

implementada pela SMS? (em que foi inspirada; que concepções principais traz; seus 

objetivos e metas) 

2. Por que surgiu a necessidade de implementá-la? Que fatores motivaram sua 

implementação? 

3. Que estratégias estão sendo utilizadas na implementação? 

4. Como o CAPS tem participado disso? Que lugar ocupa nesse processo? 

Como deveria ser? 

5. E você, como tem participado dessa discussão?  

6. Que tipo de conhecimentos/habilidades você acredita que a equipe precisa 

ter para realizar esse trabalho? 

7. Que tipo de demanda sugere a necessidade do trabalho de AM? O que a 

atenção básica demanda da Saúde Mental? 

8. Você já participou de alguma experiência de dar suporte em saúde mental ao 

PSF? O que achou?  

9. Que dificuldades existem em relação à implementação da proposta da SMS? 

(Receptividade das equipes; Formação acadêmica dos técnicos; Articulação entre os 

serviços). 

10. Qual a importância e a contribuição do AM para o funcionamento da rede de 

saúde? 

11. Quais seriam as estratégias melhores para se conseguir implementar essa 

proposta na rede.
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ANEXO 4               

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento de Psicologia 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia/PPGPsi 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

COORDENADOR DE SAÚDE MENTAL 

1. Em que consiste a proposta do Apoio Matricial que vem sendo 

implementada pela SMS? (em que foi inspirada; que concepções principais traz; seus 

objetivos e metas). O que você acha dela ? 

2. Porque surgiu a necessidade de implementá-la? Que fatores motivaram sua 

implementação? 

3. Que estratégias estão sendo utilizadas na implementação?

4. Quais equipes e serviços estão envolvidos na questão do Apoio Matricial? 

São suficientes? 

5. No Distrito Sul não existe CAPS, como será feito o Apoio Matricial neste 

local ? Vocês já pensaram como irão proceder? 

6. Que dificuldades existem em relação à implementação da proposta da SMS? 

(Receptividade das equipes; Formação acadêmica dos técnicos; Articulação entre os 

serviços). 

7. O que avançou em relação à implementação do Apoio Matricial? 

8. Qual a importância e a contribuição do AM para o funcionamento da rede de 

saúde? 

9. Quais seriam as melhores estratégias para se conseguir implementar essa 

proposta na rede local? 


