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Sixto Martinez cumpriu serviço militar em um quartel de 

Sevilha. No meio do pátio do quartel havia um banquinho. Junto 

ao banquinho, um soldado montava guarda. Ninguém sabia por 

que era necessário guardar o banquinho. A guarda se fazia 

porque se fazia, noite e dia, todas as noites, todos os dias, e de 

geração em geração os oficiais transmitiam a ordem e os 

soldados a obedeciam. Nunca ninguém duvidou, nunca ninguém 

perguntou. Se assim se fazia, e sempre se havia feito, por algum 

motivo seria. E assim continuou a ser, até que alguém, não sei 

qual general ou coronel, quis saber a ordem original. Tiveram 

que revolver a fundo os arquivos. E depois de muito buscar, 

ficou-se sabendo. Havia trinta e três anos, dois meses e quatro 

dias, um oficial havia mandado montar guarda junto ao 

banquinho, que estava recém-pintado, para que não acontecesse 

de alguém sentar sobre a tinta fresca. 

EDUARDO GALEANO 
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Resumo 

 

A inserção do psicólogo nos ambulatórios de saúde mental ocorreu na década de 1980, 

no contexto das reivindicações propagadas pela reforma sanitária e psiquiátrica, da 

formação de equipes mínimas de saúde mental e da retração da clínica privada. 

Historicamente, essa migração foi acompanhada da importação de práticas 

tradicionalmente aplicadas no consultório. Ademais, a falta de diretrizes claras por parte 

do Ministério da Saúde ocasionou a abertura de ambulatórios com estruturas 

diversificadas em cada município. O objetivo desta dissertação foi estudar a atuação do 

psicólogo nas Referências Ambulatoriais em Saúde Mental de Aracaju-SE. Foram 

entrevistados psicólogos desses serviços e gestores da secretaria municipal de saúde a 

partir de roteiro semiestruturado, além da análise de relatórios de gestão.  Observou-se 

que as Referências em Saúde Mental sofreram transformações substanciais quanto à sua 

estrutura e funcionamento, levando a um quadro atual de expansão e de readequação. 

Percebeu-se um esforço por parte dos psicólogos em manter os atendimentos 

individuais e de grupo, a partir de ajustes na frequência nas sessões e no foco das 

atividades. Não obstante os progressos, a relação com o psiquiatra ainda se processa 

basicamente pelo prontuário, impedindo de avançar na discussão conjunta dos casos. 

São notáveis alguns avanços em direção à clínica ampliada, como a superação do uso do 

diagnóstico psiquiátrico de forma isolada e da substituição do critério “fila” pelo de 

urgência. O acolhimento tornou-se uma estratégia interessante de ordenação do fluxo, 

porém o descompasso entre oferta e demanda parece ser uma questão que extrapola o 

âmbito dos psicólogos das referências. Por essa razão, o estreitamento da relação com as 

unidades de saúde da família parece ser o maior desafio a ser enfrentado pelos 

psicólogos das Referências Ambulatoriais em Saúde Mental. 

 

Palavras-chave: prática profissional do psicólogo; ambulatórios de saúde mental; 

reforma sanitária; reforma psiquiátrica; saúde mental. 
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Abstract 

 

Psychologists‟ insertion in mental healthcare ambulatory clinics occurred during the 

decade of 1980, in the context of the claims disseminated by sanitary and psychiatric 

reforms, of the formation of minimum mental healthcare teams and of the retraction of 

the private clinic. Historically, this migration had been accompanied by the importation 

of practices traditionally applied at the clinics. Furthermore, the lack of clear guidelines 

from the Health Ministery occasioned the opening of ambulatory clinics with diversified 

structures at each city. The objective of this dissertation was to study the practices of 

psychologists at mental healthcare ambulatory references at Aracaju-SE. Were 

interviewed psychologists of these services and managers of   the municipal health 

secretary using a semi-structured interview guideline, in addition to the analysis of 

management reports. It was observed that the mental healthcare references had 

experienced substantial changes referred to its structures and operation, leading to a 

present framework of expansion and readjustment. It was realized that there is an effort 

by the psychologists to maintain individual and group assistance, using adjustments in 

the frequency of the sessions and in the focus of the activities. Besides the progresses, 

the relation with the psychiatrist still works basically through the medical record, 

blocking advances on joint discussions of the cases. Some advances toward the 

amplified clinic are notable, like the overcoming of the isolated usage of psychiatric 

diagnostic and the replacement of the „line‟ criterion by the urgency one. Sheltering had 

become an interesting strategy on flux ordination, however the mismatch between offer 

and demand seems to be a matter which extrapolates the psychologists‟ sphere at the 

references. For this reason the narrow of the relation with family healthcare centers 

seems to be the major challenge to be faced by psychologists at mental healthcare 

ambulatory references. 

 

Keywords: psychologist‟s professional practice; mental healthcare ambulatory; sanitary 

reform; psychiatric reform; mental health. 
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Apresentação 

Os primeiros ambulatórios psiquiátricos no Brasil surgiram na primeira metade 

do século XX a partir da intensificação dos discursos e práticas preventistas, baseados 

em pressupostos da higiene e da eugenia. Uma consequência da interseção desses 

movimentos foi o processo de psiquiatrização do social. Sobre isso, Lougon (2006) 

assinala que, àquela época, a psiquiatria passou, para além dos hospícios, a intervir em 

espaços extramuros, como a família, a escola, o espaço urbano, enfim, a sociedade 

como um todo. Com isso, propagou-se o projeto de prevenção da doença mental, 

traçado sob os moldes da higiene e da profilaxia das doenças infecciosas e por meio de 

ações de orientação e incentivo a condutas sadias no escopo da população. Junto aos 

hospitais e colônias psiquiátricas, os ambulatórios foram postos como importante 

alternativa ao tratamento dos transtornos mentais. Nesse sentido, é importante ressaltar 

que, apesar da difusão dos preceitos preventistas, a principal oferta no campo de 

tratamento aos portadores de transtornos mentais ainda se configurava na política de 

internações em hospitais psiquiátricos. Essa tendência, por conseguinte, gerou muitos 

dividendos à iniciativa privada, principal detentora do total de leitos psiquiátricos. 

Em fins da década de 1970, entretanto, a política privatista de compra de leitos 

psiquiátricos se tornava cada vez mais insustentável ao orçamento do Estado. 

Lembremos ainda que naquele momento, no contexto de uma crise gerada no sistema 

político, o país presenciou várias articulações que geraram importantes movimentos 

sociais e políticos no processo de abertura democrática. No campo da saúde mental, 

emergiu o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), compostos por 

trabalhadores e pela sociedade civil e que contestou as ofertas até então hegemônicas de 
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tratamento manicomial aos transtornos mentais. Concomitantemente a esse, eclodia o 

movimento sanitário com a reivindicação por um sistema de saúde universal, integral, 

hierarquizado e com a garantia de participação social. Reivindicações essas que 

tomaram forma na Constituição Cidadã, de 1988, com a proposta de um Sistema Único 

de Saúde (SUS).  

Mediante a convergência entre o movimento sanitário e o da reforma 

psiquiátrica, o processo de ambulatorização da saúde mental ganhava expressividade. 

De maneira geral, os ambulatórios de saúde mental brasileiros receberam inspiração 

nitidamente norte-americana, graças ao resgate do modelo da Psiquiatria Preventiva 

projetada por Caplan na década de 1960. Assim, de modo semelhante ao que ocorreu 

com esse último modelo, no Brasil, o crescimento e o desenvolvimento dos serviços de 

expansão da rede comunitária resultaram no atendimento a um perfil nosológico mais 

leve, restando aos casos mais graves o caminho do hospital. Para além do objetivo de 

desospitalização, as experiências de Trieste e Gorizia na Itália promoveram a 

desinstitucionalização do saber e das instituições psiquiátricas, servindo também de 

inspiração para a reforma psiquiátrica brasileira. Não obstante, enquanto o modelo 

italiano priorizou as portas de “saída”, o modelo de base preventiva manteve seu foco 

na porta de entrada do sistema de saúde e saúde mental. O principal resultado disso foi o 

inexpressivo impacto gerado na política das internações. Uma das implicações do 

processo de ambulatorização da saúde mental também foi a entrada dos psicólogos, ao 

lado de outros profissionais de saúde mental em serviços de base territorial, através das 

equipes mínimas de Saúde Mental (Vasconcelos, 1992; 1999).  
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A Psicologia na saúde pública 

A abertura do campo de trabalho dos psicólogos para a saúde pública por meio 

das equipes mínimas de saúde mental coloca uma questão pertinente: estariam os 

psicólogos preparados para assumir essa responsabilidade? Antes de tentar responder 

essa pergunta, faremos um breve retrospecto acerca da validação da profissão de 

psicólogo no contexto nacional. 

A profissão de psicólogo no Brasil tem passado muito recente, visto que somente 

no ano de 1962 foi reconhecida pela Lei 4.119 e regulamentada pelo Decreto 53.464, do 

ano de 1964 (Dimenstein, 1998; Seixas, 2009). Não obstante, décadas antes, 

principalmente a partir de 1930, o saber psicológico já era aplicado por meio da 

execução de atividades como orientação e seleção profissional, orientação 

psicopedagógica, diagnóstico psicológico, além da aplicação de testes psicológicos. Nas 

primeiras décadas do século XX e fins do século XIX, muitos encaminhamentos das 

instituições brasileiras eram conduzidos e legitimados pela psicologia, enquanto saber, 

aliada a formulações higienistas. À época, a psicologia, medicina e sociologia eram 

constantemente solicitadas para explicação de fenômenos devidos a problemas sociais. 

Nessa empreitada, a saúde era tratada, sobretudo, como uma questão individual, o que 

isentava a contribuição das contradições sociais para a existência dos problemas de 

saúde (Boarini & Yamamoto, 2004).  

Em fins da década de 1970 e início de 1980, um crescente número de psicólogos 

começou a adentrar no campo de assistência pública à saúde. Anteriormente, 

contabilizavam-se somente alguns casos em que os psicólogos eram solicitados a 

desenvolver ações pontuais nesse campo, havendo uma predominância do psicólogo na 

atividade clínica privada. A atuação dos psicólogos na saúde pública ganhou 

expressividade no início da década de 1980, em decorrência da expansão da rede 
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ambulatorial e da criação das equipes multiprofissionais de saúde mental (Vasconcelos, 

1999). Também nessa época, foram criados os primeiros Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), que se configuraram logo de início como importantes polos de 

trabalho para a área da psicologia. Nesse momento, então, a inserção dos psicólogos na 

saúde pública teve duas portas de entrada, originalmente, as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e, posteriormente, os CAPS/ Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) 

(Yamamoto, 2003). Frente a isso, Dimenstein (1998) e Yamamoto (2003) discutem 

alguns fatores que propiciaram o crescimento da demanda de profissionais de psicologia 

na saúde. Nesse entorno, destaca-se o contexto de abertura democrática e o consequente 

fomento no campo das políticas públicas, o que produziu uma reconfiguração no quadro 

de recursos humanos da área da saúde em fins da década de 1970 e começo de 1980. 

Aliado a esse fato, o quadro de recessão econômica provocou a retração da procura 

pelos atendimentos privados, que fez com que os psicólogos migrassem rumo a outros 

campos de trabalho. Ascenderam também, nessa época, os movimentos da categoria, 

responsáveis por mudanças no papel profissional, acompanhados da difusão da 

psicanálise e da psicologização da sociedade. Oliveira (2005) comenta que a 

participação política da psicologia, como categoria profissional, esteve, até tal 

momento, restrita a reivindicações corporativistas. Somente no início da década de 

1980, os psicólogos foram incorporados à luta dos trabalhadores, sobretudo junto às 

categorias profissionais da saúde, marcando participação numa luta mais ampla pela 

redemocratização da sociedade. Garantidos mais postos de trabalho para a categoria, 

uma questão fundamental que se coloca é: houve transformações concretas nas práticas 

exercidas pelos psicólogos? 

Alguns autores vão afirmar que não! Primeiro, há de se considerar o caráter 

hegemônico configurado por práticas arraigadas a um tipo de formação e de uma cultura 
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profissional calcadas na produção de um cuidado eminentemente clínico, privado e 

voltado para o atendimento das parcelas sociais de baixa renda (Dimenstein, 1998; 

Silva, 1992; Vasconcelos, 1999). Enfim, isso significa dizer que a clínica continua 

sendo a área de maior preferência dos psicólogos e dos estudantes de psicologia e 

quando esses profissionais adentram em instituições distintas da clínica privada, acabam 

produzindo um tipo de atuação descontextualizado, acrítico e apolítico.  

Um exemplo ilustrativo de transposição acrítica do modelo clínico foi discutido 

por Silva (1992), ao verificar que as ações individuais eram priorizadas com relação 

àquelas que envolviam equipes nas UBS. Ainda a esse respeito, essa mesma autora 

acrescenta que “a clínica, restrita aos modelos tradicionais psicoterápicos, acaba muitas 

vezes tomando o lugar das ações integradas às equipes junto aos programas já 

implementados pela instituição” (p. 29). 

Nesse contexto, verifica-se uma importação desproblematizadora de técnicas e 

procedimentos hegemônicos advindos da clínica tradicional para as instituições de 

saúde pública. Dessa maneira, os procedimentos técnicos continuam sendo aplicados 

independentemente da natureza da instituição, do tipo de demanda e das características 

da população atendida e são pautados por valores sociais distintos daquelas populações 

que solicitam atendimento nas instituições públicas. 

Ademais, a partir da ideia de que seus métodos e técnicas podem ser aplicados 

em qualquer realidade, os psicólogos tendem a reforçar práticas que culpabilizam os 

indivíduos de baixa renda, acusando-os pelo fato de “não terem capacidade” de relatar 

suas queixas e de produzir insights insatisfatórios. Bezerra Jr. (2007) comenta sobre o 

“mito da universalidade de toda atividade psíquica”, diante do qual a atuação do 

psicólogo é modelada por uma visão a-histórica e abstrata do sujeito, no momento em 
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que as demandas são interpretadas como fenômenos naturais e neutros, descolados de 

um contexto.  

Para além das questões referentes ao paradigma teórico-técnico, há que se 

discutir ainda as implicações produzidas na dimensão ético-política do fazer do 

psicólogo (Yamamoto, 2003). Nessa esfera, Barros (2005) nos convida a problematizar 

alguns pontos concernentes ao comprometimento ético e político do psicólogo no 

campo da saúde pública. Partindo da premissa de que as ações do indivíduo não podem 

ser descoladas do coletivo, Barros (2005) apresenta-nos três interfaces nas quais devem 

residir as contribuições do trabalho da psicologia no SUS, quais sejam: o princípio da 

inseparabilidade, o qual explicita que se o indivíduo não está separado do âmbito 

coletivo, igualmente não faz sentido produzir clínica sem considerar seu caráter político; 

princípio da transversalidade, que esclarece que a psicologia por si só não tem 

condições de fornecer todas as respostas para o cuidado em saúde, dessa maneira, é na 

interseção com outros saberes que a produção desse cuidado tem terreno fértil; por 

conseguinte, o princípio da autonomia e da corresponsabilidade traz a reflexão acerca 

dos resultados do fazer do psicólogo, que deveria, em tese, produzir indivíduos 

autônomos e protagonistas de suas vidas. 

A atuação dos psicólogos nos serviços ambulatoriais em saúde mental e, de 

modo geral, nos serviços de saúde pública se caracteriza ainda nos tempos atuais pela 

hegemonia do paradigma clínico, individual e apolítico. Dentre os possíveis motivos, 

alguns autores apontam o tipo de formação oferecido pelas universidades e da sua 

consequente inadequação e inviabilidade no atendimento das necessidades da população 

acolhida nesses serviços (Barros, 2005; Campos & Guarido, 2007; Carvalho, Bosi, & 

Freire, 2009; Dimenstein, 1998, 2000; Figueiredo & Rodrigues, 2004; Paiva, 2003; 
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Silva, 1992; Spink, Bernardes, Santos, & Gamba, 2007; Vasconcelos, 1999; Yamamoto, 

2003).  

Outra razão para a predominância de ações compartimentalizadas por parte da 

categoria dos psicólogos, assinalam Oliveira et al. (2005), consistiria na própria 

conformação do ideário e da agenda neoliberal. Em que pesem a contradição capital-

trabalho e a falta de problematização das desiguais condições de existência, reforçam 

uma atuação descontextualizada, que centra no próprio indivíduo e na família a 

responsabilização pelas condições de saúde. Essa responsabilização do indivíduo pelo 

seu estado de saúde remonta aos discursos eugenistas e higienistas, presentes no início 

do século XX, e que até hoje são reproduzidos (Boarini & Yamamoto, 2004). Vale 

atentar que esse modo de atuar não se circunscreveu, e ainda não se circunscreve, 

apenas à figura do psicólogo, pois acaba se estendendo a outras especialidades na área 

de saúde. Sobre isso, Oliveira et al. (2005) apontam o próprio Sistema de Informações 

Ambulatoriais (SIA/SUS) como mantenedor de uma atuação deslocada dos princípios 

preconizados pela reforma sanitária. Ou seja, a própria forma de organização do sistema 

público de saúde favorece a oferta de ações descontextualizadas e com base em 

especialismos. 

A partir de um levantamento realizado em 2006, que buscou investigar alguns 

dados relativos aos psicólogos cadastrados na rede pública de saúde, através do 

Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), Campos e Guarido (2007) 

assinalam que por volta de 15 mil psicólogos estão atuando nos serviços públicos de 

saúde. São eles: UBS, CAPS, Centros de Convivência, Centros de Reabilitação Física, 

Centros de Referência à Saúde do Trabalhador, Hospitais-dia, Centros de Apoio e 

Orientação sobre AIDS/DST, hospitais gerais e psiquiátricos, Ambulatórios de Saúde 

Mental, dentre outros. Na rede pública de saúde do município de Aracaju-SE, a 
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presença de psicólogos também se consolida em espaços como CAPS, Referências 

Ambulatoriais em Saúde Mental, Hospitais, Serviço de Urgência Mental, Serviço de 

Terapia e Reabilitação, Ambulatório de DST-AIDS, Centro de Referência para Criança 

e Adolescente
1
. 

Em relação às ferramentas utilizadas pelos psicólogos, Campos e Guarido (2007) 

registraram atividades de naturezas diversas, a exemplo de atividade em grupo por 

patologia, atendimento individual, atendimento em grupo, oficina terapêutica, apoio ao 

Programa de Saúde da Família (PSF), etc. Embora os psicólogos da saúde pública 

lancem mão de uma ampla malha de atividades, é evidente a escassez (ou ainda, o 

número incipiente) de ações que remetam ao conhecimento das demandas do território. 

Como principais empecilhos para a mudança desse quadro, são apontados a escassez de 

recursos públicos e comunitários, bem como a inexpressividade de parcerias construídas 

na interface trabalhador-gestor. Corroborando com esse quadro, Dimenstein (2000) 

ressalta a rudimentar habilidade dos psicólogos em trabalhar com equipes 

multidisciplinares. Em consequência, um grande reforçador da cultura dos 

especialismos reside na crença difundida entre os próprios profissionais de psicologia de 

que o seu saber seria suficiente para atender qualquer tipo de demanda.  

Um dos fatores decorrentes do despreparo denotado na inserção da psicologia 

nos serviços de saúde pública é a falta de manejo adequado com os casos pertencentes à 

demanda espontânea (Silva, 1992). Essa questão desdobra-se de modo especial nos 

serviços analisados no presente estudo, como pudemos constatar a partir da discussão 

pautada em dados referentes às consultas realizadas pelos psicólogos das Referências 

Ambulatoriais (Arruda, 2006).  

                                                           
1
  Informação colhida em entrevista com a coordenadora de Rede de Atenção Psicossocial. 
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Nesse escopo, é pertinente destacar quando Silva (1992) alertou que é preciso 

entender que os profissionais da saúde mental estão, antes de tudo, vinculados à área de 

saúde. Isso implica dizer que seu fazer não deve estar centrado apenas nos fatores 

psicopatogênicos, devendo, sim, partir do levantamento das necessidades trazidas pela 

demanda atendida, bem como do conhecimento claro dos objetivos postos pela 

instituição em que eles atuam.  

Outra questão fundamental é o caráter ainda incipiente das ações de saúde 

mental na rede básica. Em um levantamento acerca dos psicólogos que atuam nos 

serviços de atenção básica à saúde realizado pelo Centro de Referência Técnica em 

Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), quando perguntados acerca das áreas 

estratégicas cobertas pelo serviço, somente 22,1% dos respondentes apontaram as ações 

em saúde mental (Conselho Federal de Psicologia, 2008). Nesses serviços, outra 

questão que se colocava foi a necessidade de um melhor aprimoramento da interface 

entre saúde mental e atenção básica. 

Mediante o panorama apresentado, os avanços na prática ainda são tímidos, nos 

denuncia Boarini (2000). Prova disso é a existência de um número ainda insuficiente de 

unidades de nível primário, por excelência porta de entrada do SUS, que não possuem 

equipe multiprofissional (psiquiatra, psicólogo, assistente social) conforme preconizado 

pela Portaria n
o
 224/92. Observa-se, ainda, que em vários municípios brasileiros, devido 

à falta de psiquiatras, apenas o psicólogo é convocado para compor os serviços de saúde 

mental em unidades básicas de saúde. Tal situação desemboca em dois grandes 

problemas. Primeiro, tem-se o descumprimento da legislação. Ademais, como o 

psicólogo não tem competência para medicar, os casos graves em saúde mental são 

diretamente enviados para as urgências mentais e os hospitais psiquiátricos. A falta de 

profissionais nas equipes multidisciplinares e a escassez, em algumas cidades, de uma 
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rede alternativa de atendimento ao doente mental acabam funcionando como 

retroalimentadores do tratamento de internação. 

E quando o serviço de saúde mental existe nas unidades básicas de saúde, como 

é o caso das Referências Ambulatoriais em Saúde Mental, aqui estudadas, o que ocorre? 

Boarini (2000) alerta que uma consequência grave se desenrola com o abarrotamento 

dos serviços pela demanda infantil. Nesse ínterim, a autora ainda afirma que “esse 

grande contingente de crianças que são encaminhadas às Unidades Básicas de Saúde, 

pela escola (seja diretamente ou através da família), é um dos desvios do rumo a 

desinstitucionalização do doente mental” (Boarini, 2000, p. 69).  

Valendo-se da justificativa de que não sabem como proceder, os psicólogos 

acabam por responsabilizar essa lacuna de conhecimento ao tipo de formação que 

tiveram na universidade. Uma alternativa executada pelos profissionais, num caso mais 

grave, dá-se pelo atendimento à demanda infantil, muitas vezes com base na perspectiva 

da prevenção da doença mental. Historicamente ineficazes e aos moldes do início do 

século XX, as medidas de medicalização e psicologização das demandas escolares 

acabam sendo indistintamente aplicadas nos serviços de saúde mental (Boarini, 2000; 

Boarini & Yamamoto, 2004).  

Pressupomos que a atuação nas Referências Ambulatoriais em Saúde Mental do 

município de Aracaju-SE deva partir de elementos como o conhecimento das demandas 

do território e das políticas de saúde, a articulação do trabalho em equipes 

multidisciplinares, a motivação para trabalhar na esfera da saúde pública e o tipo de 

formação profissional. Com efeito, fazendo a devida ressalva às conquistas já obtidas no 

tratamento ofertado pela saúde mental, novas questões se apresentam. A mais 

importante delas é o risco de cronificação dos serviços. Nesse caso, a lente aqui posta se 

direcionará aos ambulatórios. 
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Para compreender a atuação dos profissionais de psicologia em serviços 

substitutivos do campo da saúde mental, é fundamental situá-los diante dos avanços 

conquistados pelo processo de reforma psiquiátrica brasileiro. Praticamente três décadas 

após o movimento ter sido disparado, são inegáveis as conquistas na legislação, assim 

como na construção de serviços substitutivos e na transformação do tipo de cuidado 

ofertado. Entretanto, no que se refere à oferta desse cuidado, algumas lacunas ainda se 

interpõem na medida em que emerge o risco de cronificação dos serviços. Para uma 

melhor apreensão do conceito de cronificação, Barros (2003) nos explica: “sabemos 

bem que algo se cronifica quando paramos seus fluxos, quando naturalizamos nossas 

explicações, quando encontramos sempre as mesmas saídas ou quando não 

conseguimos mais inventar novas perguntas” (p. 203). 

Como vimos, a cronificação decorre, então, da carência de respostas novas aos 

problemas que se apresentam no cotidiano dos serviços. Os serviços substitutivos, de 

forma especial os CAPS, enfrentam atualmente o problema da cronificação, seja por 

conta do aumento do número de usuários ou ainda pela falta de ofertas alternativas para 

aqueles que já estão nos serviços. Alguns possíveis motivos podem ser elencados na 

tentativa de explicação sobre o fenômeno da cronificação e retenção dos pacientes nos 

CAPS e demais serviços substitutivos de saúde mental: o contexto sociopolítico e o 

contexto sociofamiliar que ainda se mostram herméticos na busca por estratégias de 

acolhimento da loucura, o próprio mercado de trabalho que impõe requisitos para a sua 

entrada, os quais são difíceis de serem alcançados pelos usuários dos serviços 

substitutivos em saúde mental. No mais, as concepções acerca da loucura e do louco 

predominantes na sociedade ainda remetem a ideias que o infantilizam ou o referem 

como sujeito perigoso no convívio social. Por essa razão, ainda paira no senso comum a 
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exclusão social, o silenciamento de subjetividades e o fomento a práticas tutelares como 

soluções mais adequadas no trato com a loucura. 

Problemas dessa natureza, alerta Barros (2003), devem ser trabalhados para além 

dos limites dos CAPS. Dito de outra forma, a necessidade de respostas para o 

atendimento dos problemas sociais no entorno da loucura só pode ser suprida com a 

oferta de uma rede de serviços substitutivos em saúde mental (Paiva, 2003). Sob essa 

lente, cabe levantar algumas questões: existe de fato uma rede? E que rede é essa que 

está se constituindo? Seria uma rede ou um conjunto de pontos ligados frágil e 

burocraticamente? Quais as possibilidades reais de encaminhamento? Na rede, há portas 

de entrada. Mas, são garantidas também as portas de saída para os usuários?  

Barros (2003) argumenta que os problemas ligados à fragilidade de conexão da 

rede de saúde mental, e de saúde de uma forma geral, decorrem de uma questão de 

desordenamento. Melhor explicando, enquanto se observa a existência de várias portas 

de entrada com as unidades de referências para cada área geográfica, o mesmo não é 

encontrado com relação às portas de saída. Ao contrário da experiência de reforma 

psiquiátrica italiana, o Brasil, à luz do modelo preventista, ainda apresenta deficiências 

referentes às portas de saída do sistema. Consequência disso foi o modesto impacto 

causado no modelo de internações e o problema da cronificação dos usuários que se 

encontram na rede. Além disso, propiciou a captura dos ditos “normais”, inchando os 

serviços de saúde mental sob a aposta, equivocada, da prevenção de transtornos mentais 

(Vasconcelos, 1992). 

Ainda sob o prisma de uma concepção de rede compreendida enquanto uma 

conexão de pontos e um espaço de produção permanente (Barros, 2003), uma 

característica básica a ser assegurada é a sua acentralidade. Em outras palavras, é fazer 

que não haja uma retenção de usuários em determinados serviços, como os CAPS e 
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ambulatórios de saúde mental, por exemplo. A cronificação e a consequente retenção de 

usuários nos serviços substitutivos de saúde mental, em especial nos CAPS, tornam-se 

geradores de alguns entraves ao funcionamento destes. Nessa esteira, urgem problemas 

como a sobrecarga dos trabalhadores, a desassistência ou queda na qualidade do 

acompanhamento clínico-político, dos projetos terapêuticos de cada usuário ou, ainda, 

uma elevação da demanda pelo tratamento ambulatorial, acarretando prejuízos na 

realização de atividades de outra natureza. Tais problemas de cronicidade, por seu 

turno, não se circunscrevem aos profissionais somente, mas à própria clínica e aos 

serviços, haja vista a dificuldade de criação de novas estratégias e respostas às 

demandas existentes. A superação do paradigma asilar e a construção de um modo 

psicossocial, para Yasui (2009), devem ir além da simples transformação dos serviços 

de saúde mental e dos processos de trabalho e das formas de cuidado. Yasui (2009) 

ressalta que essa superação, pois, 

é muito mais ampla e complexa. Refere-se à ousadia de inventar um novo 

modo de cuidar do sofrimento humano, por meio da criação de espaços 

de produção de relações sociais pautadas por princípios e valores que 

buscam reinventar a sociedade, constituindo um novo lugar para o louco. 

Isto implica em transformar as mentalidades, os hábitos e costumes 

cotidianos intolerantes em relação ao diferente, buscando constituir uma 

ética de respeito à diferença. (p. 3) 

A partir dessa premissa, de que forma o modelo da clínica se tornaria capaz de 

romper com a cronicidade? Para Barros (2003), deve-se levar em conta alguns 

pressupostos essenciais: primeiro, que a clínica em seu fazer não deve estar dissociada 

da política; segundo, a interlocução entre trabalhadores e gestão e, sobretudo, a 

compreensão de que a prática clínico-política precisa estar associada ao plano coletivo. 
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Coletivo, aqui, é considerado como o plano no qual decorrem os processos de 

subjetivação. Dessa maneira, fazer clínica no plano coletivo é expandir-se para além de 

práticas meramente individuais. É, ainda, compreender o coletivo para além de uma 

simples soma de indivíduos. Por outro lado, trabalhar no plano coletivo não descarta a 

utilização de atividades individuais, como por exemplo, a psicoterapia em seus moldes 

clássicos. 

Complementar ao que afirmou Barros (2003), Amorim (2003) faz questão de 

lembrar que as teorias e técnicas psicológicas (laudos, avaliações, pareceres e 

diagnósticos) não devem ser consideradas ferramentas neutras. Sobre isso, basta 

recordar que a psicologia, como saber, a exemplo de outros campos de saberes, nasce a 

partir de uma necessidade de normatização e adaptação dos indivíduos para os moldes 

de produção e consumo que engendram a sociedade moderna. Dessa maneira, falar de 

uma proposta antimanicomial para a psicologia implica, para além de um cuidado 

humanizado em saúde, a produção de formas novas de atenção em favor de um novo 

lugar social para a loucura, para a diferença, para a divergência (Amorim 2003).  

Implica considerar uma clínica que ultrapasse os especialismos e que promova 

uma intersetorialidade entre as redes de saúde, educação, assistência social e justiça. 

Algumas experiências bem-sucedidas no âmbito da comunidade reafirmam 

possibilidade de aplicação do tipo de clínica que aqui propomos. A parceria entre 

unidade de saúde e escola, por exemplo, por meio de atendimentos e discussões 

conjuntas de casos (Ferreira Neto, 2008). Ou ainda, a parceria entre saúde e justiça na 

discussão de situações de violência ou de aplicação de medidas socioeducativas, a 

discussão de casos das equipes de saúde mental com as ESF (prática denominada pelo 

Ministério da Saúde de Apoio Matricial), caminhadas com pacientes depressivos e 

hipertensos (Lancetti, 2008) são exemplos concretos dessa clínica. Ainda a despeito das 
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ações despendidas no território geográfico e existencial dos indivíduos, são relevantes 

os debates conduzidos por Camargo-Borges e Cardoso (2005) e Lancetti (2007, 2008). 

Nessas pesquisas, foram apresentadas algumas possibilidades de contribuição da 

psicologia na realização de ações de saúde mental juntamente com as ESF, tendo o 

território como espaço de atuação, a partir do relato de algumas experiências bem-

sucedidas em cidades como Quixadá e Sobral no estado do Ceará, em São Paulo-SP, 

especialmente no município de Santos, só para citar alguns casos. Dentre as ferramentas 

ali utilizadas pelos profissionais das equipes, bem como pelo psiquiatra e psicólogo 

(integrantes das equipes de saúde mental), destacaram-se as interconsultas, supervisão 

contínua dos casos, trabalhos em grupo e estudos de casos. 

Relatos desse tipo nos fornecem algumas pistas acerca do trabalho em equipe, 

por meio da ênfase na participação conjunta nas decisões e resoluções para cada caso, 

podendo gerar encaminhamentos para atividades grupais ou individuais, a depender das 

necessidades levantadas. A partir dessas amostras, testemunhamos a superação da 

dicotomia do trabalho individual versus social. Nessa ótica, compreendemos que não 

necessariamente a realização de grupos terapêuticos garantirá a efetivação de um 

cuidado psicossocial. Nem, pelo contrário, a clínica individual será sinônimo do produto 

de uma visão isolacionista, de um indivíduo deslocado de seu contexto.  

Outro ponto que merece ser discutido refere-se às repercussões dos serviços 

prestados pela psicologia à população, uma vez que se percebem limites claros de 

atuação e compromisso social do psicólogo na lida com as questões sociais. Pautado 

nessa premissa, Martin-Baró (1996) defendeu a tese de que a psicologia era uma 

profissão, à semelhança de outras, em maior ou menor grau, posicionada eminentemente 

a serviço dos interesses das parcelas economicamente dominantes. Embora tenha escrito 

este artigo há mais de duas décadas e sob um contexto específico de conflitos sócio-
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políticos na América Central, a problematização acerca do papel do psicólogo ainda se 

mostra bastante atual. Dessa maneira, os apontamentos trazidos por Martin-Baró (1996) 

não fogem às questões postas à classe profissional em fins da década de 1970 e começo 

da década de 1980 no Brasil, nem tampouco à década em que nos encontramos.  

Em consonância com as proposições de Martin-Baró, Yamamoto (1987) também 

discorreu sobre o desenvolvimento da profissão do psicólogo no contexto da ideologia 

dominante. Vale apontar que a psicologia, historicamente, pouco colaborou para a 

contestação das instituições e relações atreladas ao capital e ao consumo.  

Dentre as atribuições emergenciais aos propósitos de transformação do 

“quefazer” do psicólogo, Martin-Baró (1996) assinala a importância da conscientização 

como ferramenta utilizada pela profissão. Ou seja, conscientizar significa promover 

entre os indivíduos o ato de pensar de forma autônoma sobre si e suas relações com o 

meio ambiente e com os outros indivíduos. Só a partir desse percurso, é que seria 

possível uma transformação social. Corroborando com esse autor, não estamos aqui 

propondo que a psicologia seja descaracterizada como campo específico de 

conhecimento, nem, tampouco, que acreditamos que a psicologia se torne uma tábua de 

salvação para os problemas sociais. O que se torna pertinente é, sim, a necessidade da 

expansão do olhar lançado pela psicologia em favor da promoção de bem estar, 

sobretudo, das parcelas populacionais de renda baixa, afinal, como afirma Martin-Baró 

(1996), 

ao assumir a conscientização como horizonte do quefazer psicológico, 

reconhece-se a necessária centralização da psicologia no âmbito do 

pessoal, mas não como terreno oposto ou alheio ao social, mas como seu 

correlato dialético e, portanto, incompreensível sem a sua referência 

constitutiva. Não há pessoa sem família, aprendizagem sem cultura, 
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loucura sem ordem social; portanto, não pode tampouco haver um eu sem 

um nós, um saber sem um sistema simbólico, uma desordem que não se 

remeta a normas morais e a uma normalidade social. (p. 17) 

Retomando as palavras supracitadas, a discussão acerca da atuação do psicólogo 

no campo do bem-estar social, de modo específico na saúde, não deve estar deslocada 

de uma conscientização acerca do entorno social. Por mais que essa questão pareça 

óbvia, ainda não foi superada, de fato, nas práticas. Prova disso é o considerável número 

de estudos que versam sobre a atuação da psicologia e o questionamento acerca do 

compromisso ético, social e político, bem como a necessidade de superação do ideário 

individualista (Dimenstein, 2000, 2001; Patto, 1999; Yamamoto, 2003). E nas práticas 

dos psicólogos nos ambulatórios de saúde mental? Esse ideário foi superado? 

 Profissão destacada pela tradição eminentemente clínica, a psicologia não tem 

mostrado uma atuação de peso no campo da saúde pública e da saúde mental. Sendo o 

ambulatório um local, por excelência, de interface entre esses dois campos, torna-se 

relevante estudar o modo de atuação dos profissionais de psicologia em espaços como 

esse.  

 

A pesquisa 

Tendo em vista esse breve histórico dos ambulatórios de saúde mental e da 

inserção e atuação do psicólogo nesse contexto, queremos chamar a atenção para dois 

importantes aspectos: primeiro, por este ser um dos primeiros locais de inserção dos 

psicólogos na saúde pública e, depois, atentemos para a coexistência de duas lógicas 

diferenciadas de tratamento (preventista e antimanicomial). Partindo dessa ótica, nosso 

campo de pesquisa foram as Referências Ambulatoriais em Saúde Mental do município 

de Aracaju-SE. 
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A proposta de implantação das Referências Ambulatoriais, inicialmente, 

apareceu como uma estratégia provisória à consolidação do apoio matricial em saúde 

mental às ESF (Santos, 2006). Não obstante, esses serviços ainda hoje compõem a rede 

de saúde de Aracaju, com equipes formadas por dois psicólogos e um psiquiatra, lotados 

nas dependências físicas de cinco Unidades de Saúde da Família (USF): USF Geraldo 

Magela (2ª região), USF Dona Sinhazinha (3ª região), USF Edézio Vieira de Melo (4ª 

região), USF Francisco Fonseca (6ª região) e USF Anália Pina de Assis (7ª região). 

Considerando que o município de Aracaju está dividido em oito regiões de saúde, cada 

Referência Ambulatorial é responsável pelo cuidado e retaguarda da demanda de saúde 

mental das ESF de duas regiões geográficas. Em especial, as Referências Ambulatoriais 

das USF Dona Sinhazinha e Edézio Vieira compartilham o cuidado em saúde mental 

referente à demanda de duas regiões de saúde. 

Diante disso, é importante mencionar que as Referências Ambulatoriais em 

Saúde Mental da capital sergipana, assim como os ambulatórios de saúde mental em 

outras localidades do Brasil, são organizadas para dar conta das necessidades de saúde 

mental, conforme os preceitos da reforma psiquiátrica, mas apresentam algumas 

contradições quando imersas na lógica preventista. Sobre esse último aspecto, autores 

como Birman e Costa (2002) e Tenório (2002) atentam para os riscos de os 

ambulatórios fomentarem a psiquiatrização e medicalização do social, contrariando a 

proposta de desinstitucionalização tão cara ao modelo de atenção psicossocial. 

O interesse por pesquisar essa temática foi fruto de experiência de estágio 

realizado no Colegiado Gestor da Rede de Atenção Psicossocial (REAP) da Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju-SE durante o ano de 2008, um dos pré-requisitos para o 

curso de graduação em psicologia na Universidade Federal de Sergipe. À época, uma 

das ações que acompanhei referiu-se ao Projeto de Educação Permanente com os 
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Trabalhadores das Referências Ambulatoriais em Saúde Mental. A partir de encontros 

mensais entre psicólogos desses serviços e gestores da REAP, além de visitas in loco, 

surgiram alguns questionamentos acerca da função que esses serviços exerciam na rede, 

bem como sobre qual deveria ser o limite das ações desses psicólogos. Melhor 

explicando, estariam as Referências Ambulatoriais funcionando sob os moldes da lógica 

psicossocial? Ou tais serviços ainda carregam em si resquícios de uma lógica 

preventista? As ações ambulatoriais contribuem para a diminuição das internações? Ao 

ocupar as dependências físicas de Unidades de Saúde da Família, os profissionais das 

Referências estariam promovendo ações no território? Formadas por equipes de dois 

psicólogos e um psiquiatra, haveria de fato ações conjuntas entre esses profissionais? E 

entre psicólogos e as Equipes de Saúde Família da USF onde a Referência está lotada, 

há algum tipo de parceria? Há parceira de trabalho entre os profissionais das 

Referências e as ESF das USF referenciadas? 

Face à amplitude desses questionamentos, resolvemos deter-nos na investigação 

de dois pontos: os aspectos gerais que culminaram na conformação atual das 

Referências Ambulatoriais em Saúde Mental e o modo de atuação dos profissionais de 

psicologia que lá trabalham. Considerando, então, que as Referências Ambulatoriais 

encontram-se na interface entre saúde e saúde mental (são lógicas de cuidado coerentes? 

Elas veem o sujeito da mesma forma?); considerando ainda sua função de retaguarda 

aos transtornos mentais moderados e suas implicações na relação com outros serviços 

da rede, tais como as ESF (baixa complexidade) e os CAPS (alta complexidade), nosso 

objetivo principal foi: investigar a atuação do psicólogo no ambulatório em saúde 

mental, aqui denominadas Referências Ambulatoriais em Saúde Mental, tendo como 

pano de fundo a rede de saúde de Aracaju-SE. De modo mais específico, pretendemos: 
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a) Compreender o contexto de implantação das Referências Ambulatoriais em 

Saúde Mental a partir da perspectiva dos gestores da REAP e Rede de Atenção 

Básica (REAB) e do registro de relatórios da Secretaria Municipal de Saúde de 

Aracaju-SE; 

b) Investigar o entendimento dos psicólogos acerca de alguns aspectos 

determinantes de suas práticas, especialmente no que tange ao funcionamento da 

rede de atenção psicossocial e das referências ambulatoriais, e ao seu objeto de 

cuidado; 

c) Mapear as relações estabelecidas, e possíveis parcerias, intraequipe (com o 

psiquiatra) e com a equipe de profissionais da USF, onde está instalada a 

referência ambulatorial.  

O caminho percorrido para alcançar os objetivos propostos consistiu na análise 

de informações, a partir de documentos oficiais do Ministério da Saúde (MS), da 

Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju e de entrevistas com psicólogos e gestores da 

rede de atenção psicossocial. Essas últimas foram realizadas com base em um roteiro 

com questões semiestruturadas (Apêndice 1). A escolha pela utilização dessa ferramenta 

se fez pela possibilidade de apreender a visão de cada ator entrevistado, por meio de 

uma “conversa com finalidade”, para usar os termos empregados por Minayo (2004). 

Dessa maneira, a entrevista semiestruturada possibilita ao mesmo tempo abertura, 

ampliação e aprofundamento da comunicação. Ainda em consonância com a autora 

supracitada, consideramos que nenhum tipo de interação se desenrola de forma 

totalmente aberta, como também não há como eliminar por completo as diferenças 

estruturais presentes na relação entrevistado-entrevistador. Tendo esses aspectos em 

vista, a entrevista organizada de forma semiestruturada é uma ferramenta que facilita a 
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compreensão mais aprofundada de cada caso, além da possibilidade de confrontação das 

informações coletadas por atores diversos. 

Foram elaborados três tipos diferentes de roteiro (psicólogo, gestor da REAB e 

gestor da REAP) (Apêndices 1 e 2). Vale registrar que nem sempre as perguntas do 

roteiro seguiram a ordem estabelecida, a qual variava a depender do modo como as 

questões eram respondidas pelos entrevistados. De forma complementar, a fim de 

investigar e compreender o histórico e funcionamento dos serviços, foram consultados 

relatórios de gestão, memorandos e atas da REAP, documentos estes que se tornaram 

importantes fontes de informação para a contextualização e análise dos relatos dos 

entrevistados.  

Em julho de 2009, após contatos previamente estabelecidos por telefone e e-

mails, foi marcada uma entrevista com a atual coordenadora da Rede de Atenção 

Psicossocial, da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. Nessa mesma ocasião, os 

objetivos da pesquisa foram apresentados e, em seguida, ocorreu uma entrevista 

semiestruturada, na qual foram abordados os seguintes temas: estruturação da REAP e 

das referências ambulatoriais, bem como a atuação dos psicólogos nesses serviços. 

Ainda em 2009, no mês de dezembro, retornei à Secretaria Municipal de Saúde 

com os documentos solicitados para que esse órgão tomasse conhecimento sobre a 

pesquisa e autorizasse a realização dos procedimentos necessários. Após a apreciação e 

aprovação do Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS) (Anexo 1), foram 

encaminhados ofícios de apresentação da pesquisa às redes de atenção psicossocial e de 

atenção básica. O passo seguinte se configurou com as visitas às USF, onde se 

localizam cada referência ambulatorial, e a realização das entrevistas com psicólogos e 

gestores. As entrevistas e visitas aos serviços aconteceram de janeiro a março de 2010.  
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As entrevistas foram marcadas durante o horário de expediente dos profissionais 

em seus respectivos locais de trabalho, com a devida anuência dos gerentes das quatro 

USF visitadas
2
. Ao todo, foram entrevistados oito

3
 psicólogos, sendo sete do sexo 

feminino e um do sexo masculino. Para evitar a identificação das falas do profissional 

do sexo masculino, remeteremos aqui a todos no gênero masculino. A jornada de 

trabalho era de 30 horas, exceto um psicólogo que trabalha em regime extendido de 40 

horas. Do total, sete deles se inseriram no serviço por meio de concurso público. 

Além dos psicólogos, foram também entrevistados cinco profissionais que 

ocupam cargos de gestão
4
, com o objetivo de investigar aspectos concernentes ao 

histórico e funcionamento das referências ambulatoriais. Participaram, então, dessa 

etapa de entrevista duas psicólogas gestoras da REAP, uma psiquiatria gestora da 

REAP, uma psicóloga ex-gestora da REAP e, por fim, uma gerente de uma das USF 

com referência ambulatorial (representante da REAB). Para selecionar os gestores que 

participaram das entrevistas, foram levados em consideração o tempo de atuação, bem 

como a vivência e aproximação com as Referências Ambulatoriais. Nesse caso, as cinco 

gestoras entrevistadas já atuaram (ou ainda atuam) naqueles serviços (seja no papel de 

gestor local, gestor da rede ou ainda como trabalhador) e já faziam parte da rede de 

saúde desde a implantação dos mesmos. 

Nas entrevistas, a princípio, eram apresentados os objetivos da pesquisa e, ao 

concordar em participar, os entrevistados assinaram um Termo de Consentimento Livre 

                                                           
2
  A referência localizada na USF Edézio Vieira de Melo não foi incluída nesse estudo, pois, à época, 

estava em processo de implantação.  
3
 Excetuando-se apenas a psicóloga lotada na referência da USF Edézio Vieira de Melo.  

4
 É importante explicar que as Referências Ambulatoriais em Saúde Mental são serviços que funcionam 

em co-gestão entre a rede de atenção psicossocial (REAP) e de atenção básica (REAB). Os gestores da 

REAP são responsáveis pela gestão do cuidado e tratamento ofertados; já a REAB está mais ligada à parte 

administrativa, tendo em vista que as referências compartilham o espaço físico de algumas USFs, as quais 

estão vinculadas à atenção básica. A decisão por não entrevistar os gerentes das 4 outras USF, se deu, 

principalmente, pelo pouco tempo de ocupação desses cargos. 
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e Esclarecido (Apêndice 3). O tempo de duração variou de 45 minutos a 1 hora e 50 

minutos. Todos os profissionais se colocaram à disposição para todo tipo de 

esclarecimento, o que gerou um clima bastante colaborativo nas entrevistas. Com os 

gestores, o procedimento ocorreu da mesma maneira.  

No que concerne à proposta de análise das informações coletadas em campo, 

estudamos, à luz do referencial teórico utilizado, os aspectos que envolvem o 

funcionamento das Referências Ambulatoriais (Birman & Costa, 2002; Tenório, 2002; 

Vasconcelos, 1992, 1999), bem como o modo de atuação dos psicólogos (Goulart, 

1992; Yasui, 2009; Yasui & Costa-Rosa, 2008). Pretendemos ainda dialogar a partir dos 

documentos existentes (Ministério da Saúde, 1992; Santos, 2006; Secretaria Municipal 

de Administração de Aracaju, 2008; Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2004a, 

2004b, 2005, 2007a, 2007b) sobre os moldes de organização desses serviços
5
. Para dar 

conta da análise, estabelecemos alguns passos com base no que Minayo (2004) descreve 

em casos de análise qualitativa de pesquisas na área de saúde. O primeiro passo, então, 

correspondeu à ordenação dos dados, que engloba a transcrição, leitura e releitura do 

material e organização dos dados, conforme uma ordem estabelecida. O segundo passo 

consistiu na classificação dos dados, após repetidas e exaustivas leituras do material. 

Depois dessa etapa, foram criados corpus de análise, que consistem no agrupamento de 

categorias, que podem ser classificadas segundo variáveis ou variáveis teóricas, que 

passaram por um processo de refinamento uma vez que forem atingidos graus 

satisfatórios de elaboração teórica e evidência dos dados. O terceiro e último passo 

correspondeu à análise final. Embora as outras etapas não estivessem desvinculadas das 

formulações teóricas, nessa última, fizemos as devidas colocações entre material 

                                                           
5
 Há que se considerar também a Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, como um marco legal imprescindível 

no processo de luta pelos direitos dos portadores de transtorno mental. 



37 

 

empírico e proposições teóricas. A discussão dos resultados encontrados no campo de 

investigação, entrevistas e leituras de documentos, está dividida em dois eixos:  

1. As Referências Ambulatoriais em Saúde Mental, que compreende a análise 

dos aspectos históricos e contextuais que culminaram na configuração atual; 

o estudo de seu objeto de cuidado; fluxograma dos serviços da rede de 

atenção psicossocial e aspectos organizativos. Esse eixo corresponde ao 

Capítulo 3. 

2. O cotidiano e a atuação da psicologia nas Referências Ambulatoriais em 

Saúde Mental: compreende o perfil profissional; ações desenvolvidas; 

avaliação a partir da ótica dos profissionais sobre seu trabalho. Eixo 

correspondente ao Capítulo 4. 

No que tange à estruturação dos capítulos, a dissertação está estruturada em 

quatro. O primeiro capítulo diz respeito à discussão acerca das ofertas reservadas ao 

tratamento psiquiátrico durante as primeiras décadas do século XX no Brasil e no estado 

de Sergipe. O Capítulo 2 trata da reversão do modelo de tratamento psiquiátrico por 

meio das experiências de reformas sanitárias e psiquiátricas. Nesse contexto de 

reformas, abordamos a temática dos ambulatórios, suas contradições e potencialidades. 

Abordamos ainda a diversidade que delineia os processos de implantação e 

funcionamento dos ambulatórios, o que confere a cada realidade local uma experiência 

singular. Com base nos conceitos de “modo asilar” e “modo psicossocial” discutidos 

por Yasui (2009) e Yasui e Costa-Rosa (2008), tencionamos problematizar os modos de 

organização dos ambulatórios de saúde mental. Por fim, apresentamos o cenário 

histórico-político que culminou na proposta de implantação das Referências 

Ambulatoriais de Aracaju-SE. 
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O Capítulo 3 expõe o desenho da rede de saúde pública de Aracaju e, de maneira 

breve, traz um panorama geral das redes assistenciais que a compõem. Ao falar da Rede 

de Atenção Psicossocial, são apresentadas as Referências Ambulatoriais em Saúde 

Mental. Aqui, são analisados o processo de implantação e aspectos constituintes do 

funcionamento desses serviços. No quarto e último capítulo, são debatidos os modos de 

atuação dos profissionais de psicologia nas Referências Ambulatoriais, bem como a 

forma como avaliam seu trabalho. Na análise aqui proposta, o ambulatório é entendido 

enquanto espaço de convívio de modos contraditórios (asilar e psicossocial) e que passa 

por constantes transformações. Partindo dessa premissa, esboçamos um panorama das 

práticas dos psicólogos nas Referências Ambulatoriais em Saúde Mental e do seu 

funcionamento atual. 
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1. O percurso histórico da Assistência Psiquiátrica e dos Ambulatórios 

de Saúde Mental no Brasil 

Neste capítulo, discutimos sobre os processos históricos que permearam a 

criação e posteriores transformações na configuração da assistência psiquiátrica, e dos 

ambulatórios de saúde mental, no Brasil e no estado de Sergipe. Dessa feita, o primeiro 

bloco aqui apresentado compila discussões acerca da lógica de tratamento presente nas 

primeiras décadas do século XX. Nesse período, era evidente a ausência de políticas 

sociais do Estado no campo da saúde, o que gerava uma situação de desassistência aos 

que se encontravam fora do mercado formal de trabalho. Esse panorama também se 

apresentava de forma semelhante no campo da assistência psiquiátrica. À época, além 

da implementação de instituições psiquiátricas nos espaços urbanos e colônias agrícolas 

em grande parte dos estados brasileiros, houve algumas propostas de ações de 

prevenção e higiene mental, que não obtiveram sucesso (Resende, 2007). Uma proposta 

que se destacou foi a de Ulisses Pernambucano, em Pernambuco, na década de 1930, 

cujo propósito era o de expansão dos serviços assistenciais com a construção de 

ambulatórios, hospitais abertos e atenção aos egressos das internações. Entretanto, 

prevaleceu ainda o hospital psiquiátrico como forma hegemônica no tratamento aos 

portadores de transtorno mental. No bloco seguinte, será ainda mostrado o cenário da 

assistência psiquiátrica no estado de Sergipe nas primeiras décadas do século XX. 

A tendência pela ordenação de um modelo tipicamente asilar, centrado no saber 

psiquiátrico, que acabou se tornando produtor de exclusão e maus-tratos, não fugiu à 

regra no estado de Sergipe. Como poderemos verificar, no segundo bloco será posta de 



40 

 

forma panorâmica a realidade em que se encontrava a assistência psiquiátrica nesse 

estado nos primeiros decênios do século XX. 

Passemos, neste momento, para a apresentação do cenário que acomodou a 

proposta preventista na primeira metade do século XX, que, junto com pressupostos 

eugenistas e higienistas e a preocupação com o ordenamento do espaço urbano e da 

sociedade em geral, foi responsável por importantes mudanças no curso das instituições 

psiquiátricas no país.  

 

1.1. As primeiras décadas do século XX: a cultura da internação psiquiátrica e a 

aposta de um ambulatório preventista 

Na década de 1920, o hospício se configurava como a única opção referente ao 

tratamento psiquiátrico reservado às parcelas com menor renda econômica e teve o 

Estado como principal fonte de financiamento. Num processo de ampliação dos 

serviços psiquiátricos, foram construídos os primeiros hospitais-colônia. Também foram 

implantados os primeiros ambulatórios psiquiátricos, organizados a partir de uma lógica 

eugenista (Lougon, 2006). À época, medicina e psiquiatria enxergavam na parcela 

marginal da sociedade um espaço latente de produção de loucura. Sob esse prisma, 

pobres “normais”, os “comuns” e os trabalhadores urbanos eram alvos potenciais para 

as ações protetivas e de orientação psiquiátrica (Goulart, 2004). Geralmente, 

fundamentados em uma análise rasa dos problemas sociais, os higienistas atribuíam a 

culpa pela proliferação de doenças e pela mortalidade infantil à parcela da população 

que possuía baixa renda econômica e ao fenômeno de urbanização. Ao compreenderem 

dessa forma, a solução por eles proposta era de intervenção direta na vida dessas 

pessoas. Não bastando, entravam em cena os pressupostos da eugenia, pelo controle da 

união e reprodução de certos tipos “anormais” (Boarini & Yamamoto, 2004).   
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Balizada pelos pressupostos higienistas e eugenistas, no ano de 1922, foi 

fundada a Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM), cuja instituição de tratamento 

defendida por excelência foi o hospital-colônia. Pretendia-se isolar o louco da 

sociedade, a fim de evitar o risco de contágio, visto que a doença mental era 

compreendida como uma “degeneração orgânica”. Aportada pela lógica de uma 

profilaxia psiquiátrica, a estratégia de isolamento desses degenerados funcionaria como 

uma maneira de evitar o contágio. Em contrapartida, esse mesmo corpo psiquiátrico 

concebia o meio urbano como gerador de doenças mentais, devido ao constante clima 

de competição e de stress que nele se encontrava. Daí, o incentivo naquele momento à 

construção de hospitais-colônias cada vez mais distantes das cidades (Lougon, 2006).  

Sob uma concepção de monstruosidade sociobiológica do fenômeno patológico, 

pode-se inferir que o doente era submetido a dois processos de exclusão: por parte da 

ciência, por ser ainda incompreensível nesse campo e, segundo, por parte da sociedade, 

sendo mantido à distância dos ditos sãos (Basaglia, 2005). Não por acaso, os 

manicômios foram instalados cada vez mais nas periferias das cidades, cercados por 

muros de forma a isolar tudo aquilo que pudesse perturbar a expansão da sociedade, 

servindo de áreas de compensação onde se descarregam as forças agressivas canalizadas 

pela sociedade. Esse isolamento, no entanto, refletia a desresponsabilização dessa 

mesma sociedade que, sob a justificativa de “tratamento”, acabou por excluir, separar e 

isolar.  

É pertinente também a essa época, a ênfase na prevenção primária, ancorada em 

princípios de higiene e profilaxia. Ademais, na medida em que a doença mental passou 

a ser encarada como um problema público, a psiquiatria se expandiu para além dos 

hospícios – locais de confinamento do louco, por excelência – e começou a ocupar 

agora os espaços da “normalidade”. Nessa perspectiva, o estado de saúde de cada 
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indivíduo deveria ser algo de sua própria responsabilidade. De igual maneira, não havia 

nenhum tipo de questionamento acerca das contradições sociais existentes. Em busca do 

ideal de normalidade, e no contexto de modernização dos processos de trabalho e 

tentativas de avanço social e econômico no Brasil, várias instituições sofreram 

influência dos ideários higienista e eugenista (Boarini, 2007). Em outras palavras, 

tornou-se papel da psiquiatria tratar da educação, da família, da raça e de outros fatores 

sociais.  

A ciência fornecia o argumento central da legitimidade, tanto da crítica 

aos padrões convencionais quanto da eleição de novos padrões e 

procedimentos de diagnóstico, controle e intervenção social. Os 

higienistas, em particular, estavam convencidos de que as medidas de 

intervenção de inspiração científica que propunham as diferentes 

instituições (família, escola, fábricas, quartéis etc.) constituíam-se em 

soluções para os complexos problemas que dia a dia se avolumavam, tais 

como a alta incidência de doenças infecto-contagiosas, de mortalidade 

infantil, de criminalidade, pauperismo, movimentos grevistas etc. - 

problemas que encontravam nestas instituições espaços importantes para 

sua expressão, e por esta razão justificava-se a abertura de um leque de 

possibilidades de intervenção dos médicos higienistas (...) (Boarini, 2007, 

p. 6-7) 

Higienismo e eugenia não foram movimentos, se usarmos a acepção estrita da 

palavra, assinalam Boarini e Yamamoto (2004), na medida em que não foram ideais 

produzidos e fortalecidos pela população. Sendo assim, os responsáveis pela difusão 

desses ideais se configuraram numa parcela relativamente pequena, sendo médicos em 

sua grande maioria. Além disso, é importante dizer que dentro do próprio movimento, 
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havia cisões. Ulisses Pernambucano, João Machado, Varela Santiago e Manoel Bonfim, 

por exemplo, eram adeptos das formulações higienistas, porém renegavam os preceitos 

eugênicos (Boarini & Yamamoto, 2004). 

A despeito dos desdobramentos das discussões higienistas e eugenistas no 

campo da psiquiatria, Lougon (2006) enumera o aparecimento de dois tipos de 

iniciativas: a constituição de serviços abertos, a saber, os ambulatórios e dispensários 

(enfermarias de curta duração) e a construção de hospitais-colônias. Dessa maneira, 

assistiu-se a uma tentativa da psiquiatria em adaptar os conceitos de higiene e profilaxia 

da medicina geral para pôr em prática um projeto de promoção em saúde mental. Sem 

poder contar com o aporte de vacinas e de outros conhecimentos e técnicas aplicáveis a 

outras áreas da medicina geral, foi fundada, então, a proposta de “psiquiatria sanitária”. 

Seu objetivo primordial era o de aniquilar qualquer possibilidade de contaminação pela 

loucura, evitando os riscos de desvios a partir do fortalecimento de normas e preceitos 

sociais. Essa empreitada também incluiu a prevenção da transmissão hereditária da 

loucura, atingindo o cúmulo com a proposta de esterilização compulsória de indivíduos 

suspeitos (Lougon, 2006). Haja vista a falta de uma lei brasileira que permitisse essa 

prática, o alongamento do tempo de permanência no hospital psiquiátrico, com as altas 

tardias, se configurou como uma das soluções propostas para impedir a procriação de 

pessoas com transtornos mentais (Boarini, 2006). 

Nesse entorno, a medicina preventiva atuou como uma espécie de disciplina-

tampão frente ao modo de produção capitalista, na medida em que propunha uma 

mudança na prática médica, mas que não se concretizou na realidade de fato. Ademais, 

há ainda que se considerar que o preventismo não promoveu grandes impactos e 

transformações, por exemplo, na resolução de uma série de problemas sociais e 

epidemiológicos. Em suma, conforme é apontado por Arouca (2003), 
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O impacto das concepções preventivistas sobre as condições de saúde da 

população fica limitado, nos dois modelos (enquanto projeto da 

sociedade civil e enquanto projeto do Estado), à não solução da 

contradição fundamental existente, isto é, ao uso atribuído à vida humana 

nas diferentes formações sociais. (p. 252)  

A vertente preventista, parte integrante do campo do saber médico, teve 

decretada a falência de suas práticas e do seu saber face às tentativas de solucionar os 

problemas de saúde da sociedade. A despeito disso, sabe-se que “apesar de afirmar-se 

como socialmente igualitária e universal, a sociedade capitalista, em especial as 

periféricas, acentuam as contradições entre o discurso igualitário dos direitos sociais e 

as necessidades sociais não atendidas” (Arouca, 2003, p. 246).  

Com isso, tornou-se patente a necessidade de superação da lógica liberal 

embutida no projeto preventista, de maneira que permitisse ampliar as transformações 

no setor da saúde para além da tomada de atitudes concernentes ao cuidado médico 

apenas. Tornava-se preciso superar ainda, nos alerta Arouca (2003), a lógica mercantil 

do modo de produção capitalista, no sentido de operar transformações políticas que 

pudessem fornecer alternativas para superar a crise no setor através da produção de 

novos cuidados e na formulação de políticas de saúde.  

Conquanto o problema das desigualdades econômicas e sociais resultantes do 

modo de produção capitalista permanecesse inalterado, a garantia de acesso à 

assistência de saúde passou a ser aliada à inserção do indivíduo no mercado de trabalho. 

Assim é que, na década de 1930, no campo da assistência psiquiátrica, ampliou-se a 

quantidade de hospícios públicos para indigentes. Já, com a finalidade de atender aos 

trabalhadores, foram construídos os hospitais de natureza privada, cujo financiamento 
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provinha da previdência social. Nessa década, o número de hospitais do setor privado 

ainda se mostrava inexpressivo diante dos hospitais públicos (Lougon, 2006).  

Em 1941, Adauto Botelho assumiu o Serviço Nacional de Doenças Mentais 

(SNDM), órgão ligado ao Ministério da Educação e da Saúde e criado pelo Decreto-Lei 

3.171 de 02 de abril de 1941. À época, 80,7% dos leitos psiquiátricos pertenciam aos 

hospitais públicos. Além desses macro-hospitais, havia uma parcela de hospitais 

privados e a pequena soma de apenas quatro ambulatórios em todo o país. Entre 1945 e 

1960, o Brasil assumiu o modelo de substituição de importações, o que acarretou em 

significativas mudanças sociais e na aceleração da urbanização, produzindo grandes 

disparidades regionais (Cohn, 1995). Ainda, conforme a autora supracitada, nesse 

período, operou-se uma cisão no campo da saúde. Uma parte ficou sob responsabilidade 

do Ministério da Saúde, voltada para ações de caráter coletivo, já a outra dizia respeito à 

Assistência Médica Individual, movida pela venda de serviços de saúde, cujo maior 

comprador era o Estado (Goulart, 2004). 

O período de 1941 a 1954 foi, dessa maneira, fortemente marcado pela 

construção de hospitais públicos pelos governos estaduais, com o auxílio do Estado, o 

que representou o aumento de mais de 16.000 leitos. Sergipe, Alagoas, Santa Catarina e 

Espírito Santo são alguns dos estados que tiveram seus hospitais-colônias construídos, 

resguardando uma distância considerável do espaço urbano e contendo instalações 

bastante precárias (Paulin & Turato, 2004). Devido às péssimas condições de 

infraestrutura, em meio ao abandono e superlotação, que apresentavam os hospitais 

públicos, no começo da década de 1950 foi adotada uma política privatista, que 

fomentou o aumento dos leitos nesse setor. 

Em 1941, o Brasil possuía 62 hospitais psiquiátricos, sendo 23 públicos 

(37,1%) e 39 privados (62,9%). Estes últimos, embora em maior número, 
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representavam apenas 19,3% dos leitos psiquiátricos, enquanto que os 

públicos detinham 80,7%. Em 1961 o Brasil já possuía 135 hospitais 

psiquiátricos, sendo 54 públicos (40%) e 81 privados (60%). Notava-se, 

no entanto, um crescimento de 24,9% dos leitos psiquiátricos privados e 

uma diminuição de 75,1% dos leitos públicos. (Paulin & Turato, 2004, p. 

245) 

Nos últimos cinco anos da década de 1960, a embrionária rede ambulatorial de 

saúde mental representava apenas uma “autêntica malha de captação de pacientes para 

hospitalização” (Resende, 2007, p. 61) na rede privada. De acordo com esse mesmo 

autor, houve ainda um aumento de 35.000 internações em 1965 para 90.000 cinco anos 

depois. Somou-se a esse fato o pouco controle da duração de internações, que 

contabilizavam uma média de três meses nos hospitais privados. Observou-se ainda 

uma ampliação do perfil nosológico dos internados, aparecendo, em grandes 

proporções, neuróticos e alcoolistas. Esses dados por si só acusaram a existência de uma 

política eminentemente caracterizada pela internação asilar.  

Nesse panorama, é interessante apontar os quatro interesses na configuração do 

hospício em fins do século XIX e na primeira metade do século XX, conforme 

argumenta Daúd Jr. (2000). O primeiro diz respeito à esfera ideológica, marcada pela 

difusão de ideias racistas-eugenistas, de inferioridade feminina e do xenofobismo. Há 

ainda os interesses no campo econômico, registrados pela urgência pela exclusão 

daqueles considerados improdutivos ao mercado de trabalho e o consequente controle 

do exército de reserva de mão-de-obra. Em terceiro, situam-se os interesses políticos, 

haja vista as torturas e desaparecimento de presos políticos promovidos pelos 

estabelecimentos psiquiátricos a serviço da autocracia burguesa. Por fim, há que se 

ressaltar os interesses lucrativos, já que no período de 1841 a 1965, foram criados 135 
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hospitais psiquiátricos, havendo um crescimento para 430 após o golpe de 64 até 1981. 

À época, registrava-se 105 mil leitos manicomiais, sendo 80% do setor privado. Os 

números eram alarmantes, “de 1964 e 1982, os leitos psiquiátricos cresceram dezesseis 

vezes mais rapidamente que a população brasileira” (Daúd Jr., 2000, p. 40).  

Nos 20 anos que se sucederam à década de 1960, foi registrado um contínuo 

aumento dos leitos privados, de modo que em 1981, 70,6% eram leitos de hospitais 

privados e 29,4% correspondiam a leitos em hospitais públicos. Após o golpe de 1964, 

houve uma expansão da cobertura previdenciária para parcelas da população que antes 

não tinham acesso a tal benefício. Para dar conta dessa nova demanda, houve um 

crescimento do número de contratações de leitos privados. Enquanto esses últimos 

foram reservados aos trabalhadores, os leitos de hospitais públicos se especializaram no 

atendimento aos considerados indigentes. Se na prática observava-se o incremento do 

tratamento de base hospitalar, em documentos oficiais, a exemplo da Resolução 

CD/DNPS 942/62 – Normas Gerais para a Prestação de Assistência Médica aos Doentes 

Mentais, percebeu-se um incremento da proposta preventista. Esta resolução deveria ser 

colocada em prática nos ambulatórios, domicílios dos segurados, nos locais de trabalho 

e em hospitais gerais. Porém, acabou se tornando letra morta. Apesar da tentativa de 

incrementar a rede com serviços extra-hospitalares, predominava na assistência 

psiquiátrica a política de internação hospitalar. Como poderemos discorrer na seção 1.2, 

no estado de Sergipe, essa tendência não foi diferente. 

 

1.2. Os primórdios da Assistência Psiquiátrica no estado de Sergipe 

 

A assistência ao alienado em Sergipe, era vergonhosa, medieval. “Os 

loucos de rua”, “os insanos”, “os furiosos” eram presos e depositados 
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no Reformatório Penal do Estado de Sergipe, de maneira tal, que quando 

atingisse um determinado número, eram colocados em vagões de trem da 

Estrada de Ferro, destinado ao transporte de animais, e neles viajavam, 

quilômetros e quilômetros, aglomerados, sem se alimentar, sem beber, 

chegando finalmente ao seu destino: o Asilo São João de Deus em 

Salvador, na Bahia, onde fruto de perversões por parte dos mais ruins 

mentalmente, eram novamente enjaulados, com roupas rasgadas, fétidos, 

sedentos, para tratamento (Aragão, citado por Pires & Figueiredo, 

2001, p. 12). 

 

No ano de 1937, o psiquiatra Garcia Moreno elaborou o Esquema de Serviço de 

Assistência a Psicopatas de Sergipe, projeto inspirado na experiência coordenada por 

Ulisses Pernambucano. Foi organizado em dezembro desse mesmo ano o Serviço de 

Assistência a Psicopatas de Sergipe (Rosa, 2006). Logo mais em 1940, foi inaugurado o 

Hospital-colônia Eronildes de Carvalho, que, à época, se constituiu como referência no 

tratamento asilar em Sergipe. Segue abaixo uma descrição da referida instituição, 

O Hospital era composto por sete pavilhões, que homenageavam ilustres 

nomes internacionais e nacionais da Psiquiatria, onde, em um dos 

pavilhões, residia o médico assistente com a sua família, que prestava 

assistência 24 horas. Um outro pavilhão era ocupado por pensionistas, 

que vinham em sua grande maioria do Estado da Bahia. (Pires & 

Figueiredo, 2001, p. 13)  

Devido a problemas de superlotação e dificuldades financeiras e estruturais, o 

Hospital Eronildes de Carvalho foi interditado no ano de 1960. Na década anterior, em 

1951, foi inaugurada a Clínica Psiquiátrica Adauto Botelho, que, à época, ficou 
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conhecida como Novo Hospital-colônia, de natureza pública, para onde foram 

transportados os pacientes do Hospital-colônia Eronildes de Carvalho. Dentre os 

problemas apresentados por aquela instituição, a escassez de psiquiatras era o mais 

grave. Naquele contexto, foi que em 1971 o Dr. Jorge Cabral Vieira, psiquiatra e 

Secretário de Saúde do Estado na época, decidiu pelo convite a três psiquiatras de fora 

do estado (BA, AL e PE) para completar o quadro de profissionais do hospital.  

A superlotação, denotada por elevado número de internados e de leitos 

insuficientes, passou a ser uma constante no Adauto Botelho. Algumas iniciativas como 

parcerias com a Universidade Federal de Sergipe para abertura de campo de estágio nas 

áreas de medicina, com vistas a estimular o interesse pela área psiquiátrica, e do serviço 

social foram registradas com o intuito de sanar tais problemas. Em 1974, havia um 

número superior a 360 pacientes internados nas instalações do Adauto Botelho. A 

situação de desumanidade com que os pacientes eram tratados pôde ser evidenciada de 

forma intensa no seguinte depoimento prestado pela psiquiatra Ana Angélica Salmeron, 

que, naquela época, foi estagiária da Clínica Psiquiátrica Adauto Botelho (Pires & 

Figueiredo, 2001): 

Existiam enfermarias no andar de cima que alojavam os pacientes 

mantidos pelo INSS, ou particular, que a família pagava para manter o 

paciente internado e isolado da sociedade, porém cuidado. Os quartos 

com no máximo 02 (dois) ou 03 (três) leitos, com um certo conforto e os 

pacientes gozavam de bons tratos. No fundo do hospital existia uma 

colônia, onde se encontrava em grande maioria, indigentes, abandonados 

sociais, enfim, os miseráveis. Tratava-se de um grande porão sem portas, 

sem janelas, escuro, onde centenas de pacientes ficavam trancafiados dia 

e noite. Era um amontoado de seres humanos, dormiam cinco pacientes 
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em uma cama e sofriam todo tipo de degradação. O local era imundo, 

fétido, sem nenhuma higienização física e humana. Era uma verdadeira 

podridão. Existiam pacientes com tuberculose, sarna, piolhos, sífilis, nas 

camas, grandes quantidades de percevejos e fezes para todos os lados. 

Recebiam medicação pela grade e a alimentação era da pior qualidade. 

Comiam os restos. A alimentação de melhor qualidade era para os 

pacientes particulares e para os funcionários, que ainda levavam para 

suas casas. Era um verdadeiro terror... Diante de uma situação tão 

precária e desumana, era visível o preconceito. (p. 15-16) 

Mais tarde, com o objetivo de receber um Centro de Estudos Psiquiátricos e um 

Ambulatório em Saúde Mental, o Adauto passou por melhorias em sua estrutura física, 

além da contratação de profissionais da nutrição e do serviço social. No ano de 1979, foi 

iniciada a construção do hospital psiquiátrico Garcia Moreno, em cujo projeto inicial 

deveria acolher os casos crônicos do Adauto Botelho, enquanto que este último deveria 

ficar com os casos considerados agudos. Nesse ínterim, o hospital Garcia Moreno foi 

fundado sob os moldes da proposta de funcionamento da comunidade terapêutica, 

comportando em sua estrutura física um espaço para horta, criação de bovinos e 

galinhas. 

Não muito diferente do cenário nacional, ocorreu um crescimento dos leitos em 

hospitais privados, sustentados com recursos da Previdência Social, no estado de 

Sergipe. Ainda no ano de 1979, foi inaugurada a segunda clínica particular, a Clínica de 

Repouso São Marcello. Juntamente com a Casa de Saúde Santa Maria, criada em 1962, 

ambas integram até hoje o quadro de leitos privados no atendimento psiquiátrico em 

Sergipe (Pires & Figueiredo, 2001).  
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As contradições do sistema assistencial de saúde, bem como da assistência 

psiquiátrica, trouxeram fortes impactos na década de 1970, a exemplo do vertiginoso 

aumento dos índices de cronificação e de reinternação nos hospitais psiquiátricos. Além 

disso, cresceu o número de concessões de auxílio-doença para segurados por motivo de 

doença mental, o que acarretou num acúmulo de despesas para a Previdência Social. Em 

contraposição a esse modelo de caráter hospitalocêntrico, medicalizante, verticalizador 

e centrado na figura do médico, eclodiram fortes críticas ao hospital psiquiátrico, 

acompanhadas pela retomada da proposta de ambulatorização e de prevenção da saúde 

mental. Sobre esse momento, trataremos no capítulo que segue. 
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2. A reversão do modelo de Assistência Psiquiátrica tradicional: as 

reformas psiquiátrica e sanitária 

A proposta de cuidado pineliana
6
 foi incorporada em vários países. Teve como 

principais méritos um novo olhar lançado para a loucura. Entretanto, esse modelo, 

balizado pelo confinamento e observação sistemática do estado nosológico do sujeito, 

teve suas bases contestadas. Foi, então, no período do pós-segunda guerra mundial que 

vários países, a exemplo da Inglaterra, Estados Unidos, França e Itália, experimentaram 

reformas tanto na constituição do saber, como da instituição psiquiátrica.  

No Brasil, a experiência de reforma psiquiátrica ocorreu mais tardiamente, em 

fins da década de 1970 e sob a influência dos processos supracitados, com ênfase 

especial à Psiquiatria Preventiva norte-americana e à Reforma Psiquiátrica Italiana. 

Discorrer acerca da reforma psiquiátrica brasileira, por conseguinte, é uma tarefa que 

não deve ser descolada da reforma sanitária. Esta última ocorreu concomitantemente ao 

movimento de luta antimanicomial e teve como plano de fundo o processo de 

redemocratização do governo ditatorial, acompanhado de uma crise no setor econômico. 

Essa crise teve como um de seus tentáculos a insustentabilidade do setor de bem-estar 

social até então eminentemente privatizante, cujas despesas o Estado não tinha mais 

condições de arcar. Somavam-se a isso as péssimas condições de atendimento e até 

mesmo de desassistência às parcelas de baixa renda. 

Na primeira seção, será brevemente comentado o entorno em que emergiu a 

proposta pineliana e quais as principais consequências para a medicina e sua primeira 

                                                           
6
 Referente às reformas introduzidas no tratamento da doença mental pelo médico francês Philippe Pinel, 

durante os séculos XVIII e XIX. 
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especialidade, a psiquiatria. Em seguida, discorreremos sobre os processos de reforma 

psiquiátrica em alguns países europeus e nos EUA. Na terceira seção, o tema abordado 

será as reformas psiquiátrica e sanitária no Brasil e como que esse dois movimentos 

contribuíram para a reversão do tipo de tratamento, até então hegemônico, ofertado no 

campo da saúde mental. 

Um dos produtos da interseção entre as reformas foi a proposta do ambulatório 

de saúde mental, que será tema debatido na seção 2.4. Aqui, começaremos com a 

exposição do panorama imediatamente anterior aos processos das referidas reformas, a 

saber, as décadas de 1960 e 1970. Dessa maneira, enquanto eram formulados 

documentos ministeriais a fim de programar ações de cunho preventista e territorial, 

inspiradas no modelo norte-americano, na prática o que predominou foi o investimento 

na compra por leitos em hospitais privados. Na seção 2.5, falaremos sobre alguns 

marcos na assistência psiquiátrica de Sergipe e as primeiras indicações da proposta de 

atendimento ambulatorial e das ações integradas em saúde mental nesse estado. Em 

seguida, serão comentadas as Portarias Ministeriais n
o
 224/92 e n

o
 154/08 e, com elas, 

os indicativos de transformações sobre os modelos ambulatoriais de saúde mental. Na 

seção 2.7, tendo em vista a realidade difusa de organização dos ambulatórios nos 

municípios brasileiros, serão relatadas algumas experiências, por meio do paralelo 

comparativo das características comuns e das ressalvas pertinentes a cada um dos 

contextos locais.  

Na penúltima seção, iremos debater a respeito das vicissitudes concernentes ao 

cotidiano dos serviços ambulatoriais. Balizados principalmente pelas proposições de 

Costa-Rosa (2006) e Yasui e Costa-Rosa (2008), pretendemos trazer à tona os reflexos 

dos avanços e retrocessos obtidos pelos processos de reforma psiquiátrica e sanitária no 

funcionamento dos ambulatórios de saúde mental na atualidade. Conforme indicam 
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esses autores, presenciamos a existência de dois modos de funcionamento: modo asilar 

e modo psicossocial, que, embora conflitantes, podem coabitar o cotidiano dos serviços 

de saúde mental. Sem perder de vista as discussões sobre avanços e retrocessos das 

reformas e no intuito de sequenciar os fatos concernentes à realidade dos serviços 

assistenciais no campo da saúde mental, fecharemos esse capítulo com a exposição dos 

novos rumos conquistados nesse campo no estado de Sergipe e em sua capital. 

 

2.1. Antecedentes da(s) reforma(s) psiquiátrica(s) 

Em meados do século XIX, a loucura tonou-se objeto de estudo e passou a ser 

cientificamente denominada de doença mental. Ainda no século anterior, o internamento 

que antes era uma mera ferramenta de exclusão social (de loucos, leprosos, vagabundos, 

prostitutas, ladrões) adquiriu função terapêutica. Na segunda metade do século XVIII, a 

doença mental se configurou em „objeto fundante‟ do saber e da instituição psiquiátrica. 

Antes disso, o hospital geral já existia, mas ainda não era considerado uma instituição 

médica, já que sua principal função era a manutenção da ordem social, bem como a 

prestação de assistência e de filantropia aos desprovidos de sorte divina e material 

(Amarante, 2003a).  

A função de médico só surgiu em 1793 e teve Pinel como precursor, figura 

responsável por prestar importantes contribuições no processo que sucumbiu na 

primeira grande reforma na prestação de assistência aos considerados loucos. Foi a 

partir das formulações desse médico francês, que a medicina constituiu sua primeira 

especialidade, a psiquiatria. A partir de então, a alienação mental passou a ser vista 

como um problema de ordem moral. Por sua vez, o tratamento recomendado para os 

loucos consistiu no isolamento, na observação e na descrição dos sintomas (Resende, 

2007). Nesse caso, não interessava situar a alienação nos limites do organismo, mas sim 
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sinalizar os sintomas e sinais, para depois agrupá-los de acordo com uma ordem das 

manifestações aparentes da doença. Pinel foi o responsável por inaugurar um tratamento 

diferenciado ao entender que a alienação deveria ser tratada separadamente de outras 

mazelas sociais. Em contrapartida, ele disseminou práticas, instituições e discursos que 

aprisionaram o louco (Amarante, 2003a). Em suma, Pinel inaugurou uma nosografia, 

uma reorganização do espaço asilar e também uma nova terapêutica (tratamento moral) 

para a loucura.  

Na segunda metade do século XIX, a psiquiatria passou a assumir uma posição 

assentada na perspectiva positivista e com base na tradição das ciências biológicas. 

Assim, o saber psiquiátrico construiu um modelo explicativo dos males mentais, 

fundamentado pela observação e pela descrição dos sintomas. Consideradas lócus por 

excelência de aplicação do saber psiquiátrico, foram construídas as colônias mentais. 

Apesar dos avanços computados por reformas posteriores a Pinel, podemos encontrar 

ainda evidentes resquícios do modelo pineliano no século atual. Sobre as possíveis 

razões de persistência da psiquiatria clássica, Amarante (2003a) pontua: 

É interessante constatar que o modelo clássico da psiquiatria foi tão 

amplamente difundido, que influencia a prática psiquiátrica até nossos 

dias – apesar de terem surgido outros tantos modelos. O que talvez sugira 

a confirmação de que sua validação social está muito mais nos efeitos de 

exclusão que opera, do que na possibilidade de atualizar-se como um 

modelo pretensamente explicativo no campo da experimentação e 

tratamento das enfermidades mentais. (p. 26) 

Embora se evidenciem ainda fortes resquícios da instituição e do conhecimento 

psiquiátrico clássico, há de se ressaltar os avanços advindos dos movimentos de reforma 

da reforma pineliana. Dessa feita, merecem destaque algumas experiências que 
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romperam com o modelo psiquiátrico tradicional. Serão comentadas aqui as 

reformulações ocorridas no modelo assistencial e teórico dos Estados Unidos e de 

alguns países europeus: Inglaterra, França e Itália.  

 

2.2. As reformas da reforma psiquiátrica de Pinel 

O cenário impresso pelo período pós-segunda guerra mundial, na segunda 

metade do século XX, trouxe à tona uma série de questões relativas à necessidade de 

reabilitação e garantia de políticas de bem-estar social aos ex-combatentes de guerras, 

bem como às famílias órfãs. Esse período também foi alvo de denúncias dos maus-

tratos e torturas executados durante a guerra. Em relação à loucura, Amarante (2003a) 

comenta que as reformas que ocorreram após a reforma de Pinel tiveram tendências 

diversificadas. Algumas procuraram contestar o papel e a natureza da instituição asilar, 

houve ainda outras experiências que questionaram o saber psiquiátrico. Sobre esses 

movimentos, Birman e Costa (2002) demarcam três períodos distintos.  

O primeiro consistiu em reformas circunscritas ao interior do ambiente asilar e 

se deu através da Psicoterapia Institucional de Bonnafé na França e as Comunidades 

Terapêuticas na Inglaterra e nos Estados Unidos. O período subsequente adquiriu um 

diferencial ao extrapolar as questões referentes apenas ao asilo, configurou-se pela 

chamada Psiquiatria de Setor na França e Psiquiatria Preventiva norte-americana. O 

terceiro e último período caracterizou-se pelas reformas que contestaram o dispositivo 

médico-psiquiátrico e as instituições terapêuticas, por meio da Antipsiquiatria na 

Inglaterra e a Psiquiatria Democrática, conduzida por Franco Basaglia na Itália. Este 

último bloco de reformas foi responsável pela proposta de desconstrução do aparato 

psiquiátrico, já que o compreendia como um conjunto de instituições, saberes, práticas 
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acerca do louco e da loucura. Discorreremos nas linhas que seguem sobre cada uma 

dessas experiências, a fim de enumerar mais minúcias.  

As reformas dos manicômios foram desencadeadas a partir das demandas 

geradas pelo desperdício da força de trabalho. Em que pese o fracasso relacionado à 

não-recuperação das doenças mentais, surgiram propostas de reformulação do asilo. 

Uma dessas propostas foi a “terapêutica ativa”, também conhecida como Terapia 

Ocupacional, idealizada por Hermann Simon nos anos 1920. Em meio à construção de 

um hospital, Simon refere-se à mão de obra de alguns doentes crônicos como 

ferramenta terapêutica. Foi com base na Terapia Ocupacional que foram estruturadas a 

Comunidade Terapêutica e a Psicoterapia Institucional francesa. 

Termo inicialmente utilizado em 1946 para referir o trabalho feito por T. H. 

Main, junto com Bion e Reichman no Monthfield Hospital, em Birmingham, a 

Comunidade Terapêutica pode ser entendida como um conjunto de reformas 

institucionais. A fim de operar transformações na dinâmica da instituição asilar, essas 

reformas se circunscreveram ao hospital psiquiátrico e lançaram mão de medidas 

administrativas, democráticas, de participação e de caráter coletivo. Foi então no ano de 

1959, na Inglaterra, que Maxwell Jones tornou esse termo conhecido (Comunidade 

Terapêutica), a partir das experiências realizadas num hospital psiquiátrico (Amarante, 

2003a, 2007).  

Utilizando grupos de discussão, grupos de atividades e grupos operativos, Jones 

passou a compreender a terapia como um recurso que deveria pressupor o 

envolvimento, para além da relação entre técnico e interno, entre internos, com os 

familiares e com a comunidade. Assim, a experiência da Comunidade Terapêutica 

inaugurou no âmbito da reforma sanitária inglesa uma nova forma de interação entre 

hospital psiquiátrico e a comunidade.  
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Jones acreditava no potencial do hospital enquanto um conjunto de pessoas 

(funcionários, administradores, pacientes) que, de modo igualitário, poderiam executar 

tarefas pertinentes à instituição. No entender de Jones, “uma comunidade é vista como 

terapêutica porque é entendida como contendo princípios que levam a uma atitude 

comum, não se limitando somente ao poder hierárquico da instituição” (Amarante, 

2003a, p. 29). O fato é que essa iniciativa não deu conta dos problemas de rejeição e 

exclusão sofridos pelo sujeito portador de doença mental.  

A outra experiência referente ao primeiro grupo de reformas foi a Psicoterapia 

Institucional, que teve como principal condutor François Tosquelles. Assim foi que, 

num contexto de resistência ao nazismo, em 1952, o Hospital Saint-Alban na França se 

transformou num espaço de convergência entre marxistas, surrealistas e freudianos que 

promoveram denúncias acerca do caráter segregador e totalizador da psiquiatria. Do 

ponto de vista cultural, Tosquelles lançou mão do princípio da “terapêutica ativa”, de 

Herman Simon, e com base nos pressupostos de Pinel e Esquirol, converteu o hospital 

em espaço potencial para cura das pessoas com transtornos mentais. Para ele, o 

principal problema estaria no mau uso do hospital psiquiátrico, fosse no âmbito das 

terapêuticas e da administração ou ainda em decorrência do contexto político-social que 

acabou por tornar o hospital um campo de repressão e violência.  

A Psicoterapia Institucional apostou no exercício permanente de revisão dos 

preceitos que envolvem a instituição psiquiátrica, a saber, a segregação, o poder médico, 

bem como a verticalidade das relações intrainstitucionais. Com a expansão da 

Psicoterapia Institucional nos hospitais na França, a influência de Simon foi conjugada a 

conhecimentos psicanalíticos, que estavam em voga naquele momento no país, 

principalmente à psicanálise lacaniana. Essa fusão possibilitou a entrada da psicanálise 

nos hospitais psiquiátricos (Amarante, 2003a, 2007). Da mesma maneira que a 
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Comunidade Terapêutica na Inglaterra, a Psicoterapia Institucional se restringiu ao 

asilo, não tecendo nenhuma crítica a respeito da psiquiatria enquanto campo de saber. 

Além disso, em ambas as experiências, era patente a tentativa de regulação da loucura, 

principalmente pela exclusão de seus atos e discursos. 

O segundo bloco de reformas distinguiu-se da Comunidade Terapêutica inglesa 

e da Psicoterapia Institucional principalmente pela ênfase diferenciada atribuída ao 

papel da comunidade no tratamento do doente mental. Aqui, o hospital não foi 

definitivamente descartado desse processo. Porém, essa instituição deveria possuir uma 

função complementar, transitória. A partir dessa premissa, foi que se desenvolveu a 

Psiquiatria de Setor francesa, no contexto do pós-guerra, quando Bonnafé e um grupo 

de psiquiatras decidiram contestar a estrutura asilar vigente.  

Com base na ideia de “setor”, o hospital se dividiria em áreas que, por seu turno, 

possuiriam áreas correspondentes no âmbito geográfico e social da comunidade 

(Amarante, 2003a, 2007). Desse modo, cada pavilhão deveria comportar pessoas com as 

mesmas origens geográficas e culturais e que poderiam ser acompanhadas, ao retornar à 

comunidade, pela mesma equipe técnica. O “setor” tentou integrar a comunidade aos 

processos de tratamento antes circunscritos à instituição psiquiátrica. Cada setor 

geográfico possuiria uma média de 70 mil habitantes, com a cobertura de uma equipe 

formada por psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, bem como de 

instituições de tratamento, prevenção e pós-cura das doenças mentais. No Brasil, uma 

proposta semelhante a essa foi a setorialização das Unidades Básicas de Saúde.  

Diante do cenário do pós-guerra na década de 1960 na França, tornaram-se 

constantes os altos gastos de capital público com a psiquiatria asilar, além da própria 

inadequação de estruturação do espaço para dar conta dos males mentais. A despeito 

disso, nos diz Amarante (2003a), a crise pela qual a burguesia enfrentava pôs em risco a 
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ideologia dominante. Isso fez que várias medidas fossem tomadas, no caso da saúde 

mental, significou o emprego das técnicas psis para enfrentar os problemas sociais.  

Enquanto isso, nos Estados Unidos, ao mesclar premissas da Psiquiatria de Setor 

francesa e da Socioterapia inglesa, a Psiquiatria Preventiva ou Comunitária imprimia 

um novo objeto na terapêutica voltada aos transtornos mentais, a saber, a saúde mental. 

No ano de 1955, foi promovido um censo para avaliar as condições dos hospitais 

psiquiátricos dos EUA e, para a preocupação dos governantes, foram trazidas à tona 

várias denúncias de maus-tratos e violência aos pacientes. Para prestar soluções, o 

presidente Kennedy assinou em 1963 um decreto que visou à redução do índice de 

doentes mentais nas comunidades (Amarante, 2003a, 2007). 

A Psiquiatria Preventiva, também denominada de Saúde Mental Comunitária, 

teve suas propostas bem trabalhadas na obra „Princípios de Psiquiatria Preventiva‟ de 

Gerald Caplan, lançado em 1980. De acordo com Caplan, para que a prevenção dos 

transtornos mentais fosse realmente eficaz, era preciso que ocorresse a “busca de 

suspeitos”. Segundo ele, o transtorno mental, fosse um distúrbio, desvio, marginalidade, 

poderia ser prevenido através da detecção de “suspeitos” na população. A noção de 

prevenção empregada por Caplan, ao ser transposta da medicina preventiva para a 

psiquiatria, se classificava em três níveis, apontam, quais sejam (Birman & Costa, 

2002): 

1) Prevenção Primária: intervenção nas condições possíveis de formação 

da doença mental, condições etiológicas, que podem ser de origem 

individual e (ou) do meio; 2) Prevenção Secundária: intervenção que 

busca a realização de diagnóstico e tratamento precoces da doença 

mental; 3) Prevenção Terciária: que se define pela busca de readaptação 

do paciente à vida social, após a sua melhoria. (p. 54) 
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No modelo da intervenção caplaniana, as equipes de saúde deveriam atuar ao 

estilo de consultores, baseados em normas e padrões científicos e com a utilização da 

técnica do screening, para identificar os casos suspeitos de enfermidade em grupos 

sociais. Lancetti (citado por Amarante, 2003a) nos lembra que tal técnica teria dois 

significados: seleção e “programa de triagem”, tal qual coloca a tradução brasileira de 

Caplan. A Psiquiatria Preventiva de Caplan, entretanto, incorporou valores díspares. 

Pois, de um lado, se desenvolveu uma articulação com a saúde pública para 

fundamentar as práticas preventivas, de outro, o cultivo de um ideal normativo de saúde 

psíquica.  

Para Birman e Costa (2002), em crítica ao modelo da Psiquiatria Preventiva, o 

psiquiatra se assemelha a um funcionário burocrático da comunidade, onde qualquer 

tipo de desadaptação constituiria um quadro patológico. A promoção de saúde mental 

fez parte do conjunto de programas de Bem-Estar Social, Educação Geral e Reforma 

Urbana. No lugar de tratar as doenças psíquicas, priorizou-se o esquadrinhamento de 

quaisquer desvios da norma, em prol da promoção de um bem-estar moral. 

Com a finalidade de nortear as novas diretrizes das políticas de saúde mental dos 

EUA, surgiu no âmbito da Psiquiatria Preventiva o conceito de desinstitucionalização. 

Nessa seara, tal conceito virou sinônimo de desospitalização, fosse pela diminuição de 

ingressos no hospital, ou do tempo de permanência, ou ainda na promoção de altas 

hospitalares. Fizeram parte da estratégia de desospitalização a implantação de serviços 

como centros de saúde mental, oficinas protegidas, lares abrigados, hospitais-dia, 

hospitais-noite, enfermarias e leitos em hospitais gerais, etc. Com isso, a intenção era 

que, na medida em que se realizasse a prevenção dos casos, ocorresse a extinção dos 

hospitais. Na realidade prática, não foi isso que aconteceu. Melhor explicando (Birman 

& Costa, 2002):  
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No entanto, em que pese o fato de terem sido instalados tantos serviços e 

estratégias desospitalizantes, ocorreu um aumento importante da 

demanda psiquiátrica nos EUA, não apenas para os novos serviços extra-

hospitalares, mas também para os hospitais psiquiátricos: os próprios 

serviços comunitários se transformaram em grandes captadores e 

encaminhadores de novas clientelas para os hospitais psiquiátricos. (p. 

51) 

Nesse sentido, a Psiquiatria Preventiva acabou se tornando um conjunto de 

estratégias de medicalização do social. Podemos perceber que a desinstitucionalização 

esteve, então, diretamente atrelada ao processo de desospitalização, que privilegiou a 

redução do ingresso e da permanência dos pacientes dos hospitais psiquiátricos e a 

ampliação da oferta de serviços extra-hospitalares. Em consequência, nos EUA, o 

preventismo acabou gerando um aumento da demanda ambulatorial e extra-hospitalar e 

mantiveram internados os típicos clientes dos hospitais psiquiátricos. Em outras 

palavras, “O modelo asilar é retroalimentado pelo circuito preventivista” (Amarante, 

2003a, p. 41). 

Rotelli, Leonardis, e Mauri (2001), ao analisarem essa não-diminuição das 

internações psiquiátricas nos Estados Unidos e na Europa, denominaram esse fenômeno 

de revolving door. Melhor explicando, ao mesmo tempo em que os hospitais 

apresentavam uma redução nas internações e um aumento nas altas e recidivas, foram 

abertas outras instituições de internação a exemplo de albergues e casas de repouso. “Os 

serviços territoriais ou de comunidade convivem com a internação, mas não a 

substituem, ao contrário, (...) confirmam sua necessidade” (Rotelli, Leonardis, & Mauri, 

2001, p. 21). Além disso, imperava a lógica empresarial segundo a qual para cada 

problema, haveria um serviço específico. Caberia, então, ao paciente ser encaminhado 
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ao serviço que se enquadraria melhor às suas necessidades. Consequência disso, é que 

os pacientes iam de um serviço a outro, a ao final, não estavam sob a responsabilidade 

de nenhum técnico.  

Os serviços de base comunitária trouxeram consigo uma psiquiatrização dos 

problemas sociais, além de fomentar mecanismos de controle social na comunidade – 

aqui, tem-se o caso extremo das terapias para os ditos normais. Até esse momento, 

conforme já pontuamos, a desinstitucionalização foi tratada como sinônimo de 

desospitalização, política de altas hospitalares e redução gradual do número de leitos. 

Essas iniciativas revelaram-se coerentes com as prescrições neoliberais e conservadoras 

de redimensionamento do Welfare State e da consequente redução de gastos com a área 

social. As reformas dos anos 1960 se propuseram a superar as internações manicomiais 

através da criação de serviços comunitários que estimulassem a prevenção e reabilitação 

dos casos ligados à saúde mental (Rotelli, Leonardis, & Mauri, 2001). Diante dos 

pontos levantados, percebemos que o principal objetivo dessas reformas não foi 

alcançado, qual seja, a superação do modelo asilar. Além do mais, acabou por produzir 

cronicidade nos serviços de base comunitária. 

Conforme pudemos conferir no capítulo acerca do “Percurso Histórico da 

Assistência Psiquiátrica e dos Ambulatórios de Saúde Mental no Brasil”, vimos que 

algo semelhante ocorreu no Brasil quando da implantação desses serviços na década de 

1980. Junto com as demais alternativas de base comunitária e extra-hospitalares, 

observou-se o aumento da demanda pelo atendimento dos casos mais leves. Em 

contrapartida, os casos considerados mais graves continuaram recebendo 

encaminhamentos ao hospital psiquiátrico, gerando – ao invés de uma diminuição – um 

crescimento também dessa demanda. 
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A noção de desinstitucionalização sofreu distintas significações. O entendimento 

desse termo enquanto mera desospitalização tem seus limites alargados a partir das 

experiências que perfizeram o terceiro bloco de reformas, elencado por Birman e Costa 

(2002). Aqui, situamos a Antipsiquiatria inglesa e a Psiquiátrica Democrática da Itália. 

A Antipsiquiatria, formulada na década de 1960, na Inglaterra, teve como destaque os 

psiquiatras Ronald Laing, David Cooper e Aaron Esterson, que contestavam o saber e as 

práticas psiquiátricas a partir de denúncias de sua inadequação no manejo da loucura, 

principalmente da esquizofrenia.  

A denominação Antipsiquiatria, concebida por Ronald Cooper, visou representar 

uma antítese à teoria psiquiátrica. Para esse psiquiatra, era um grande equívoco 

metodológico da psiquiatria a adoção do mesmo modelo de conhecimento das ciências 

naturais (Amarante, 2007). Foram combatidas a hierarquia e a disciplina hospitalar, a 

partir do método terapêutico da análise do discurso. Desinstitucionalização, aqui, teve 

suas fronteiras semânticas ampliadas e reformuladas. 

Outro avanço registrado acerca do conceito de desinstitucionalização se deu com 

a Psiquiatria Democrática na Itália (Amarante, 2003a, 2007). Desinstitucionalizar, nesse 

momento, ganha novas feições, não mais se assemelhando ao conceito apenas de 

desospitalização. Desinstitucionalização se referiu ao processo de desconstrução de 

saberes, práticas e discursos que reduzem a loucura à condição de doença. Tentaremos 

discorrer com atenção sobre essas experiências, tendo em vista a influência que exerceu, 

e exerce, no processo de reforma psiquiátrica brasileiro. A experiência italiana veio de 

encontro ao hospital psiquiátrico, à Comunidade Terapêutica inglesa e à Psiquiatria de 

Setor francesa. Dessas últimas, conservou apenas o caráter democratizante das relações 

entre os diversos atores institucionais e o princípio da territorialidade.  
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O maior expoente da Psiquiatria Democrática foi Franco Basaglia. A leitura 

basagliana levou em conta fatores sociais, históricos e econômicos para analisar as 

práticas institucionais que lidavam com o sofrimento e a diferença. Ademais, para 

Basaglia, a leitura classificatória da doença mental empreendida pela psiquiatria clássica 

subtraia a totalidade subjetiva e histórico-social do louco. A partir desses pressupostos, 

Franco Basaglia iniciou suas experiências de contraposição à psiquiatria tradicional na 

década de 1960, no manicômio da cidade de Gorizia, na Itália.  

Inicialmente, o modelo inglês de Comunidade Terapêutica de Maxwell Jones foi 

aplicado. Entretanto, de caráter tutelar, esse modelo não questionava a relação de poder 

entre médico e paciente, bem como a concepção de loucura como um mero objeto de 

estudo. Nesses termos, tornou-se urgente a superação da mera humanização do lócus do 

manicômio. A experiência de Gorizia teve papel fundamental na denúncia à produção 

de exclusão gerada pela prática e ciência psiquiátricas. Compuseram esse cenário de 

contestação da assistência hospitalar vigente os técnicos dessas instituições (psicólogos, 

psiquiatras, enfermeiros, etc.), além dos próprios pacientes e outras esferas da 

sociedade, como técnicos das estruturas sanitárias locais e políticos (Rotelli, Leonardis, 

& Mauri, 2001). Enfim, sujeitos políticos institucionais e não institucionais. Assim, a 

reforma na Itália foi se configurando a partir do interior da própria instituição, 

utilizando os mesmos espaços, os mesmos recursos, a mesma equipe e os mesmos 

pacientes. Desconstruindo pedaço por pedaço e reaproveitando os recursos presentes, a 

desinstitucionalização na Itália empreendeu novos espaços de caráter substitutivo às 

práticas já existentes.  

Depois de passar um tempo fora, em outubro de 1971, Basaglia operou na cidade 

de Trieste uma reinvenção do modelo de comunidade terapêutica, que extrapolou a 

simples humanização institucional e operou um desmonte do dispositivo psiquiátrico e 
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das relações de desvalorização e desautorização do louco. Entre os anos 1971 e 1978, o 

hospital foi esvaziado com seu contingente de 1200 pacientes e foi oficialmente abolido 

em 1980.  

No dia 13 de maio de 1978, foi aprovada a Lei n. 180. Também conhecida como 

Lei Basaglia, representou muitos avanços em relação à antiga legislação de 1904, 

trazendo o fim de todo tipo de controle institucional sobre os loucos e a loucura. 

Entretanto, nos alerta o próprio Basaglia (1979), a aprovação dessa lei por si só não 

garantiu a extinção dos manicômios, nem mesmo o investimento em serviços extra-

hospitalares em todas as regiões. Em outras palavras, o processo de reforma não se 

limitou a conquistas legais. Atualmente, após serem abolidas todas as estruturas de 

internação, houve sua substituição por serviços e espaços de intervenção. É nesse 

ínterim que, comenta Amarante (2003a), 

a saúde e a doença ganham concretude histórico-social, tornam-se 

fenômenos datados na realidade política dos sujeitos sociais. A abstração 

operada pelo olhar positivista pode ser recolocada e situada na existência 

de toda uma relação entre saberes/ poderes/ subjetividades, feitas práticas 

sociais. (p. 48) 

Segundo a ótica basagliana, incompreendido pela ciência, o doente é 

normalmente afastado e excluído pela instituição psiquiátrica. O que Basaglia propõe, 

então, é uma inversão dessa lógica, quando sugere que coloquemos “entre parênteses” a 

doença e o modo pelo qual ela é classificada. A modalidade de excluir e ser excluído se 

assemelha com a própria modalidade psicótica de exclusão do real e da realidade do 

doente mental, dada pela condição de excluído da sociedade. Dessa maneira, o 

mecanismo de exclusão do outro, no nosso caso, do louco por meio dos manicômios 

pela “reserva psiquiátrica”, pode ser compreendido como a vontade de excluir uma 
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parte de si, da qual sente medo. Em outros termos, “a psiquiatria clássica limitou-se à 

definição das síndromes em que o doente, arrancado de sua realidade e apartado do 

contexto social em que vive, vê-se etiquetado, „constrangido‟ a aderir a uma doença 

abstrata, simbólica e, enquanto tal, ideológica” (Basaglia, 2005, p. 35). 

Dentre aqueles excluídos pela sociedade, o portador de transtorno mental se 

encontra numa situação delicada já que não consegue por vezes conhecer os próprios 

limites de sua doença. É aí que a sociedade e a psiquiatria exercem um papel 

fundamental, ao elaborar os significados do que o portador de transtorno mental entende 

a respeito de si. É compreender, ainda, o doente mental como uma pessoa que deve ser 

tratada e não mais como um monstro biológico e social (Basaglia, 2005).  

Sob o prisma da redução da complexidade das vidas dos sujeitos tidos como 

loucos, os dispositivos médico e jurídico regulamentaram leis e criaram mecanismos de 

tutela. Dessa feita, Basaglia (1979) ainda acrescenta que os pretensos candidatos à 

ocupação dos leitos nos hospitais psiquiátricos, bem como aqueles que já os ocupam, 

não por acaso, também pertencem à parcela mais pobre da população. Logo, a questão 

do manicômio, para além da necessidade de se dispor de novas técnicas psiquiátricas, é 

algo que se situa na ordem do social. Isso implica na urgência de luta política pela 

mudança nas condições de trabalho, que se tornam as principais causadoras dos ditos 

distúrbios mentais. Foi com esse intuito que a luta pela reforma psiquiátrica italiana 

esteve associada aos sindicatos, partidos, organizações e associações populares. Tal 

experiência serviu de modelo para a reforma psiquiátrica no Brasil. A despeito disso, e 

salvaguardando as peculiaridades sociais, econômicas e políticas do Brasil em fins da 

década de 1970, iremos discorrer acerca do movimento sanitário e da reforma 

psiquiátrica.  
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2.3. Movimento Sanitário e Reforma Psiquiátrica no Brasil 

As políticas sociais não são mecanismos que ocorrem de forma linear na 

história. Nesse sentido, há que se considerar seu caráter processual, bem como os 

aspectos retroalimentadores presentes antes mesmo do momento da implementação, 

pois o processo de formação de qualquer política pública se constitui na interação entre 

formulação, implementação e avaliação (Menicucci, 2006). Dito isso, iremos discorrer 

acerca de algumas forças que constituíram os movimentos sanitário e antimanicomial e 

suas resultantes no processo de implantação e consolidação dos serviços de saúde e, de 

modo particular, dos ambulatórios de saúde mental brasileiros. 

Durante o período ditatorial, no âmbito das políticas sociais de saúde, assistiu-se 

a uma crescente intervenção estatal na assistência médica por meio de incentivos e 

repasses públicos à esfera privada. A hegemonia de um modelo hospitalocêntrico, 

curativo-individual e calcado na geração de lucros possibilitou a construção de um 

considerável complexo médico-industrial privado. Em contrapartida, as ações de saúde 

pública de enfoque coletivo e preventivo, configuradas pela mão-de-obra de 

profissionais generalistas e tecnologias simplificadas, situavam-se em segundo plano na 

destinação dos recursos públicos. Ademais, essas ações se reduziam a intervenções 

campanhistas, com vistas basicamente ao combate de epidemias, endemias e problemas 

mais gerais de saúde pública (Amarante, 2003b; Lana & Gomes, 1996).  

Diante desse quadro, surgem no pós-guerra (como a contracultura na década de 

1960-1970) e no Brasil (com o processo de redemocratização no período de 1976-1988) 

práticas de contestação que significaram desde a crítica ao saber psiquiátrico até as 

denúncias das desumanidades provocadas do lado de dentro dos muros dos asilos. A 

partir disso, foi fomentada a luta pela conquista de direitos dos pacientes que se 

encontravam em regime de internação e/ou vítimas de maus-tratos. No entanto, o que se 
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conseguiu foi a articulação de um sistema complementar ao asilo, por meio das ações de 

ambulatorização calcadas nos conceitos da psiquiatria preventiva e comunitária. Essa 

reforma “frustrada”, no entanto, abriu precedentes para o surgimento de movimentos 

contestatórios como o MTSM, nascido no bojo do movimento sanitário. 

Ao incorporar princípios e diretrizes do movimento sanitário, tais como 

descentralização, universalidade, integralidade e participação popular, os militantes da 

reforma psiquiátrica aderiram aos parâmetros da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Isso significou a adoção de uma proposta de reorientação do modelo 

assistencial a partir de iniciativas como a descentralização dos serviços, integração de 

serviços psiquiátricos em unidades de cuidados gerais, formação de cuidadores não-

especializados e o incentivo à participação da comunidade (Nunes, Jucá, & Valentim, 

2007). 

Em julho de 1971, após a Convenção Brasileira de Psiquiatria, realizada em 

Brasília-DF, foram sistematizadas algumas recomendações em prol de um novo modelo 

de saúde mental, o que também desembocou em propostas para um novo tipo de 

atuação dos profissionais dessa área (Ribeiro, 1999). Tal evento foi organizado pelos 

“empresários da loucura”, termo cunhado por Basaglia (1979), e com a colaboração dos 

técnicos da área de saúde coniventes com uma visão meramente nosológica e 

medicalizante. Para esses atores, o transtorno mental era sinônimo de uma grande fonte 

de lucros. À época, em conferências proferidas no Brasil, Basaglia (1979) nos fala 

muito claramente acerca da mola propulsora dos interesses dos donos dos hospitais 

psiquiátricos e algumas organizações coorporativas: “As clínicas privadas vivem dos 

loucos: quanto mais loucos, mais dinheiro entra” (p. 66). É fundamental acrescentar que 

as recomendações discutidas nessa Convenção, certamente, destoavam do que irá 

propor, sete anos mais tarde, o Movimento de Trabalhadores da Saúde Mental.  
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Ineficiência das políticas públicas em saúde, caráter privatista das políticas de 

saúde do governo central, fraudes no sistema de financiamento, denúncias de abandono, 

violência e maus-tratos nos manicômios. Esse foi o panorama encontrado na década de 

1970, e, junto a isso, a necessidade de uma crítica consistente a tal modelo, tendo em 

vista que, até então, apenas criticava-se seus desvios e excessos. No ano de 1978, então, 

foi formado o MTSM, integrado por trabalhadores do movimento sanitário, associações 

de familiares, sindicalistas, membros de associações de profissionais e pessoas com 

longo histórico de internações psiquiátricas (Ministério da Saúde, 2005). 

O MTSM se destacou pela resistência à institucionalização e defesa da proposta 

de desinstitucionalização do saber e da prática psiquiátrica. Caracterizou-se, assim, 

como um movimento múltiplo e diversificado, contou com a participação de 

profissionais de todas as categorias e de simpatizantes, bem como de outras instituições, 

entidades e movimentos. Por esse motivo, constituiu-se como o primeiro movimento em 

saúde com a participação popular. Outra marca desse movimento consistiu na 

articulação usuários, familiares e amigos de usuários, que providenciaram 

encaminhamentos de medidas de transformação de unidades psiquiátricas públicas. Foi 

garantida também a ocupação de espaços em instâncias consultivas e decisórias do 

governo federal, estaduais e municipais (Amarante, 2003b, 2007; Vasconcelos, 2008). 

Em meio às lutas pela reformulação dos serviços e da lógica de cuidado 

psiquiátricos, o MTSM foi aquecido também por articulações prévias. Uma delas 

ocorreu em outubro de 1978, com a realização do V Congresso Brasileiro de Psiquiatria 

no município de Camboriú, Santa Catarina. Naquela ocasião, foram promovidos pelo 

MTSM alguns debates a respeito da prática psiquiátrica e da reprodução de 

desigualdades sociais. Nesse mesmo ano, aconteceu o I Congresso Brasileiro de 
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Psicanálise de Grupos e Instituições, que contou com a participação de Franco Basaglia, 

Felix Guattari, Robert Castel e Erwing Goffman.  

Esse evento, entretanto, foi fortemente criticado e considerado elitista por 

Franco Basaglia, por conta da natureza de sua organização e da própria postura 

psicanalítica. Uma das principais razões dessa crítica se deu pelo caráter marcadamente 

corporativo no que diz respeito ao ingresso de participantes ao congresso, já que ficaram 

de fora os movimentos reivindicatórios. Em novembro de 1979, foi sediado em Belo 

Horizonte, MG, o III Congresso Mineiro de Psiquiatria, no qual estavam presentes 

Franco Basaglia, Antonio Slavich e Robert Castel. Foram conduzidos alguns debates 

sobre a realidade assistencial e os planos de reformulação propostos pelo governo e pelo 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Mereceram 

destaque algumas lideranças de MG, SP, RJ e BA que propuseram a construção de 

trabalhos alternativos na rede psiquiátrica (Amarante, 2003b). 

No ano de 1980, ocorreu o VI Congresso Brasileiro de Psiquiatria e, de forma 

paralela, o II Encontro Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental. Nessa ocasião, 

foram aprovadas moções em assembleia contra a privatização da saúde, em meio a 

denúncias que envolviam a Federação Brasileira de Hospitais (FBH), a Associação 

Brasileira de Medicina de Grupo (ABRANGE) e multinacionais do setor empresarial da 

saúde com poder de decisão na esfera pública. Foram pautas de discussão algumas 

questões como: a proletarização da medicina, o poder médico, os processos de exclusão 

e controle sociais decorrentes da assistência médico-psiquiátrica, a mercantilização da 

loucura, a violência nos manicômios, além da crítica ao modelo hospitalocêntrico e da 

hegemonia da rede privada de assistência. Ademais, por ocasião do VI Congresso 

Brasileiro de Psiquiatria, Amarante (2003b) complementa que: 
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critica-se o modelo assistencial como ineficiente, cronificador e 

estigmatizante em relação à doença mental. Os determinantes das 

políticas de saúde mental, do processo de mercantilização da loucura, da 

privatização da saúde, do ensino médico e da psiquiatrização da 

sociedade são também temas de muita preocupação nesse congresso. (p. 

56)  

Na pauta de reivindicações, destacavam-se a necessidade de transformações 

frente às péssimas condições estruturais e de cuidado em que se encontravam os 

hospitais psiquiátricos públicos e privados. Ganharam respaldo os protestos contra a 

“indústria da loucura” promovida pelos hospitais conveniados e pelo INAMPS; bem 

como a proposta de expansão dos serviços ambulatoriais em saúde mental 

(Vasconcelos, 1999). 

Nos serviços de atenção primária à saúde, a demanda de adultos que sofria de 

“problemas menores de saúde mental” girava em torno de 47%. Já a de “problemas 

maiores”, ou seja, de problemas mentais graves com história ou não de internação era de 

26%, afirma Campos (1992). Diante desses dados, tal autora atenta para a urgência de 

oferta de suporte, apoio e supervisão das práticas das equipes envolvidas no 

atendimento básico, no âmbito da rede básica de saúde. Foi com essa intenção que 

foram propostas pela Organização Mundial de Saúde/ Organização Pan-Americana de 

Saúde (OMS/ OPAS) as “equipes locais de saúde mental”, na década de 1970, visando 

inserir o cuidado em saúde mental na “atenção primária à saúde”, elaborado conforme 

uma visão preventista acordada pela Alma-Ata
7
. Essa iniciativa resultou no 

                                                           
7
 A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, ocorreu na cidade de Alma-Ata, na 

então URSS, nos dias 6 a 12 de setembro de 1978. Nesse evento, foi vislumbrado um projeto de 

diminuição das desigualdades no que concerne à saúde dos indivíduos entre os países desenvolvidos e 

aqueles em desenvolvimento, que culminaria num nível de saúde aceitável para todos os povos até o ano 

2000. O principal mote das discussões foi o cuidado primário em saúde.  
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desenvolvimento de programas de psicologia comunitária e/ou psicoterapia para 

indivíduos com baixa renda familiar. 

A Declaração de Alma-Ata incluiu no seu roteiro de cuidados primários a 

educação sanitária, assistência nutricional, saneamento básico, assistência materno-

infantil, planejamento familiar, imunizações e assistência curativa para os problemas 

mais comuns (Spink, 2009). Essa proposta trouxe consigo uma nova visão acerca do 

processo saúde-doença, tendo em vista a primazia que passa a ser atribuída ao social, 

bem como às diferenças de classe no trato com os problemas de saúde. Outro 

desdobramento da Alma-Ata foi a hierarquização dos serviços. No campo que veio a se 

tornar a luta antimanicomial, isso significou a crítica a uma psiquiatria hospitalocêntrica 

e o incentivo às ações básicas de saúde.  

No tocante à atenção destinada aos “problemas maiores” ou transtornos graves, 

entretanto, Campos (1992) aponta para a inadequação dos serviços primários para 

atender tal demanda. Por sua vez, caberia aos CAPS, hospitais-dia ou ainda unidades 

para internações psiquiátricas breves o acolhimento desses casos. No que concerne aos 

“problemas menores”, o risco premente seria o de os profissionais da atenção primária, 

em especial os médicos, não saberem lidar com essa demanda, uma vez que eles, 

geralmente, não estão preparados para escutar o tipo paciente que traz questões de 

ordem emocional e existencial. Esse despreparo profissional acabava culminando num 

aumento constante da demanda por assistência médica, além dos constantes e 

infindáveis retornos às consultas com o psiquiatra e psicólogo. 

Com a implementação do Plano Integrado de Saúde Mental (PISAM), no 

período entre os anos de 1978 e 1979, surgiram as primeiras equipes multiprofissionais 

de saúde mental coordenadas pelas esferas estaduais. Esse plano consistiu na 

capacitação de médicos generalistas para cuidar das demandas de saúde mental e na 
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composição de equipes ambulatoriais multiprofissionais de saúde mental. Esse último 

modelo se difundiu primeiramente nas regiões norte e nordeste e no estado de Minas 

Gerais (Vasconcelos, 1999).  

Ainda em 1979, foi redigido o primeiro documento que tratou das propostas que, 

na década seguinte, culminaram no SUS, de reformulação do sistema de saúde e que foi 

publicado no “número 9” da revista Saúde em debate. Intitulado “A questão 

democrática na área de saúde” e apresentado no I Simpósio sobre Política Nacional de 

Saúde da Câmara dos Deputados, tal documento representou a plataforma ideológica e 

política da Reforma Sanitária. Nesse ínterim, também foi formulado pelo Núcleo de 

Saúde Mental do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES) o documento 

“Assistência Psiquiátrica: setores público e privado”, o qual apresentou fortes críticas ao 

modelo psiquiátrico vigente (Amarante, 2003b). 

De um ponto de vista econômico, político e social, a década de 70 encerrava-se 

contabilizando uma série de fracassos, em que a ditadura passou a sofrer uma crise 

político-ideológica e também fiscal, que afetou diretamente a cobertura da previdência e 

da saúde. Além disso, apresentava-se um quadro sintomático, donde emergiram altas 

taxas de desemprego, aumento da dívida pública e queda da arrecadação de recursos 

pelos impostos por conta do quadro de recessão econômica. No âmbito dos serviços 

públicos de saúde, em 11 de março de 1980, foi instituída a Comissão Interministerial 

de Planejamento (CIPLAN) composta pelo Ministério da Educação, Ministério da 

Saúde e Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). A partir dessa 

formação, foi proposta a cogestão dos hospitais do MS com o MPAS. Também, foi 

criado o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, que originou o PREV-

SAÚDE, que teve as seguintes determinações: “a atenção primária, a participação 
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comunitária, a adoção de técnicas simplificadas, a integração e a regionalização dos 

serviços” (Amarante, 2003b, p. 103).  

O PREV-SAÚDE teve ainda por principais objetivos o controle das fraudes 

constantes, do desperdício de recursos, da baixa produtividade, bem como da qualidade 

dos procedimentos. Contudo, essa proposta acabou sendo vetada pelos altos escalões do 

setor privado da saúde (Dimenstein, 1998). Tal plano acabou não sendo implantado, por 

conta de questões políticas e de interesse econômico, já que propunha a redefinição da 

assistência e da relação entre órgãos públicos e privados. Por conseguinte, de caráter 

não tão revolucionário, o plano de cogestão dos hospitais foi levado na prática. Essa 

cogestão sofreu uma ampliação com o Conselho Consultivo da Administração de Saúde 

Previdenciária (CONASP). Tal iniciativa foi responsável pela redefinição da política de 

saúde pública, delegando ao setor público o encargo de contratação, formulação e 

controle da assistência do setor contratado. Aqui, a Associação Brasileira de Psiquiatria 

assumiu uma postura muito mais técnica que política. Naquele momento, as iniciativas 

no campo da saúde mental foram basicamente duas: racionalização, humanização e 

moralização do asilo psiquiátrico; criação de ambulatórios como fonte alternativa à 

internação. Ambas acabaram tendo pouco impacto na qualidade do atendimento. 

À época, as discussões no campo da assistência aos portadores de transtorno 

mental ainda estavam ligadas à universalização e aperfeiçoamento dos dispositivos 

existentes. Predominavam os regimes de internação e privatização da assistência, em 

que o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), INAMPS e depois o SUS se 

tornaram responsáveis pela remuneração das clínicas psiquiátricas privadas com diárias 

de internação. Nesse esquema, o lucro dos hospitais aumentava na proporção em que se 

registrava uma maior quantidade de pacientes internados, um maior período de tempo e 

um menor gasto da clínica com o paciente internado. É importante acrescentar que, ao 
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contrário de outras especialidades, na psiquiatria, a decisão por internar ou não internar, 

na maior parte das vezes, ocorre de maneira arbitrária. Ademais, o discurso hegemônico 

de que lugar de louco é no hospício – e a ainda incipiente oferta de serviços alternativos 

ao modelo asilar – contribuíram para o grande número de internações, mesmo entre os 

segmentos bem-intencionados, que aconteciam com a conivência dos regimes 

autoritários (Tenório, 2002). 

Em 1985, com a chegada da Nova República, alguns dados eram alarmantes. 

Dos recursos gastos pelo INAMPS para a contratação de serviços privados pelo setor 

psiquiátrico nos últimos 15 anos, 81,96% destinavam-se à área hospitalar e apenas 4% 

para o ambulatório (Tenório, 2002). Três processos foram, então, fundamentais para a 

crítica ao modelo asilar: o crescimento dos atores sociais envolvidos no processo, a 

iniciativa de reformulação legislativa e algumas experiências bem-sucedidas no campo 

da saúde mental. Ou seja, a crítica se extendeu não só às instituições, mas também ao 

saber e às práticas psiquiátricas. A sociedade também foi convocada para discutir o 

papel do louco e da loucura e o dia 18 de maio passou a ser considerado a partir daquele 

momento como Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Para além do aperfeiçoamento 

dos serviços de ambulatório e hospitais psiquiátricos, o debate voltava-se para a 

expansão de novas estratégias de cuidado e novos dispositivos abertos, diversificados, 

de natureza comunitária e territorial. 

Assim foi que, durante a década de 1980, foram operacionalizadas algumas 

modificações no sistema psiquiátrico. De modo mais intenso no estado de São Paulo, 

culminou no re-equipamento dos ambulatórios de saúde mental com a oferta de 

atendimento em grupo, com fins à diminuição dos encaminhamentos de pacientes ao 

hospital psiquiátrico. Outra importante estratégia implantada nesse período foram as 

equipes mínimas de saúde mental. Estas eram formadas por um psiquiatra, um 
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psicólogo e um assistente social, que tinham for função realizar prevenção em saúde 

mental nos centros de saúde/ unidades básicas de saúde (Campos & Guarido, 2007; 

Lancetti & Amarante, 2006).  

Nesse entorno, a iniciativa da implantação dos ambulatórios se coadunou com a 

ideia de descentralização dos serviços, que delegava a responsabilidade de gestão para o 

nível estadual. Além disso, no momento de sua implantação, os ambulatórios 

funcionavam mediante a divisão de áreas geográficas de referência e com a presença de 

equipes multiprofissionais (Vasconcelos, 1999). Todavia, percebeu-se que apenas 

poucos ambulatórios conseguiam prestar acolhimento aos transtornos graves e que os 

centros de saúde acabavam encaminhando um número maior de pacientes para o 

hospital psiquiátrico, quando comparados aos ambulatórios (Lancetti & Amarante, 

2006).  

Assim foi que, entre os anos 1982 e 1983, foi lançado o Plano CONASP, face à 

crise que se instalou no INAMPS. Esse plano objetivou a reorientação da assistência 

médica, odontológica e psiquiátrica no âmbito da previdência social (Amarante, 2003b). 

A partir do CONASP, foram desenvolvidas, em 1985, na transição para o regime 

democrático, as Ações Integradas de Saúde (AIS). As AIS trouxeram consigo uma 

tentativa de rompimento com o modelo centralizado, curativista e hospitalocêntrico 

vigente naquela época, promovendo os princípios da descentralização, hierarquização 

dos serviços, participação social e universalização do atendimento.  

Na prática, as AIS objetivaram a ampliação da rede pública de saúde, através da 

construção de postos de saúde sustentados com recursos repassados diretamente da 

previdência para as contas dos estados e dos municípios. Como principais 

desdobramentos, essas ações representaram um avanço na ampliação da cobertura de 

assistência médica nos municípios, que até então não eram cobertos pelo INAMPS. Até 
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dezembro de 1986, conseguiu-se atingir por volta de 2.500 municípios, o que 

correspondeu à cobertura de 90% da população do país. Em contrapartida, o fato de ser 

um órgão vinculado ao sistema previdenciário, o INAMPS, o carro-chefe da 

transferência de recursos relativa à compra e venda de produtos e procedimentos, 

representou algumas limitações no desenvolvimento das AIS (Ribeiro, 1999).  

Com o intuito de consolidar as propostas das AIS, em julho de 1987, foi 

elaborado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), através do Decreto 

94.657. Esse decreto também redefiniu as atribuições de cada esfera do governo. Dessa 

maneira, ao governo federal foram atribuídas as funções de controle e condução da 

política nacional de saúde. Já os estados deveriam se responsabilizar pela execução dos 

serviços de abrangência estadual ou regional. E, enfim, as esferas municipais ficariam 

na incumbência da gestão dos serviços básicos de saúde (Ribeiro, 1999). 

A partir das propostas do SUDS e das discussões promovidas na 8ª Conferência 

Nacional de Saúde em 1986, foram lançadas as seguintes diretrizes, que seriam 

contempladas mais tarde na Constituição Federal de 1988 (Amarante, 2003b):  

universalização e equidade no acesso aos serviços de saúde; integralidade 

dos cuidados assistenciais; regionalização e integração dos serviços de 

saúde; descentralização das ações de saúde; implementação dos distritos 

sanitários; desenvolvimento de instituições colegiadas gestoras para a 

participação de setores da sociedade nas comissões interinstitucionais, 

recomendando a criação de conselhos de saúde e o desenvolvimento de 

uma política de recursos humanos. (p. 17) 

O ano de 1987 foi marcado por importantes conquistas também no campo da 

saúde mental. Uma delas foi a realização da I Conferência Nacional de Saúde Mental 

(CNSM), no Rio de Janeiro. A I CNSM representou um desdobramento dos I e II 
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Encontros de Coordenadores de Saúde Mental da Região Sudeste, ocorridos 

respectivamente em 1985 e 1987. Esses encontros tiveram como pautas a crítica ao 

modelo manicomial-asilar e a discussão de novas práticas para a efetivação da reforma 

sanitária, aliada à ideia de um modelo substitutivo no tratamento aos portadores de 

transtornos psiquiátricos. Foi debatida ainda a questão dos recursos humanos e, por 

conseguinte, a necessidade de reformulação de um currículo mínimo para os 

profissionais da saúde. Esse currículo novo deveria contemplar o trabalho em equipe 

nos ambulatórios, nos hospitais e na rede básica de forma a contrariar a lógica 

organicista e medicalizante até então hegemônica nos serviços de saúde (Dimenstein, 

1998).  

Também em 1987, foi inaugurado o primeiro CAPS do país, no município de 

São Paulo-SP. Em 1989, foram realizadas algumas intervenções na Casa de Saúde 

Anchieta, em Santos-SP, além da implantação de NAPS 24hs, cooperativas, residências 

para egressos do hospital psiquiátrico e associações. Ainda no ano de 1989, o deputado 

Paulo Delgado (PT/MG) enviou ao congresso uma proposta de lei versando sobre a 

regulamentação dos direitos da pessoa portadora de transtornos mentais e a extinção 

progressiva dos hospitais psiquiátricos. Entretanto, apenas doze anos depois, em 2001, e 

acarretando significativas alterações de cunho político, é que tal projeto recebeu 

aprovação, culminando na então intitulada Lei Federal n. 10.216/01. Dentre os prejuízos 

denotados na redação dessa lei, destaca-se a ausência de determinações claras para a 

reorientação do modelo de saúde mental, rumo à extinção progressiva dos manicômios. 

Nessa lei, foram abordados pontos sobre a construção de uma assistência em saúde 

mental constituída por serviços de base comunitária, além do debate pela proteção e os 

direitos das pessoas com transtornos mentais (Ministério da Saúde, 2005). 
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Corroborando Yamamoto (2003), é importante assinalar que, mesmo diante de 

uma série de empecilhos impostos pela conjuntura recessiva neoliberal mundial e de 

corte nos gastos sociais, o Brasil conseguiu remar contra a corrente. Sobre isso, a 

prescrição em plena Constituição nos anos 1980 de um sistema único e descentralizado 

de saúde aos moldes prescritos pela OMS/OPAS representou um grande avanço na 

garantia dos direitos sociais. Contudo, a ofensiva neoliberal acabou por imprimir alguns 

mecanismos dotados de efeitos colaterais e responsáveis pela desestruturação dos 

serviços sociais, quais sejam: a descentralização (revestidas do discurso de delegação de 

autonomia aos governos locais por um lado; por outro, carregou sérios problemas de 

repasse do financiamento); privatização total ou parcial (ao permitir essa dualidade, 

onde a oferta de serviços foi associada à capacidade de pagamento do cidadão); 

focalização (o acesso aos serviços públicos foi regulado a partir da comprovação de 

“condição de pobreza”). No processo de descentralização das ações e serviços de saúde, 

ademais, Menicucci (2006) designa o financiamento de “calcanhar de Aquiles”, à 

medida que “a ausência de fontes estáveis de financiamento, os constantes atrasos nos 

repasses da União para os estados e municípios levou a uma degradação da qualidade 

dos serviços bastante acentuada nos primeiros anos do SUS” (p. 6). 

Como dissemos, os direitos consagrados na Constituição de 1988 acerca das 

políticas de saúde foram acompanhados de um contexto político-econômico nacional e 

internacional desfavoráveis à sua implementação. Esse momento foi marcado pela 

transição democrática, recessão econômica, rediscussão do papel do Estado frente aos 

gastos sociais, crise fiscal, o que acarretou numa reforma social estritamente demarcada 

por limites impostos pelos ditames da macroreforma econômica. Esse entorno acabou 

por gerar atrasos e boicotes à efetivação de fato das garantias constitucionais nas 

políticas sociais, que não diferentemente afetou o campo da saúde. 
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Nas palavras de Ribeiro (1999), com a implantação da agenda neoliberal, a 

saúde tornou-se uma questão meramente financeira, na qual predominaram os repasses 

de altos custos para a esfera privada, de um lado. E de outro, assistiu-se à organização 

de uma rede de atenção básica com sérios problemas de sustentabilidade de recursos e 

ainda fortemente sustentada na lógica medicalizante. Complementando essa linha de 

pensamento, Daúd Jr. (1999) assinala que os agravos gerados pelo neoliberalismo nas 

políticas públicas, de modo especial na área da saúde mental, foram responsáveis por 

importantes mudanças. Essas, por sua vez, não se circunscreveram somente no nível 

econômico ou ainda através do desmonte dos serviços de saúde, mas também causou 

impacto no modo de vida das pessoas e nas relações trabalhistas. Em contraposição à 

onda neoliberal, entretanto, não podemos desconsiderar os avanços registrados na 

América Latina (e Brasil) referentes à luta antimanicomial. 

Nos dias 1 a 4 de dezembro de 1992, ocorreu a etapa nacional de II Conferência 

em Saúde Mental, que teve como tema “A Reestruturação da Atenção em Saúde Mental 

no Brasil: modelo assistencial, direito à cidadania”. A partir dos avanços computados 

pela legislação vigente, nessa Conferência foi debatida a necessidade de construção de 

novos serviços substitutivos, além do incentivo aos processos de municipalização de 

saúde. Teve destaque também a participação de familiares e usuários nas etapas 

municipais, estaduais e nacional. Além da Portaria n
o
 224/92, uma outra portaria 

aprovada no ano anterior, a n
o
 189/91 dispôs sobre a classificação e os códigos 

correspondentes aos métodos e técnicas terapêuticas empregados na atenção à pessoas 

portadoras de transtorno mental. A II CNSM foi marcada por importantes conquistas na 

legislação, o que serviu para combater o modelo hospitalocêntrico, largamente 
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defendido pela FBH
8
 (Ministério da Saúde, 1992b). Ainda no que diz respeito à 

implementação de uma rede de serviços substitutivos em saúde mental, é importante 

citar a Portaria n
o
 246/05, que abordou sobre a implantação dos Serviços Residenciais 

Terapêuticos (SRT), já impressa na Portaria n
o
 106/GM de 11 de fevereiro de 2000, 

além da implementação e fortalecimento do Programa De Volta pra Casa.   

Até o final da década de 1990, já havia 208 CAPS no Brasil. Entretanto, 93% 

dos recursos que o Ministério da Saúde destinava à Saúde Mental ainda eram 

deslocados para os hospitais psiquiátricos (Ministério da Saúde, 2005). A despeito 

disso, em consonância com Hirdes (2008), é importante ressaltar que a lei e a 

transformação da realidade ocorrem em tempos distintos. Com isso, queremos mostrar 

que, embora a letra da lei traga garantias de reversão do modelo asilar, é patente que 

este ainda ocupa um lugar hegemônico, tanto no que diz respeito à oferta de leitos, bem 

como na significação social acerca do louco e da loucura.  

Esses dados denunciam que, apesar dos avanços advindos da implantação dos 

serviços substitutivos, o cuidado em saúde mental até fins da década de 90 se 

concentrou no modelo asilar dos manicômios (Hirdes, 2008). Em combate a tal 

realidade, foi criado o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares 

(PNASH/ Psiquiatria, PT n
o
 251 de 31 de janeiro de 2002). O PNASH permitiu a 

avaliação, vistoria e classificação de qualidade das instalações hospitalares, objetivando 

a melhoria das condições e evitando a desassistência dos usuários. Em reforço, foi 

lançado o Programa Anual de Reestruturação de Assistência Hospitalar no SUS (PRH, 

                                                           
8
 Para maiores detalhes, ver em Ministério da Saúde (1992b) o texto “Programa de Atenção em Saúde 

Mental: proposta da Federação Brasileira de Hospitais”, nas páginas 67 a 73. São visíveis as contradições 

do documento da FBH com a proposta encampada pela reforma psiquiátrica e sanitária, na medida em 

que essa federação parte da defesa de uma assistência centrada na consulta e prescrição de medicamentos 

pelo psiquiatra, na internação hospitalar e em mecanismos de tutela do portador de transtorno mental. 

Notadamente, contabilizam-se interesses políticos e econômicos por parte dos proprietários de hospitais 

psiquiátricos particulares.  
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PT/ GM n
o
 52 de 20 de janeiro de 2004), que intentou a redução do porte dos hospitais e 

a garantia de uma melhor qualidade na assistência hospitalar. 

Em paralelo às portarias que versaram sobre a reestruturação e fiscalização dos 

serviços de saúde mental e em meio a avanços nas áreas jurídica, assistencial e cultural, 

nove anos depois da II CNSM acontece a III Conferência, em dezembro de 2001, 

mesmo ano em que foi aprovada a Lei n. 10.216. Com o tema “Cuidar Sim, Excluir 

não”, a discussão se alargou para a operacionalização do cuidado ofertado, o que incluiu 

temas como: intersetorialidade, atenção à criança e ao adolescente, atenção a usuários 

de álcool e outras drogas (Ministério da Saúde, 2002a). Também foi pauta o cuidado em 

rede, sobretudo nas unidades básicas de saúde. No ano de 2010, ocorreu a IV CNSM – 

Intersetorial, dessa vez com alguns parceiros: Ministério do Trabalho, Ministério da 

Educação, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério da Justiça, Ministério 

do Desenvolvimento Social e Ministério da Cultura
9
. 

Os avanços, até aqui relatados, advindos das reformas psiquiátrica e sanitária 

foram essenciais para a constituição dos serviços que compõem o cuidado em rede. A 

seguir, serão debatidas algumas questões que perpassaram a implantação e os processos 

de organização dos ambulatórios de saúde mental, cuja proposta consistiu numa 

alternativa ao modelo até então hegemônico de internação psiquiátrica. 

 

2.4. O Ambulatório de Saúde Mental no contexto das Reformas Sanitária e 

Psiquiátrica 

De forma semelhante ao que ocorreu com a experiência norte-americana na 

década de 1960, no Brasil, o crescimento e desenvolvimento dos serviços de expansão 

                                                           
9
 Para mais informações sobre a IV Conferência Nacional em Saúde Mental – Intersetorial, acessar o 

relatório final por meio do link: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/2011_2_1relatorio_IV.pdf 
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da rede comunitária resultaram no atendimento a um perfil nosológico mais leve, 

restando aos casos mais graves o caminho do hospital psiquiátrico. Esse modelo foi 

então constituído em três níveis: primário, secundário e terciário (Lancetti & Amarante, 

2006). As ações de prevenção e promoção de saúde mental corresponderiam a esse 

primeiro nível, no qual a comunidade exerce um papel fundamental. Distanciado do 

modelo italiano, enquanto o modelo de base preventiva se focou na porta de entrada do 

sistema saúde e de saúde mental – não solucionando o problema das internações –, 

aquele se pautou nas portas de “saída” (Vasconcelos, 1992). A esse respeito, foram 

tecidas algumas críticas acerca das consequências trazidas pela adoção do modelo 

preventista no Brasil. 

A Psiquiatria Preventiva atuou indiretamente através da proposta de educação da 

população por meio da mídia alertando sobre os males mentais ou ainda com os líderes 

comunitários, os quais deveriam exercer, sob aquela lógica, o papel de supervisores 

diretos da população. Com isso, ao invés de somente curar, a Psiquiatria Preventiva 

objetivou a prevenção dos males psiquiátricos, mesmo sem tomar como referência 

nenhum aporte teórico. Disso, resultou uma compreensão de saúde enquanto sinônimo 

de ajustamento social. Essa concepção tornou-se problemática, por se tratar de algo que 

é, ao mesmo tempo, amplo e destituído de uma terapêutica definida. Nesse contexto, 

vale pôr em xeque a função do psicólogo e do psiquiatra. Sendo assim, sob o prisma da 

Psiquiatria Preventiva, se qualquer um pode ser terapeuta, qualquer um pode curar (ou 

ninguém) ou, então, é curado quem não precisa de cura. Questionamentos à parte, o fato 

é que a psicose, grande desafio da psiquiatria, acabou não sendo devidamente incluída 

pelas terapêuticas preventistas (Birman & Costa, 2002). 

Outro ponto a ser destacado nessa importação de modelos foi a discrepância 

entre as realidades sociais e culturais de Brasil e Estados Unidos, e que merece ser mais 
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cuidadosamente analisada. Supondo que se conseguisse demonstrar a potencialidade 

dos recursos existentes nas comunidades em nosso país, a premissa de que a 

comunidade se constitui por si só como um elemento terapêutico desenlaça um conjunto 

de críticas. Caso fosse atestada sua eficácia terapêutica, caberia indagar de que modo, 

então, a comunidade deveria intervir junto ao indivíduo em momentos de falência 

psíquica. Entendemos que, se tal estado de falência se configura como uma evidência de 

esgotamento dos recursos ali existentes, pouco poderia ser realizado no âmbito da 

comunidade para lidar com a demanda de casos extremos.  

Com isso, pressupõe-se que a própria comunidade, por mais rica que seja em 

termos de recursos sociais, provavelmente não dispõe recursos suficientes para dar 

conta de um papel interventor aos moldes da psiquiatria. Um dos motivos disso reside 

no próprio modo de atuação do psiquiatra, comumente caracterizado pela neutralidade e 

isenção emocional, condutas essas opostas ao âmbito da família ou do meio social. 

Noutras palavras, “se a família é, ela própria, descompensada psiquicamente, tanto mais 

razões teremos em não exigir dela um esforço terapêutico suplementar” (Birman & 

Costa, 2002, p. 68). Por mais que seja possível explorar os recursos afetivos do meio 

familiar ou social-comunitário, estes atores não tem condições de substituir por 

completo a contribuição do conhecimento técnico. Noutros termos, não há como 

extirpar totalmente a contribuição do profissional de psiquiatria ou psicologia no 

trabalho em saúde mental comunitário.  

Sobre a adoção da psiquiatria preventista nas políticas de saúde mental do Brasil, 

há que se ressaltar algumas resultantes positivas e negativas. Dessa maneira, 

Vasconcelos (1992) aponta que, graças à colaboração de vários especialistas e 

profissionais da saúde pública, a experiência de integração do modelo de saúde mental 

ao da saúde, concretizada pelo ambulatório de saúde mental, alcançou alguns resultados 



86 

 

positivos. Podemos assinalar ainda que a Psiquiatria Preventiva, de Caplan, foi um forte 

balizador na implementação de ambulatórios e ações integradas na comunidade. 

Entretanto, há algumas críticas, como aquelas produzidas Birman e Costa (2002), acerca 

de algumas incongruências e vazios teóricos a respeito dos limites do que deveria ser de 

fato o objeto da Psiquiatria Preventiva. Outro ponto problemático ressaltado por estes 

autores diz respeito aos efeitos colaterais decorrentes da psiquiatrização da vida social, a 

qual remonta às heranças do higienismo em princípio do século XIX. Sobre isso, é 

interessante atentar para o que nos dizem Birman e Costa (2002): 

A Psiquiatria Preventiva vai querer repetir a prática histórica dos 

primeiros higienistas do século XIX, para justificar uma atuação sem 

conhecimento de causa e chamar isto de Prevenção Primária. Entretanto, 

o que ocorre nesta prevenção sem sustentação teórica efetiva é uma 

forma abusiva de psiquiatrização da vida social, com o nome de 

promoção da saúde mental, já que a doença ou sua ameaça torna-se 

caracterizada como desadaptação ou negativismo social. A terapêutica ou 

a promoção da saúde torna-se idêntica à realização de práticas de 

ajustamento social. (p. 59) 

Embora assentada em meio às contradições entre o projeto da Psiquiatria 

Preventiva e o modelo de desinstitucionalização italiano, há que se considerar como 

ganhos da reforma psiquiátrica brasileira a expansão dos ambulatórios e outros serviços 

extra-hospitalares. Nessa esteira, destacam-se também as ações de reafirmação pela luta 

pela universalização dos serviços básicos de saúde. Esse combate se mostrou bastante 

pertinente enquanto ferramenta contra o isolamento da saúde mental em relação às 

políticas sociais e de saúde. As estratégias de ambulatorização e prevenção dos 

transtornos mentais visaram ainda, dentre os objetivos traçados, conforme ressaltado 
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por Vasconcelos (1992), à diminuição do preconceito e estigma à doença mental e da 

segregação social. Esse objetivo foi buscado, na prática, através da integração da saúde 

mental aos serviços básicos de saúde. 

Todavia, sabemos que na realidade prática não ocorreu dessa maneira. Pois, se 

de um lado, os ambulatórios de saúde mental mantiveram suas portas abertas, de outro, 

a desigualdade social continuou imprimindo desigualdades na qualidade do tratamento 

oferecido. Enquanto àqueles de baixa renda estavam reservados os divãs de consultórios 

particulares, aos mais pobres restavam os encaminhamentos para os ambulatórios 

públicos. A questão é que estes últimos não conseguiram garantir de fato uma qualidade 

na assistência. Dentre os problemas encontrados, as filas, falta de recursos, as “consultas 

de cinco minutos” culminavam em duas situações: cronificação dos usuários pela via da 

medicação aliada ao difícil desligamento com o serviço ou o velho e tortuoso caminho 

da internação (Bezerra Jr., 2007). 

Como podemos constatar, essa proposta de reversão do cuidado psiquiátrico, de 

base asilar, também produziu alguns conflitos e problemas. Nesse sentido, é importante 

situar um pouco a realidade sócio-econômica em que o país se encontrava, atualmente 

não muito distinta, no momento da importação das ideias preventistas na saúde mental. 

Marcado por um alto nível de desigualdade social e pelo enorme contingente de exército 

de reserva de mão-de-obra, o Brasil dispunha de um sistema de proteção social 

deficitário, com uma oferta insuficiente para a demanda, além da baixa qualidade na 

assistência prestada. Reflexo da crise fiscal em que o país se encontrava em fins da 

década de 1970, na área da saúde ocorria o sucateamento da infraestrutura dos serviços, 

além das precárias condições de trabalho. Dessa maneira, a partir dos anos 1980, foram 

ofertados serviços básicos de saúde ainda bastante simplificados e de acordo com 
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parâmetros nacionais, muitas vezes inadequados para o atendimento das reais 

necessidades da população.  

Diante desse panorama, nos conta Bezerra Jr. (2007), tonou-se inegável a 

emergência da inversão do padrão de internações hospitalares no campo psiquiátrico. A 

luta pelo aumento de verbas e pela melhoria dos hospitais públicos, naquele momento, se 

tornou cada vez mais urgente. Em face da assistência precária e da baixa remuneração 

ofertada aos profissionais e da rentável política de internações das casas de saúde 

particulares, era premente a necessidade de realocar os recursos que sustentavam as casas 

de saúde particulares para as instituições públicas.  

Começou a se configurar, então, durante a década de 1970 a integração entre os 

serviços da saúde mental e a rede de saúde, concebida enquanto sistema único, 

regionalizado e descentralizado através dos planos federais (PISAM, CONASP, AIS, 

SUDS, que culminaram no SUS), estaduais e municipais. Com isso, ganhou respaldo a 

proposta de atendimento extra-hospitalar em ambulatórios, centros de saúde, atenção 

primária, por exemplo, como uma possível solução. Essa abordagem da integração entre 

saúde e saúde mental foi extendida a vários países do Terceiro Mundo durante a década 

de 1970 sob a condução da Organização Mundial de Saúde e Organização Panamericana 

de Saúde (Vasconcelos, 1992). Não obstante, também era sabido que a priorização da 

assistência pública por si só não significava a garantia de melhora da qualidade dos 

serviços. Além disso, nos lembra Delgado (2007), a reformulação do discurso oficial 

nesses planos não assegurou a transformação desejada de fato no âmbito das instituições 

psiquiátricas. 

Os ambulatórios de saúde mental foram lançados como um serviço alternativo à 

internação psiquiátrica durante a década de 1970. Desse modo, no ano de 1970 foi 

extinto o Serviço Nacional de Doenças Mentais – fundado em 02 de abril de 1941 pelo 
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Decreto 3.171, cuja principal ferramenta de tratamento era a internação psiquiátrica. 

Esse órgão foi substituído pela Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM), que se 

responsabilizou pela normatização, avaliação e controle dos programas de saúde mental. 

Rosa (2006) explica que esse órgão se pautou numa lógica preventista fortalecida pela 

proposta dos ambulatórios, e teve como principal meta a redução das internações 

psiquiátricas e dos gastos nesse setor. Porém, os encaminhamentos ao hospital 

psiquiátrico não foram diminuídos. Pelo contrário, os ambulatórios serviram como 

retroalimentadores desse tipo de terapêutica. Ao absorver uma extensiva demanda de 

casos leves, aqueles considerados mais graves, os egressos de hospitais psiquiátricos 

não chegavam a ser contemplados pelos ambulatórios de saúde mental (Goulart, 1992). 

Houve ainda outras estratégias de cunho preventista, um exemplo foi o 

lançamento do PISAM, que consistiu na expansão do processo de interiorização das 

ações de saúde mental por meio da implantação de ambulatórios e que se baseou na 

psicologia comunitária. Não obstante, tal iniciativa não obteve o sucesso esperado, 

tendo em vista sua desvinculação com a rede assistencial de suporte; além da falta de 

uma diretriz política que a norteasse (Rosa, 2006). 

Para além do fracasso de programas como esse, há de se ressaltar que os 

profissionais das equipes mínimas de saúde mental, a saber, psicólogos e psiquiatras 

continuaram a trabalhar da mesma forma que em seus consultórios particulares. De um 

lado, os psicólogos continuavam com a terapia individual, de outro, os psiquiatras 

fixavam-se na prescrição de medicamentos psicotrópicos e no encaminhamento dos 

pacientes para os hospitais psiquiátricos (Santos, 2006).  

No ano de 1982, foi lançada a proposta do Plano de Reorientação da Assistência 

Psiquiátrica, desdobramento do Plano de Reorientação à Assistência à Saúde do 

CONASP. Com isso, seria desenvolvido um sistema de transferência de verbas da 
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previdência para os serviços alternativos ao manicômio, dentre eles o ambulatório de 

saúde mental. A intenção era que, através da integração entre INAMPS, Ministério da 

Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, fosse ampliado o acesso de 

egressos das internações psiquiátricas nos programas de atendimento ambulatorial. 

Vislumbrou-se ainda a organização de serviços psicoterapêuticos para a população de 

baixa renda.  

Anos depois, as AIS se configuraram num estímulo à oferta de serviços locais e 

regionais. Essas ações, em 1985, fase de transição democrática do governo, 

representaram um desdobramento do CONASP, reforçando os princípios de 

descentralização, hierarquização dos serviços, participação social e universalização do 

atendimento (Amarante, 2003b). Todavia, a ideia de pôr em prática uma lógica 

diferenciada do tratamento psiquiátrico, curativo, individual e medicalizante não saiu 

como o previsto (Goulart, 2004; Vasconcelos, 2008). Mais uma vez, a disputa entre o 

hegemônico setor privado e as resoluções e normas oficiais favoreceu esse primeiro 

lado (Delgado, 2007). 

Nesse entorno, quais os significados e consequências advindos da proposta de 

implantação da atenção ambulatorial em saúde mental? Uma das respostas possíveis se 

daria pela justificativa decorrente de “um aumento das necessidades de saúde da 

população” (Bezerra Jr., 2007, p. 136). Nesse sentido, o aumento de serviços e ações na 

saúde mental poderia denotar o reconhecimento da importância de cuidado ao 

sofrimento psíquico, fosse por meio de técnicas psicoterápicas ou ainda pela via da 

prescrição medicamentosa. Em favor desse estímulo à organização de novos serviços, 

contava-se a aposta de que a maioria dos casos que se apresentavam aos serviços de 

saúde mental possuiria chances de melhores prognósticos no ambulatório que com as 

internações. Todavia, para a maioria da população, as alternativas que restavam eram as 
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consultas ambulatoriais. Na maioria das vezes, essas se circunscreviam à mera 

prescrição de medicamentos e à consequente cronificação do sofrimento, disputadas por 

grandes filas de espera. Sobre esse modo cronificante de operação dos ambulatórios, 

Goulart (1993a) atenta para a prescrição abusiva de ansiolíticos, de modo especial, os 

benzodiazepínicos. De fácil solução, a prescrição desses medicamentos significou a 

cronificação e aumento da dependência dos usuários ao tratamento. 

A tendência preventista que se delineou nos serviços básicos e nos ambulatórios 

de saúde mental (em expansão no início da década de 1980) atribuiu uma importância 

elevada ao ato médico, uma vez que se sustentava basicamente nas identificações 

nosológicas. Consequência disso se deu na expansão da atenção aos distúrbios 

neuróticos, clientela considerada nova, naqueles serviços considerados “porta de 

entrada” da rede. Quanto aos recursos humanos, tornou-se cada vez mais presente a 

hegemonia da cultura psicanalítica, bem como de um perfil de formação profissional 

que privilegiava a atuação no mercado privado. O setor público representava, para 

grande parcela dos profissionais, apenas uma experiência temporária na sua carreira 

profissional (Vasconcelos, 1992). Resultado de uma postura profissional descolada do 

contexto social dos usuários, o que predominavam eram os atendimentos individuais 

restritos ao âmbito do ambulatório. Diante do escasso comprometimento do profissional 

de saúde, à população de baixa renda restava apenas adequar-se aos moldes de 

tratamento propostos.  

Aos casos considerados agudos, também chamados de clientela de risco e à 

clientela de atenção continuada, neuroses graves, psicoses, oligofrenias e demências, 

restavam como possibilidade a internação psiquiátrica e/ou atividades mais complexas 

realizadas fora do consultório. Frente a isso, o que ocorria era uma espécie de filtragem 

ambulatorial, de onde aqueles casos considerados perfis do tratamento ofertado eram 
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selecionados e atendidos. Essa parcela “privilegiada”, não coincidentemente, era em sua 

maioria composta pelas elites dos bairros periféricos (Vasconcelos, 1992).  

Diante do exposto, vale lembrar que os sucessivos planos governamentais 

(PISAM, CONASP, AIS) que propuseram a inversão do modelo de tratamento aos 

portadores de transtornos mentais, em virtude de embates políticos e econômicos, não 

funcionaram da maneira esperada.  

 

2.5. Processo de ambulatorização e Ações Integradas de Saúde Mental em Sergipe 

Até a década de 1980, o INAMPS possuía convênio com dois hospitais 

psiquiátricos particulares e um público, totalizando 250 leitos, número insuficiente para 

atender à demanda da população do estado de Sergipe. Nessa década, a Secretaria de 

Estado da Saúde aderiu à proposta do PISAM. Suas principais metas eram a formação 

de equipes multiprofissionais, capacitação do médico generalista para atuação nas ações 

de saúde mental e a estruturação de uma rede ambulatorial, até então inexistente no 

estado. Junto com a implantação dos ambulatórios, veio a aposta na redução das 

internações psiquiátricas. Segundo Vasconcelos (1999), o PISAM surgiu entre os anos 

1978 e 1979, e foi responsável pela implantação das primeiras equipes 

multiprofissionais de saúde mental coordenadas em nível estadual e pela implantação 

dos ambulatórios de saúde mental. Sofreu grande expansão nas regiões norte e nordeste 

e no estado de Minas Gerais.  

Contudo, no estado de Sergipe, essa proposta sofreu alguns entraves. Os 

principais problemas foram, sobretudo, a resistência dos psiquiatras em atuar nesses 

novos espaços, a necessidade de capacitação dos profissionais de saúde mental, 

ausência de supervisão e integração entre os serviços de saúde do estado. Tudo isso 

acabou dificultando o sistema de referência e contrarreferência dos usuários desses 
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serviços. Em contrapartida, nesse mesmo período, computaram-se alguns avanços na 

estruturação da assistência psiquiátrica em Sergipe, haja vista em 1980 a implantação de 

unidades básicas e aumento dos atendimentos ambulatoriais em 68 dos 75 municípios 

do interior do estado. No ano de 1982, houve também um registro de redução no 

número de internações psiquiátricas (Pires & Figueiredo, 2001).  

A fim de reverter a assistência de base hospitalar, bem como ampliar a oferta de 

ações no nível extra-hospitalar, foi elaborada a “Proposta para Formação e 

Implementação de uma Política Unificada de Saúde Mental no Estado de Sergipe”. Os 

objetivos foram: melhorar a assistência em saúde mental nos níveis secundário e 

terciário de prevenção; reduzir as internações, desenvolver um sistema de referência e 

contrarreferência por meio de um sistema interinstitucional; qualificar os profissionais e 

racionalizar os recursos materiais e financeiros. A seguir, são descritas as principais 

ações dessa proposta do governo do estado: 

O referido plano seria viabilizado da seguinte forma: seria formada uma 

equipe multiprofissional no Centro de Saúde “Serigy” (atualmente sede 

da Secretaria Estadual de Saúde) para criação de serviços especializados 

em Saúde Mental; agilização da assistência ambulatorial na Clínica 

Adauto Botelho; Implementação das ações de Saúde Mental nas unidades 

do interior e Capacitação das equipes para as ações de Saúde Mental. 

Além disso, foram elaborados um fluxograma com os serviços existentes 

e um protocolo para o inter-relacionamento entre os mesmos. (Pires & 

Figueiredo, 2001, p. 23) 

O SUDS foi lançado pela esfera nacional por meio do Decreto 94.657, em 20 de 

julho de 1987. Em Sergipe, um dos poucos estados cujo governo não era do PMDB, o 

SUDS foi implantado, porém, a contra-gosto do governador daquela época. Desse modo 
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é que em 1991, mais uma vez foi elaborada uma proposta de ação para a saúde mental 

nos municípios sergipanos, através da Portaria n
o
 1.251/91, a qual instituiu um Grupo de 

Trabalho para coordenar atividades de saúde mental do estado de Sergipe (Pires & 

Figueiredo, 2001).  

No ano seguinte, ocorreram as mobilizações para a II CNSM, cujo debate se 

centrou na Reforma Psiquiátrica no âmbito da Reforma Sanitária e visou a discussão 

dos planos assistencial e jurídico-político. Em outubro desse mesmo ano, acontecia a 

Conferência Estadual de Saúde Mental em Sergipe. Em 1989, a Clínica Adauto Botelho 

passava por reformas em sua estrutura e após sua reabertura passou a oferecer serviços 

de emergência e enfermaria. Mais uma vez, agora em dezembro de 1991, a Clínica 

Adauto Botelho sofreu modificações em sua estrutura. Dessa vez, foi montado nas 

instalações da Clínica o Serviço de Atenção aos Portadores de Alcoolismo e Drogadição 

(SAPAD), mas que funcionava de forma independente desta. O SAPAD se configurou 

como o primeiro serviço especializado direcionado ao tratamento de dependentes 

químicos do estado e oferecia as seguintes atividades (Pires & Figueiredo, 2001): 

Reunião comunitária, que funcionava como espaço de reflexão para os 

usuários sobre as questões institucionais; Prevenção da Recaída, grupo 

com atividade psicoterápica; Reunião com familiares, onde eram feitos 

esclarecimentos sobre os problemas relacionados com álcool outras 

drogas e era incentivada a integração da família ao usuário; Reunião com 

membros do AA, para que levassem mensagens de incentivo aos 

internos, além de grupos operativos e musicoterapia. (p. 26) 

Embora tenha conquistado algumas mudanças, a assistência psiquiátrica em 

Sergipe, até início da década de 1990, era composta por leitos em hospitais psiquiátricos 

públicos e privados e com alguns poucos serviços ambulatoriais. Enquanto isso, a 
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capital Aracaju não possuía gestão plena de seus serviços, sendo dependente dos 

serviços ofertados pelo estado.  

Na década de 1990, foi impressa pelo Ministério da Saúde a Portaria n
o
 224/92, 

que versou sobre os atendimentos ambulatoriais em serviços extra-hospitalares, dentre 

eles, os ambulatórios. Em 2008, a proposta dos Núcleos de Atenção à Saúde da Família 

(NASF) veio oferecer uma nova roupagem ao atendimento prestado no nível 

ambulatorial. Falaremos um pouco sobre esses documentos, para depois entendermos de 

que maneira eles influenciaram a constituição dos ambulatórios no município de 

Aracaju-SE.  

 

2.6. As Portarias e o fomento às ações extra-hospitalares 

Balizado pelas perspectivas do modelo sanitário e da reforma psiquiátrica, o 

Ministério da Saúde redigiu algumas portarias, que visaram o ordenamento dos serviços 

e ações em saúde mental. Falaremos nesse bloco sobre as portarias n
o
 224/92 e a n

o
 

154/08, em razão dos direcionamentos provocados na estruturação da oferta de ações de 

média complexidade às demandas de saúde mental. Na primeira portaria citada, foram 

fornecidas algumas diretrizes gerais a respeito da organização de serviços ambulatoriais 

em saúde mental. Já com a portaria n
o
 154/08, foram criados os Núcleos de Apoio à 

Saúde Família, como estratégia de suporte ao trabalho de saúde mental na atenção 

básica desenvolvido pelas ESF. Pretendemos discutir, dessa maneira, os impactos 

advindos desses documentos na constituição dos ambulatórios de saúde mental. 

Em 29 de janeiro de 1992, foi lançada a Portaria SAS/MS n
o
 224, que versou 

sobre o ordenamento dos equipamentos de saúde mental. Segundo esse documento, o 

atendimento em saúde mental prestado em nível ambulatorial deveria corresponder a 

um “conjunto diversificado de atividades desenvolvidas nas unidades básicas/centros de 
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saúde e/ou ambulatórios especializados, ligados ou não a policlínicas, unidades mistas 

ou hospitais” (Ministério da Saúde, 1992, p. 1). Já no que diz respeito aos recursos 

humanos, essa Portaria prevê que 

A equipe técnica de Saúde Mental para atuação nas unidades 

básicas/centros de saúde deverá ser definida segundo critérios do órgão 

gestor local, podendo contar com equipe composta por profissionais 

especializados, médico psiquiatra, psicólogo e assistente social ou com 

equipe integrada por outros profissionais (médico generalista, 

enfermeiro, auxiliares, agentes de saúde). No ambulatório especializado, 

a equipe multiprofissional deverá ser composta por diferentes categorias 

de profissionais especializados: l médico psiquiatra, médico clínico, 

psicólogo, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo, neurologista e pessoal auxiliar), cuja composição e 

atribuições serão definidas pelo Órgão Gestor Local. (Ministério da 

Saúde, 1992, p. 1) 

Na portaria supracitada, são propostos dois tipos de equipes, o que possibilita, 

por conseguinte, a efetivação de um determinado tipo de atendimento prestado nas 

unidades básicas e outro conferido aos serviços especializados. Há ainda outro 

documento do Ministério da Saúde, que versa acerca das ações de saúde mental na 

atenção básica, no qual se podem encontrar orientações que variam a depender do nível 

de cobertura de equipamentos dos quais o município já dispõe. A despeito disso, esse 

último documento expõe que naqueles municípios (Ministério da Saúde, 2003) 

onde houver CAPS, Oficinas e/ou outros equipamentos da Saúde Mental: 

os diversos membros dessas equipes de saúde mental farão o apoio 

matricial às diferentes equipes da atenção básica, programando sua 
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carga horária para encontros semanais, e formas de contato para 

demandas inesperadas ou intercorrências. (p. 4, grifo nosso)  

Mais recentemente, outro documento que lançou propostas acerca do 

atendimento às demandas de saúde mental, dentro de um leque mais ampliado de 

especialidades, foi a Portaria GM n
o
 154, de 2008, concernente à elaboração do NASF. 

Essa portaria prevê a composição de equipes multiprofissionais para prestar apoio às 

ESF e à unidade de saúde na qual está cadastrado. Sendo assim, o atendimento prestado 

pelo NASF não deve se caracterizar como porta de entrada, visto que suas ações são 

previstas apenas para os casos já acolhidos pelas ESF, cumprindo com o sistema de 

encaminhamento com base nas práticas de referência e contrarreferência.  

Tendo como pressuposto o princípio de territorialização da rede de serviços de 

saúde atrelado aos espaços de convívio social, as equipes do NASF buscam a promoção 

de ações de saúde mental, através do auxílio de áreas especializadas como psicologia, 

psiquiatria e terapia ocupacional (Ministério da Saúde, 2008b). A esse respeito, no 

Artigo 4
o
, parágrafo IV, inciso 2

o
, acrescenta-se que “tendo em vista a magnitude 

epidemiológica dos transtornos mentais, recomenda-se que cada Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família conte com pelo menos 1 (um) profissional da área de saúde mental” 

(Ministério da Saúde, 2008b, p. 3). 

A Portaria n
o
 154/2008 significou um redimensionamento da Estratégia de 

Atenção Psicossocial (EAPS), mediante as propostas de reafirmação da participação 

popular, integralidade das ações e territorialização ao reforçar o matriciamento, que já 

vinha sendo feito em alguns municípios brasileiros (Yasui & Costa-Rosa, 2008). Com 

isso, assiste-se a uma ampliação da lógica de complexidade dos serviços. Sobre isso, 

Yasui e Costa-Rosa (2008) nos alertam que 
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É necessário ressaltar, também, que na EAPS não interessa mais se as 

problemáticas são de alta ou baixa complexidade. Nas ações de 

matriciamento, ou nas ações específicas dos serviços CAPS, tudo é 

considerado de alta complexidade, o que pode diferir é a especificidade 

do saber e da ação exigidos. (p. 36) 

Os autores supracitados apostam na EAPS como uma saída à medicalização e 

psicologização do sofrimento psíquico, bem como à estratificação de casos de alta 

complexidade, delegados ao CAPS, e casos mais leves, comumente encaminhados aos 

ambulatórios. Como pôde ser visualizado, através das portarias supracitadas, a 

implementação do cuidado em saúde mental se desdobrou em diferentes formas de 

organização e de oferta de serviços e ações. O delineamento de cada rede, por sua vez, 

esteve atrelado a fatores como a extensão territorial, do perfil epidemiológico da 

população, da arena política local e dos recursos territoriais e existenciais disponíveis 

em cada comunidade de determinado município. 

 

2.7. Uma amostra dos Ambulatórios de Saúde Mental em alguns municípios 

brasileiros 

Conforme consta nas preconizações do Ministério da Saúde, os ambulatórios de 

saúde mental, de forma geral, devem ser destinados à articulação com as equipes de 

atenção básica de cada território e ao atendimento de indivíduos portadores de 

transtornos mentais menos graves. Essa parcela perfaz aproximadamente 9% da 

população (de todas as faixas etárias). Em dezembro de 2006, foram registrados no 

Brasil 862 ambulatórios de saúde mental. Não obstante, um ponto problemático a ser 

destacado se refere à organização desses serviços. A diversificação no modo de 

estruturação dos ambulatórios em cada município resultou numa dificuldade em 
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sistematizar e registrar quantos eram, como funcionavam e como estavam configurados 

nas redes regionais e municipais de saúde (Ministério da Saúde, 2007). 

Essa diversidade de configurações ocasionou problemas de fidedignidade no que 

diz respeito às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde. De acordo com o 

documento “Saúde Mental em Dados - 7”, referente a informações coletadas no ano de 

2010 (Ministério da Saúde, 2010), no estado de Sergipe, são registrados 12 

ambulatórios de saúde mental. São considerados, por sua vez, serviços dessa natureza 

aqueles com equipes de no mínimo quatro profissionais de saúde mental, sendo 

excluídos os serviços oferecidos em centros de saúde e em hospital geral. Essa 

classificação deixa de fora as chamadas Referências Ambulatoriais em Saúde Mental de 

Aracaju-SE, por dois motivos: funcionam em USF e suas equipes são compostas por 

menos de quatro profissionais de saúde mental. 

No referido documento, consta que os ambulatórios de saúde mental ainda se 

constituem como serviços que apresentam baixa resolutividade e pouca articulação com 

os demais serviços da rede de saúde mental. Por essa razão, torna-se urgente um debate 

mais profundo sobre o papel desses serviços no campo da reforma psiquiátrica 

(Ministério da Saúde, 2010). No campo acadêmico, o tema dos ambulatórios de saúde 

mental foi, e continua sendo, pauta de interesse em vários estudos (Goulart, 1992, 

1993a, 1993b, 2004; Ribeiro, 1999; Santos, 2007; Severo, 2009). A seguir, serão 

comentados os achados advindos de investigações realizadas em serviços dessa 

natureza.  

Uma delas diz respeito à dissertação de mestrado de Goulart (1992), que teve 

como lócus os centros de saúde da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, 

supervisionados pela Secretaria Estadual de Saúde. Foram então investigados por meio 

de conversas e observações os serviços ambulatoriais de saúde mental, entre os anos de 
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1988 e 1989. Ao levantar-se o perfil dos clientes, encontrou-se uma maioria de 

mulheres com faixa etária de 20 a 40 anos, predominando as donas de casa, aposentados 

e pensionistas. Portando diagnósticos de ansiedade, depressão e histeria, esses pacientes 

eram comumente encaminhados das consultas com clínicos gerais para as equipes de 

saúde mental. Contrariando os planos nacionais e estaduais de Saúde Mental, a clientela 

egressa dos hospitais psiquiátricos não era acolhida nos ambulatórios (Goulart, 1992, 

2004). Além disso, a principal terapêutica adotada se resumia a mera prescrição de 

benzodiazepínicos, que, não por acaso, também era o principal motivo de procura pelo 

psiquiatra (Goulart, 1993a). 

Apesar da existência de equipes multiprofissionais, compostas por psicólogos, 

psiquiatras e assistentes sociais, não havia um processo de trabalho interprofissional. 

Uma possível razão para isso seria o predomínio de interesses próprios e/ou 

corporativos, culminando na desarticulação dessas equipes (Goulart, 1992, 1993b). 

Também, não havia ações de prevenção e promoção de saúde, o que contrariava os 

documentos oficiais do município e das esferas estadual e federal. Outro agravante 

apontado por Goulart (1992, 1993b) diz respeito à posição ocupada pelo psiquiatra no 

serviço ambulatorial, na medida em que os serviços prestados pelas outras 

especialidades funcionavam como terapêuticas complementares às consultas 

psiquiátricas. 

 De modo semelhante, no ambulatório de saúde mental investigado por Ribeiro 

(1999), as ações de caráter interdisciplinar se resumiam à interação entre colegas que 

compartilhavam ideias afins, no lugar de povoar toda a equipe. Além disso, foi 

sinalizada a distância do psiquiatra em relação ao restante da equipe, fosse pela forma 

isolada de trabalho, na maioria dos casos, ditada pela prescrição de medicação, fosse 

pelo pouco tempo que esse profissional passava no serviço. Com relação a esse último 
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ponto, de acordo com o relato dos profissionais da equipe desse ambulatório, os 

psiquiatras não cumpriam integralmente sua carga horária.  

Ribeiro (1999) atenta também para a falta de requisitos na formação 

profissional, que comumente ocorre nos concursos públicos gerais para preenchimento 

de vagas na rede de saúde. Sobre essa questão, o referido autor atenta para a 

necessidade de exigir como requisito básico que o profissional que vai atuar em 

unidades de saúde mental já possua conhecimento específico na área.   

A realidade de um ambulatório de saúde mental de Natal, capital do Rio Grande 

do Norte, também foi alvo de investigação nas dissertações de Santos (2007) e Severo 

(2009). No trabalho conduzido por Santos (2007), foi evidenciada uma relação de 

entrosamento entre os profissionais da equipe do ambulatório (psicólogos, psiquiatras, 

terapeuta ocupacional, arte-educadora e auxiliar de enfermagem). Entretanto, havia uma 

queixa com relação à quantidade de profissionais dessa equipe, a qual se mostrava 

insuficiente frente à demanda a ser atendida. A permanência reduzida do psiquiatra no 

ambulatório também foi postulada pelos profissionais e pelos usuários como um 

problema, que redundava em grandes filas de espera (Santos, 2007; Severo, 2009). 

Ademais, corroborando com o estudo de Ribeiro (1999), no referido ambulatório da 

capital norte-rio-grandense, a questão da prescrição medicamentosa era conduzida e 

decidida isoladamente pelo psiquiatra. Como justificativa para esse trabalho isolado 

foram apontadas a falta de tempo, além da prevalência de uma visão, já arraigada, 

centrada na figura do médico. A despeito disso, citamos Santos (2007) 

No período de observação foi possível visualizar que não há a realização 

de atendimentos feitos em parceira entre os psiquiatras e os demais 

profissionais do Ambulatório. Os aspectos relacionados à medicação são 

exclusivamente resolvidos pelos médicos. Os motivos para tal questão 
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são justificados pela falta de tempo desses profissionais para se reunirem 

com a equipe e/ou pela reprodução de uma relação de poder onde o 

médico ocupa uma posição de onipotência. (p. 116) 

Em dissertação de mestrado, defendida dois anos depois, Severo (2009) realizou 

seu trabalho de campo nesse mesmo ambulatório e pôde mapear algumas das 

dificuldades supracitadas analisadas no trabalho de Santos (2007). Dito de outro modo, 

Severo assinala a existência de ações potentes, conduzidas pelos profissionais da equipe 

do ambulatório. Contudo, alguns entraves, a exemplo do trabalho isolado do psiquiatra, 

bem como a cisão entre trabalhadores e gestão, acabavam por comprometer o processo 

de trabalho da equipe como um todo. Esses fatores, por sua vez, aliados a uma rede 

desarticulada, foram responsáveis pela cronificação das ações produzidas no 

ambulatório. Conforme verificado em estudo anterior sobre a rede de saúde mental de 

Natal, Paiva (2003) já alertava sobre a desassistência decorrente da inexistência de 

outros serviços (que não fossem CAPS/ NAPS) que pudessem acolher as necessidades 

dos usuários. 

Com o intuito de promover a discussão acerca do cotidiano dos serviços de 

saúde mental, Costa-Rosa (2006) e Yasui e Costa-Rosa (2008) defendem que há dois 

modos de funcionamento: asilar e psicossocial. No caso dos ambulatórios, embora haja 

conquistas e avanços principalmente no âmbito da legislação; na prática, ainda verifica-

se alguns resquícios do tratamento manicomial-asilar em seu funcionamento e 

organização. 
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2.8. O cotidiano do Ambulatório de Saúde Mental: modo psicossocial X modo 

asilar 

Conforme já vimos nesse capítulo, os ambulatórios e as ações em saúde mental 

realizadas em unidades básicas de saúde por equipes multiprofissionais foram 

iniciativas empreendidas entre fins da década de 1970 e o começo da década seguinte. O 

que pareceu ser uma potente prática de confronto ao modelo asilar no início, entretanto, 

tornou-se prática cristalizada e retroalimentadora do ciclo de internações hospitalares. A 

despeito disso, Yasui e Costa-Rosa (2008, p. 31) complementam que: “tal organização 

de assistência hierarquizada, tendo a equipe de Saúde Mental da UBS como porta de 

entrada, contribuiu para se configurarem novas demandas, sobretudo um conjunto de 

ações ambulatoriais paralelas às do Hospital Psiquiátrico”.  

Apesar da abertura de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, os 

profissionais continuaram a trabalhar sem integração e ainda centrando as ações na 

consulta psiquiátrica. Podemos descrever da seguinte maneira: um grupo de 

profissionais ocupa o mesmo local de trabalho, cada um segue um método distinto de 

trabalho, o que implica em ações individualizadas, assistencialistas e curativistas.  Face 

à vigência do modelo preventivo e à permanência do tratamento asilar, é patente a 

reprodução ainda da lógica de mercado, na qual predomina o controle quantitativo dos 

procedimentos realizados, e da divisão de trabalho preconizada pelo Modo de Produção 

Capitalista. 

Esse trabalho fragmentado não se circunscreveu a uma especialidade apenas, de 

modo que igualmente psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais incorporaram como 

rotina de trabalho a execução de ações isoladas. No caso do profissional de psiquiatria, 

tornaram-se emblemáticas as consultas de curta duração, as quais, devido à exigência de 

alta produtividade, são remarcadas em maiores espaços de tempo. Igualmente, o 
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psicólogo pouco escapou desse modelo, ao reproduzir o modelo clínico liberal, 

resultando em extensas filas de espera. As enfermeiras e assistentes sociais, apesar dos 

esforços frustrados depositados na realização de atividades grupais, não conseguem 

atingir as reais demandas dos indivíduos que procuram o serviço. Esse ciclo tem como 

principal retroalimentador os tradicionais encaminhamentos de um profissional a outro, 

os quais raramente se reúnem e, tampouco, reservam suas agendas para discussões 

conjuntas de casos (Yasui & Costa-Rosa, 2008). 

Apesar desse quadro, devemos considerar que na interface saúde-saúde mental, 

de onde brotam os ambulatórios de saúde mental, ao lado da conservação de um modo 

de organização caracterizado pela exigência de produtividade, pela prescrição de 

psicofármacos e centrado no psiquiatra, outro modo de fazer também é possível. É, 

então, nesse sentido que podemos falar da coexistência de dois modos (ou paradigmas) 

no escopo das ações de saúde mental (CAPS, Ambulatórios, Atenção Básica) (Costa-

Rosa, 2006; Yasui & Costa-Rosa, 2008).  

Dito de outra forma, corroboramos os autores acima, na medida em que 

entendemos que o processo constitutivo dos serviços de saúde mental não está 

encerrado. Tampouco, este será concluído pela via apenas da abertura de cada vez mais 

serviços substitutivos, seguida pelo concomitante fechamento de hospitais psiquiátricos. 

É também! Porém, não se deve relegar o importante papel das vicissitudes concernentes 

ao cotidiano desses serviços frente à tarefa de análise do processo da reforma 

psiquiátrica. De acordo com Yasui (2009), a garantia de transformação desse processo 

está para além da mera implementação de políticas governamentais. Nesse ponto, 

ressalta-se a importância do protagonismo dos atores da luta antimanicomial (usuários, 

familiares, trabalhadores, gestores e sociedade em geral). Sobre isso, complementa 

Yasui (2009):  
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E para que este otimismo não seja aqui entendido como aspiração 

romântica, alienada das condições históricas concretas, reafirmo que não 

acredito que uma proposta contra-hegemônica como a da Atenção 

Psicossocial, avance como mudança de modelo em gestões politicamente 

conservadoras. Neste caso, há um limite ideológico dos protagonistas que 

os impedem de avançar, com interesses e visões de mundo diferentes. (p. 

8) 

É a partir do que ocorre no cotidiano, que iremos problematizar a presença de 

dois paradigmas ou modos nos serviços de saúde mental, em especial nos ambulatórios. 

Como que esses dois modos, a saber, modo asilar e modo psicossocial, podem ser 

responsáveis tanto pela reprodução de práticas hegemônicas como pela superação 

dessas? Esse é um questionamento que tentaremos esclarecer nas linhas que seguem. 

O modo asilar (Costa-Rosa, 2006), também designado de paradigma psiquiátrico 

hospitalocêntrico medicalizador (Yasui & Costa-Rosa, 2008), está fundamentado no 

princípio saúde-doença, de maneira que o processo saúde-doença é compreendido em 

sua dimensão orgânica. Já as possibilidades de tratamento se concentram na prescrição 

medicamentosa e na reclusão das internações psiquiátricas, denotando forte tendência 

hospitalocêntrica. 

No modo asilar, a existência do sujeito é pouco, ou nem é, considerada, 

consequentemente sua participação de forma ativa no tratamento também é descartada. 

Igualmente, a participação da família tem caráter apenas pedagógico e assistencial. O 

indivíduo é considerado o centro do problema, e, em consequência, o tratamento se dá 

por meio do isolamento desse indivíduo em relação ao contexto familiar e social. No 

que tange aos meios de trabalho, embora haja equipes multiprofissionais, ainda 

prevalece uma divisão de trabalho de acordo com os moldes de uma linha de montagem. 
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As tarefas são fragmentadas e encadeadas de forma análoga a uma mercadoria no 

processo de produção. Assim, observa-se que “primeiramente o usuário é atendido pelo 

psiquiatra, que diagnostica o mal e define que parte do tratamento será feito por ele ou 

por outros especialistas da equipe, quando estes existem” (Costa-Rosa, 2006, p. 153). 

Daí, depreendemos que as ações são eminentemente centradas nas decisões tomadas 

pelo psiquiatra. Já que não há a garantia de espaços de discussão e reunião reservados à 

equipe, o único elo entre os profissionais acaba sendo o prontuário.  

Em oposição a esse último paradigma, tem-se o modo psicossocial (Costa-Rosa, 

2006) ou paradigma psicossocial (Yasui & Costa-Rosa, 2008). O modo asilar e o modo 

que se opõe a ele são alternativos. É preciso lembrar que a alternatividade em relação ao 

modo asilar deve prescindir da superação dos limites que o caracterizam. Nesse sentido, 

as modificações nas práticas em saúde mental no Brasil, a priori, ocorrem mediante a 

influência das reformas de outros países, a exemplo do modelo comunitário dos EUA, 

da comunidade terapêutica, da psiquiatria de setor e do modelo italiano. Em resumo, 

podemos afirmar que o modo psicossocial se contrapõe ao modo asilar em quatro 

parâmetros: concepções de objeto e meios de trabalho, relacionamento com a clientela, 

efeitos típicos em termos terapêuticos e éticos e, por fim, as formas de organização 

institucional.  

No paradigma psicossocial, toda uma complexidade de fatores 

biopsicosocioculturais é levada em conta na análise do objeto de cuidado. Os meios de 

trabalho são amplos e diversos, dentre eles: as psicoterapias, laborterapias, socioterapias 

e um conjunto de dispositivos de reintegração sociocultural, há ainda as cooperativas de 

trabalho, e também a medicação. O sujeito é participante principal do tratamento, no 

qual são incorporadas suas dimensões orgânica e sociocultural. Nessa perspectiva, o 

indivíduo não é apontado como único problemático, a família também é incluída no 
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tratamento e passa a assumir um papel ativo. Exemplo dessa inclusão são as associações 

de usuários e familiares, impulsionadas a partir do movimento sanitário. Em relação à 

loucura e ao sofrimento psíquico, estes passam a ser sopesados como elementos 

constitutivos do sujeito, sendo suprimidas as tentativas simplistas de extirpar sintomas. 

Nesse sentido, o principal objetivo do modo psicossocial é o reposicionamento do 

sujeito, que faça com que ele se reconheça como um dos agentes desse “sofrimento”, 

mas também como agente de possibilidade de mudanças.  

No que se refere à forma de relacionamento com a clientela, enquanto que no 

paradigma asilar, a instituição psiquiátrica é um mero lócus depositário, no paradigma 

psicossocial, se destacam os espaços de interlocução. Dito de outra forma, nesse último, 

são garantidos pontos de fala e escuta da população, a fim de discriminar as demandas 

sociais e referi-las, quando for o caso, a instituições que não são de saúde. Ao contrário 

do modo asilar, no qual prevalecem a imobilidade e o mutismo, decorrentes de uma 

relação tutelar com o usuário; no modo psicossocial, a ênfase é deslocada para a 

horizontalização das ações. 

Com relação aos efeitos típicos em termos terapêuticos e éticos (Costa-Rosa, 

2006), a supressão sintomática deixa de ser “a meta final”, como ocorre no modo asilar, 

e passa a ser “um dos” objetivos. Conforme já dissemos, o que se busca é um 

reposicionamento do sujeito, é reposicioná-lo em sua singularidade, levando em conta 

suas dimensões subjetiva e sociocultural. 

Um quarto parâmetro elencado por Costa-Rosa (2006) corresponde às formas de 

organização institucional, cujos créditos se situam no bojo das convergências dos 

processos da luta antimanicomial e da reforma sanitária. A partir disso, foi possível 

sucumbir os velhos esquemas corporativistas que compunham o sistema de saúde e o 

complexo psiquiátrico, para abrir possibilidades a novas formas de gestão. Nesse 
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escopo, abrem-se espaços para uma gestão horizontalizada e para a participação social, 

possibilitando a cogestão e fiscalização em instâncias decisórias.  

Vale ressaltar que a transformação de apenas um ou dois desses quatro 

parâmetros não são suficientes para a consolidação do modo psicossocial, já que, com 

isso, o máximo que se alcançaria seriam mudanças circunscritas ao nível técnico. 

Ademais, as conquistas impressas pelas reformas psiquiátrica e sanitária contribuem no 

processo de reversibilidade do modelo piramidal das instituições de saúde. Realizada a 

discussão acerca dos modos asilar e psicossocial, balizados pelos quatro parâmetros 

supracitados, é importante compreender que, apesar de serem postos dicotomicamente, 

tais modos se entrecruzam a todo tempo no cotidiano dos serviços de saúde mental.  

Assim, podemos considerar o modelo „hospitalocêntrico‟ e „médico-centrado‟ 

diferente do modelo de ambulatório e centrado na equipe multiprofissional. Todavia, o 

ambulatório pode funcionar como um depositário, do mesmo modo que a equipe 

multiprofissional pode centrar suas ações na medicação. Sob esse prisma, corroborando 

com Yasui e Costa-Rosa (2008), a herança preventista sob os ambulatórios de saúde 

mental, aliada à convivência desses serviços com os CAPS num mesmo território 

podem reproduzir a lógica embutida no modo asilar. Com isso, queremos dizer que o 

ambulatório, ao desempenhar um efeito complementar, e não substitutivo, ao hospital 

psiquiátrico, se torna contraditório às proposições do paradigma psicossocial. Sobre 

isso, Yasui e Costa-Rosa (2008) assinalam que o ranço deixado pelo paradigma 

psiquiátrico hospitalocêntrico medicalizador pode ser conferido tanto na forma asilar, 

como no formato preventivo-comunitário, cujo local por excelência é o ambulatório de 

saúde mental. Uma maneira de romper com esses dois formatos, asilar e preventivo-

comunitário, seria o estímulo à participação dos usuários e da sociedade em geral nas 

etapas de planejamento, implantação e fiscalização das ações em saúde. 
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A ideia da coexistência desses dois modos nos ambulatórios de saúde mental, em 

suma, nos aponta para a não-linearidade do processo de reforma psiquiátrica e do 

movimento sanitário. Por isso, podemos registrar avanços e retrocessos no cotidiano de 

um mesmo serviço. 

No bloco que segue, retomaremos a discussão sobre Sergipe e Aracaju, dessa 

vez ressaltando os avanços computados com os primeiros indícios de reversão do 

modelo de tratamento asilar e a emergência de uma rede substitutiva de cuidado. 

 

2.9. Novos rumos no campo da saúde mental no estado de Sergipe e em Aracaju 

Entre os anos de 1994 e 1995, foram experimentadas importantes mudanças no 

processo de reforma psiquiátrica no estado de Sergipe. Dentre elas, a desativação da 

Clínica Adauto Botelho, mudanças na estrutura do Hospital Garcia Moreno, o projeto 

de criação de um Hospital-dia composto por uma equipe multidisciplinar, além do 

Projeto de Implantação de Emergência Psiquiátrica em Hospital Geral (Pires & 

Figueiredo, 2001). 

Em 1995, a Clínica Adauto Botelho – em 1996, completaria 40 anos – foi 

fechada dando fim às atividades de internação integral. À época, alegou-se que sua 

estrutura física não se adequava às preconizações contidas na Portaria n
o
 224/92, a qual 

dispõe de normas também para serviços de natureza hospitalar. Alguns dos pacientes ali 

internados foram encaminhados para o Hospital Garcia Moreno. Outra parcela recebeu 

alta, que foi o caso daqueles que se encontravam num quadro estável e que possuíam 

vínculos familiares, já outros foram encaminhados às clínicas particulares.  

O fechamento do Adauto, entretanto, dividiu opiniões. De um lado, alguns, a 

exemplo do então Secretário de Saúde Ivan Paixão, creditavam a essa ação um papel 

importante na ruptura com o desenfreado aumento de leitos registrado na Clínica desde 
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sua fundação. Do outro lado, outros atores, como a equipe do SAPAD, preocuparam-se 

com a desassistência gerada aos usuários que frequentavam o Adauto, em especial, os 

dependentes químicos e alcoolistas. Essa reforma às avessas, em que pese o fechamento 

de um hospital psiquiátrico sem a concomitante abertura de serviços substitutivos, 

aumentou ainda mais a disputa por leitos entre as duas clínicas particulares, a Clínica de 

Repouso São Marcello e a Casa de Saúde Santa Maria (Pires & Figueiredo, 2001).  

Após o fechamento da Clínica Adauto Botelho, continuaram a funcionar apenas 

o ambulatório e a emergência. Em 1997, o Ambulatório em Saúde Mental foi 

transferido para a Policlínica Dr
o
 Aristóteles Augusto, onde atualmente funciona o 

Centro de Especialidades Médicas, situada na Rua Bahia, Bairro Siqueira Campos. No 

Relatório Anual da Coordenação Estadual de Saúde Mental daquele ano (Secretaria de 

Estado da Saúde de Sergipe, 1997), a justificativa para essa mudança foi a de promover 

uma maior integração entre o Serviço de Psiquiatria e as demais especialidades. A 

justificativa utilizada foi a de diminuição do preconceito contra portadores de transtorno 

mental. Atualmente, esse ambulatório continua a funcionar e é responsável pelo 

atendimento em saúde mental para a clientela do interior de Sergipe. 

Em fins da década de 1990, Sergipe era um dos poucos estados que nada tinha 

feito para a implantação de um modelo substitutivo. Nessa época, a Lei n. 10.216/01 

estava em discussão, várias cidades e alguns estados como o Rio Grande do Norte, DF, 

Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo 

aprovavam leis em defesa da reforma psiquiátrica (Amarante, 2007). Em 1999, Sheila 

Bastos, representante da Associação Sergipana de Psiquiatria, e o psicólogo José 

Augusto de Oliveira vão até a Câmara de Vereadores de Aracaju para denunciar a 

situação da assistência psiquiátrica no Estado. Em apoio a essa causa, o então vereador 
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Antônio Samarone
10

 (PT/SE) convida outros parlamentares a visitar as instalações dos 

hospitais. Foi, então, montada uma comissão para reunir-se com as Secretarias 

Municipal e Estadual de Saúde a fim de discutir as possíveis mudanças referentes ao 

tratamento ofertado nos hospitais psiquiátricos.  

No município de Aracaju, até ano de 1999, também não existia nenhum serviço 

municipal de caráter substitutivo ao modelo manicomial. Ademais, o PSF cobria apenas 

30% da população, gerando uma agenda com fila de espera entre três e seis meses no 

Ambulatório em Saúde Mental Adauto Botelho (Secretaria Municipal de Saúde de 

Aracaju, 2004a). Frente a esse quadro de desassistência, apenas no ano 2000 que a 

capital sergipana teve seu primeiro serviço substitutivo implantado, com a inauguração 

do Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário, tipo I, mediante a parceria 

entre a organização não-governamental Luz do Sol e a Secretaria Municipal de Saúde 

de Aracaju (Rosa, 2006; Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2007a). 

Em 2001, Aracaju adquiriu a gestão plena do Sistema de Saúde e passou a 

controlar os equipamentos de saúde mental disponíveis. No mês de janeiro daquele ano, 

a cidade contava com os seguintes equipamentos de saúde mental: duas clínicas 

psiquiátricas conveniadas, com 199 leitos para internação em cada uma delas 

totalizando 398 leitos, um serviço de emergência psiquiátrica manicomial isolado, um 

Centro de Atenção Psicossocial tipo I (CAPS I) sob gerenciamento de uma organização 

não governamental (ONG) e um ambulatório de referência em saúde mental para 

atender à demanda de todo o Estado (Santos, 2006). Em fomento à implantação de 

novos serviços e de inclusão de ações de saúde mental na atenção básica, a equipe de 

saúde mental de Campinas (SP) prestou assessoria e consultoria locais à Secretaria 

Municipal de Saúde (Rosa, 2006). 

                                                           
10

 Secretário Municipal de Saúde de Aracaju a partir de abril de 2010. 
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A rede de saúde mental continuou em processo de expansão, haja vista em 

setembro de 2002 serem implantados, já em consequência ao processo de 

municipalização da saúde, o Centro de Atenção Psicossocial David Capistrano Filho, 

tipo II, que mais tarde se tornou CAPS III. Ainda no final de 2002, mais dois CAPS 

foram abertos, o CAPS III Liberdade e o CAPS AD Primavera. Em 2004, foi 

inaugurado o CAPS i/AD Vida (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2007a). 

Também no ano de 2004, o CAPS Liberdade foi lotado em uma residência, enquanto 

que a estrutura física do Serviço de Emergência Psiquiátrica Dr. Adauto Botelho foi 

desativada e realocada pela Urgência Clínica e Mental do Hospital São José (Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju, 2004a). Em 2008, foi inaugurado mais um CAPS tipo 

III, a saber, o CAPS Jael Patrício de Lima.  

Cabe registrar ainda as ações de desospitalização realizadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, através de contrato firmado para abertura de quatro SRT mediante 

a parceria com o Centro de Integração Raio de Sol (CIRAS). O processo de mudança 

dos usuários para os SRT aconteceu de forma gradativa. Dessa maneira, foram 

promovidas aproximações entre usuários e técnicos através de visitas ao hospital e do 

estabelecimento de vínculos dos usuários com os CAPS Liberdade e David Capistrano 

Filho. Outro passo importante se configurou com as audiências que contaram com a 

presença de técnicos, familiares e Ministério Público com o objetivo de discutir cada 

um dos 18 casos, daqueles que viriam a se tornar moradores da SRT (Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju, 2005, 2007a). 

Até aqui, foram expostos alguns avanços conquistados no campo da assistência 

em saúde mental em Aracaju. Essa reviravolta, além do incentivo proporcionado pela 

legislação no nível nacional, teve como principal disparador a conquista da gestão plena 

do SUS na capital sergipana. No capítulo que segue, conduziremos um debate acerca 
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dos processos constitutivos que culminaram na conformação das Referências 

Ambulatoriais em Saúde Mental. Para cumprir esse intento, será desenhado um 

panorama da conformação do SUS em Aracaju e das redes assistenciais, de modo mais 

minucioso, a REAP, anteriormente denominada Rede de Saúde Mental. 
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3. As Referências Ambulatoriais em Saúde Mental no contexto do SUS-

Aracaju

A configuração atual das Referências Ambulatoriais em Saúde Mental é uma das 

resultantes do surgimento do Sistema Único de Saúde em Aracaju-SE, visto que o único 

ambulatório de saúde mental existente na capital sergipana até aquele momento 

pertencia à gestão estadual. Quando Aracaju assumiu a gestão plena em saúde em 2001, 

um novo modelo foi desenhado e junto com ele, entrava em vigor o ordenamento em 

redes assistenciais de saúde. Atualmente, há seis redes: REAB, REAP, Rede de 

Atenção à Saúde do Trabalhador (REAST), Rede Hospitalar (REHOSP), Rede de 

Urgência e Emergência (REUE) e Rede de Atenção Especializada (REAE). A REAP 

oferta serviços e ações para o tratamento e acompanhamento de usuários portadores de 

transtornos mentais. Para atingir esse objetivo, essa rede conta com alguns CAPS e 

Serviços Residenciais Terapêuticos, além de disponibilizar outros serviços em cogestão 

com outras redes assistenciais. Um dos tipos de serviços que funcionam em cogestão 

são as Referências Ambulatoriais em Saúde Mental. 

As Referências Ambulatoriais serão o tema do presente capítulo. A proposta de 

estruturação do mesmo, por sua vez, se desenrolará mediante esta sequência: primeiro, 

uma breve apresentação do processo de implantação do Projeto Saúde Todo Dia em 

Aracaju; a seguir, falaremos sobre as redes assistenciais; de modo mais detalhado, 

apresentar-se-á a Rede de Atenção Psicossocial; por último, serão expostos os 

indicadores históricos de constituição das Referências Ambulatoriais, bem como a 

proposta de fluxograma na qual estas se incluem. 
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3.1. O SUS em Aracaju: a implantação do Projeto Saúde Todo Dia 

Dotada de uma extensão territorial de 181,8 km² e de uma população de 570.937 

habitantes
11

, classificada como município de médio porte, a capital sergipana tem a 

maior concentração do conjunto das instituições dos poderes legislativo, executivo e 

judiciário do estado de Sergipe. Aracaju é também o principal polo sergipano na área 

comercial, educacional e da saúde. No ano de 2007, o Ministério da Saúde concedeu-lhe 

o título de terceira melhor cidade do país no que diz respeito ao tratamento dedicado aos 

portadores de transtorno mental. Nessa ocasião, pôde ser avaliada a relação entre a 

quantidade de serviços montados e o número de habitantes, além da qualidade referente 

à infraestrutura desses serviços
12

.  

O estado de Sergipe também ocupa atualmente posição de destaque nessa área. 

Por ocasião de um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, foi classificado em 

segundo lugar no que diz respeito à relação Cobertura de CAPS /100.000 habitantes (1 

para cada 100.000 habitantes), ficando atrás somente do estado da Paraíba, que obteve a 

proporção de 1,06 CAPS/100.000 habitantes (Ministério da Saúde, 2009a). No ano 

seguinte, ambos os estados permanecem nas mesmas posições, havendo somente 

alterações nos números. Respectivamente, Paraíba, em primeiro lugar, com 1,19 CAPS/ 

100.000 habitantes e Sergipe, em segundo, com 1,11 CAPS/ 100.000 habitantes 

(Ministério da Saúde, 2010). Levando em consideração as informações supracitadas, 

será apresentado o processo histórico de implantação das redes pública de saúde e de 

Atenção Psicossocial de Aracaju-SE.  

                                                           
11

Dados recuperados de: 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=28 
12

 Informações obtidas no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.aracaju.se.gov.br/index.php?act=imprimir&codigo=37979 
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Ao final do capítulo anterior, pudemos ver que até o ano de 2001, no tocante à 

implantação de dispositivos do SUS, a cidade de Aracaju comportava apenas a gestão 

plena dos serviços da Atenção Básica. À época, o sistema contava com 39
13

 unidades 

básicas de saúde, sendo que apenas 22 delas tinham aderido ao PSF. O fato é que essas 

22 unidades com PSF foram implantadas de forma aleatória no território. O critério 

utilizado para implantação do Programa, ao invés do estabelecimento de adscrição por 

região geográfica de saúde, foi a seleção daquelas unidades com melhor estrutura física. 

Sob esse preceito, em 1998, foram a priori implantadas de forma experimental 11 ESF 

em algumas Unidades Básicas de Saúde. No ano 2000, esse número se expandiu para 49 

equipes; mais uma vez, as unidades que possuíam um espaço físico com melhor 

adequação e disponibilidade foram as contempladas. Como consequência, um fator 

decorrente da distribuição alheia aos critérios de adscrição da população foi a falta de 

cobertura de serviços às parcelas da população que se encontravam fora da área de 

abrangência das unidades com PSF. Em contrapartida, a maior parte da população 

descoberta pelo PSF era provinda de bairros mais pobres e com alta incidência de SUS-

depêndencia.  

Nas 17 unidades restantes, operava-se um processo de trabalho calcado numa 

dimensão liberal privatista, nas quais os trabalhadores – em especial, a classe médica – 

atuavam com base num patamar de produção por número de consultas. Dessa forma, 

alguns profissionais poderiam trabalhar apenas metade da carga horária, contanto que 

atingissem o patamar mínimo de consultas a serem realizadas. A partir de uma 

racionalidade focada muito mais no procedimento do que no cuidado em si, as UBS 

funcionavam sem equipes de referência, em estrutura física precária e com qualidade de 

                                                           
13

 Além dessas unidades, contabilizavam-se consultórios odontológicos alocados em escolas. 
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materiais e insumos comprometida, além de contabilizar grandes filas de espera (Santos, 

2006). 

À época, a Rede de Atenção Básica de Aracaju absorvia apenas aqueles casos 

que se caracterizavam pela demanda programada, os quais eram agendados previamente 

pelas ESF. Já os casos de demanda espontânea ou de urgência deveriam ser 

encaminhados ao Pronto-Atendimento Ambulatorial (PA). Obedecendo a uma lógica de 

tratamento que privilegiava a atenção à crise aguda, aos médicos dos PA cabia apenas a 

prescrição de medicamentos para consumo imediato. Essa, por sua vez, seria uma 

estratégia empregada com o intuito de não deslegitimar o acompanhamento ofertado 

pelas ESF. Nesse sentido, enquanto os PA absorviam os casos urgentes, o tratamento 

pós-crise se configurava como responsabilidade do PSF. Vale dizer, entretanto, que esse 

agendamento só era permitido aos adscritos no PSF, o que suscitava exclusão no acesso 

ao atendimento para boa parte da população que não estava adscrita (Santos, 2006).  

Em confronto com essa realidade, a gestão decidiu por extinguir as direções das 

unidades, no intento de que os profissionais do PSF pudessem tocar um modelo de 

autogestão. A proposta era que todo gerenciamento da unidade pudesse ser concentrado 

nas ESF. Não obstante, a já histórica falta da participação dos trabalhadores nos 

processos decisórios, aliada à frágil interlocução entre estes e os gestores, acarretou 

grandes dificuldades, impedindo que a proposta de autogestão fosse bem-sucedida. 

Com o objetivo de melhorar o atendimento prestado nos serviços da rede básica, 

outras iniciativas foram levadas a cabo. Dessa maneira, a fim de erradicar o critério 

“fila” pela procura aos serviços, o que provocava extensas filas de espera por consultas 

e exames nas madrugadas, operou-se uma série de mudanças. Foi realizada uma 

primeira intervenção no processo de trabalho por meio da implantação do dispositivo do 

“acolhimento”. Em outros termos, o “acolhimento” possibilitou uma reorganização do 
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sistema e a garantia de oferta das ações adequadas às necessidades do sujeito, por meio 

da recepção da demanda espontânea com o auxilio da escuta qualificada e da inclusão 

do usuário (Santos, 2006). Outra inovação que ocorreu foi a implantação da “educação 

permanente” dos profissionais, cujo foco foi o aprimoramento de uma atitude 

acolhedora, além da escuta dos profissionais e das equipes. Operou-se ainda uma 

(re)organização da agenda das unidades conforme uma divisão que contemplasse tanto 

as demandas espontâneas, como também as programadas e, por fim, realizou-se a 

reforma e adequação do espaço físico (Santos, 2006). Ao lado dessas transformações, 

houve a expansão contínua do número de serviços, de maneira a atingir em 2009, de 

acordo com informações colhida no site do DataSUS, o número total de 46 Centros de 

Saúde/Unidades Básicas de Saúde
14

. 

Diante do cenário descrito, no final de 2000, o prefeito Marcelo Déda convocou 

o médico Rogério Carvalho dos Santos
15

 para assumir a Secretaria Municipal de Saúde. 

Ao lado dessa nomeação, foram escalados novos atores políticos e profissionais, dando 

origem a um espaço de gestão em saúde renovado. Decorrida a fase inicial de 

mapeamento dos equipamentos da rede de saúde existentes, o objeto de saúde da nova 

gestão foi redefinido. Usando as palavras de Santos (2006, p. 103), passou-se a 

compreender como objeto do sistema de saúde “as necessidades individuais e coletivas 

produzidas socialmente”. A partir disso, foi disparado o processo de implantação de 

uma nova máquina estrutural que atendesse às necessidades reais da população da 

cidade de Aracaju. Nesse momento, o objetivo principal dos serviços e ações de saúde 

era a produção de autonomia dos sujeitos, fosse ela alcançada pela cura, pela 

reabilitação ou, ainda, pela transferência de informação acerca dos serviços da rede. 

                                                           
14

Fonte consultada: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/atambse.def 
15

 Permaneceu nesse cargo até junho de 2007, para assumir a Secretaria Estadual de Saúde. Em seu lugar, 

assume o médico Marcos Ramos. 
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Até aquele momento, Aracaju detinha apenas a gestão da rede de Atenção 

Básica, cenário esse inviável à organização de um sistema de saúde capaz de garantir os 

direitos do cidadão e que corroborasse os princípios de integralidade, da equidade e da 

universalidade. Portanto, outro passo teve de ser dado, a saber, a conquista da gestão 

plena dos serviços de saúde. Para atingir essa finalidade, em abril de 2001, foi traçado 

um acordo entre as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, que contou também com 

a participação do Conselho Municipal de Saúde. Tal processo se constituiu em dois 

momentos: inicialmente, concretizou-se o repasse para a gestão municipal de um terço 

dos serviços; seis meses depois, o restante dos serviços deveria ser transferido com a 

respectiva efetivação do comando único. Resgatando essa história, em verdade este 

processo acabou levando dois anos para ser concretizado. 

Com a conquista da gestão plena, mudanças substanciais foram operadas no 

quadro de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Até 2001, havia servidores 

do Ministério da Saúde (Funasa e INAMPS), da Secretaria de Estado da Saúde, da 

Prefeitura de Aracaju e profissionais terceirizados (médicos, enfermeiros, psicólogos, 

assistentes sociais, auxiliares e técnicos de enfermagem). Santos (2006) ressalta que 

muitos deles tinham mais tempo de serviço que a própria existência do SUS. Em janeiro 

de 2004, ocorreu o concurso público para preenchimento de 78 áreas de atuação 

profissional, o que possibilitou a substituição dos funcionários terceirizados e a 

ampliação das redes assistenciais através da contratação dos excedentes. Até o ano de 

2006, foram efetuadas mais de 1.200 contratações de profissionais concursados.  

Novamente, em janeiro de 2008, foi lançado um novo edital para concurso público para 

preenchimento de vagas na área de saúde da Prefeitura Municipal de Aracaju (Secretaria 

Municipal de Administração de Aracaju, 2008), e que se encontra até 2010 em etapa de 

convocação dos cargos. 
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3.2. As redes assistenciais 

Com a finalidade de contemplar as necessidades de saúde dos indivíduos, o 

Projeto Saúde Todo Dia reestruturou o sistema de saúde a partir das redes assistenciais. 

Estas são definidas como conjuntos de equipamentos assistenciais e serviços 

articulados, localizados em determinado território, com o objetivo de atuar sobre os 

problemas de saúde com natureza assemelhada. Os serviços e redes assistenciais são 

programados para funcionar como um complexo regulatório, melhor explicando, devem 

compor um conjunto de unidades complementares, em que cada rede tem um papel 

definido e que se complementam entre si. Ao todo, há seis redes assistenciais: a REAB, 

REAP, REAE, REHOSP, REUE e REAST. 

A REAB compreende as USF e UBS, que seguem a lógica de territorialização, 

que, por sua vez, obedece à divisão das oito regiões geográficas de saúde do município. 

No que diz respeito à organização do quadro de profissionais, há as ESF, compostas 

minimamente por médico de saúde da família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e 

seis agentes comunitários de saúde. Há ainda as ESF ampliadas, em que pode ser 

incluído médico clínico, pediatra, obstetra ginecologista, além de outros profissionais 

especialistas existentes na rede básica. O ideal preconizado pelo Modelo Saúde Todo 

Dia é que todo indivíduo seja adscrito por uma equipe e adstrito a uma unidade de 

saúde.   

Há ainda as equipes de referência e de apoio matricial lançadas em três áreas: 

saúde mental, saúde da mulher (ginecologia e obstetrícia) e saúde da criança (pediatria). 

Por Apoio Matricial, compreende-se o pacote de ações (pode englobar a supervisão à 

distância e presencial, o apoio técnico, teórico, tecnológico, bem como ofertas de 

recursos terapêuticos presentes no território) que busca potencializar a tríade 
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trabalhador-equipe-usuário. No caso específico das equipes de apoio matricial em saúde 

mental, os atendimentos e reuniões são prestados conjuntamente pelos profissionais do 

CAPS de referência da cada UBS e as ESF (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 

2004a).  

Voltando a apresentar as redes, a REAE, por conseguinte, é formada por 

serviços ambulatoriais de média complexidade, contando a oferta de ações em várias 

especialidades. Já a REHOSP é um conjunto de serviços hospitalares, que se divide 

entre instituições do setor público, privado lucrativo e filantrópico e é responsável pela 

assistência dos moradores de Aracaju, de outros municípios do estado de Sergipe e 

também de estados vizinhos. Aos casos de urgência e emergência, destina-se a REUE, 

cujos serviços funcionam em articulação com o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), este último criado em julho de 2002. Há uma quinta rede, 

responsável pela demanda de usuários que portam transtornos mentais; sobre a REAP, 

discorreremos no tópico seguinte. A última rede a ser criada foi a REAST, que se 

originou de um desdobramento do Centro de Referência à Saúde do Trabalhador 

(CEREST) no ano de 2008. A proposta de criação dessa rede se configurou como uma 

luta reivindicativa pela ampliação da assistência prestada aos trabalhadores da Prefeitura 

de Aracaju. A atual coordenadora dessa rede nos explica melhor no excerto abaixo:  

Porque não tinha ainda a proposta de rede, ela só tinha um equipamento 

que existia, que era o CEREST, mas ele existia solto, desarticulado né, 

não tinha. Aí, a gente batalhou por isso em 2008, justamente pra gente 

entrar com a proposta de rede né. Assim como as demais, rede de atenção 

básica, etc... Rede de atenção à saúde do trabalhador na perspectiva de se 

articular com as demais pra garantir a linha de cuidado com o trabalhador 

do município de Aracaju e micro-região. Em 2008, surge como rede, 
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ganha o status de rede, mas antes disso já tinha o CEREST. Aí, o 

CEREST era só um equipamento solto, agora ele ta integrado à rede, 

articulado. Aí, a REAST é composta de dois equipamentos, CEREST e 

Vigilância do trabalhador. Então, acho que isso é um avanço, esse espaço 

de cuidado ao cuidador, essa oferta né. (G1) 

Ao lado das redes assistenciais, existe também a proposta de projeto terapêutico 

individual, o qual deverá garantir o percurso do usuário, a partir de suas necessidades 

individuais, pelas ações e serviços do sistema. Já o trânsito que o usuário realiza pelos 

equipamentos de redes distintas caracteriza as linhas de cuidado. Melhor explicando, as 

linhas de cuidado correspondem à trajetória que compreende desde a identificação e 

significação das necessidades individuais e coletivas junto ao usuário até a oferta 

propriamente dita dos cuidados e ações produzidos nos serviços das redes assistenciais, 

podendo ainda contar com a parceria de outros setores como a educação, justiça etc. O 

objetivo final desse percurso é a produção de autonomia do usuário. É importante 

salientar que as linhas de cuidado não se configuram a partir de uma estratificação de 

risco, tendo sim como principal preceito as necessidades individuais levantadas no 

projeto terapêutico de cada usuário. 

No próximo tópico, será apresentada a Rede de Atenção Psicossocial, para, na 

sequência, discutir sobre os processos constitutivos das Referências Ambulatoriais em 

Saúde Mental, foco de nosso estudo. 

 

3.3. A Rede de Atenção Psicossocial 

De acordo com o desenho do Projeto Saúde Todo Dia, implantado pelo então 

Secretário Municipal de Saúde Rogério Carvalho em 2001, a Rede de Atenção 

Psicossocial deve prestar assistência a pessoas com transtornos mentais, sob a lógica da 
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territorialização. Por essa razão, cada um dos quatro CAPS voltados para transtornos 

mentais (Arthur Bispo, David Capistrano, Liberdade e Jael Patrício de Lima) são 

responsáveis pela cobertura do total das oito regiões geográficas de saúde de Aracaju. 

Há ainda os CAPS ad Primavera e o CAPS i Vida que prestam atendimento 

respectivamente às demandas de álcool e outras drogas e de crianças e adolescentes com 

transtornos mentais graves de todo o município. Além dos seis CAPS mencionados 

aqui, a REAP está equipada com quatro módulos de Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT), que também funcionam segundo a lógica da territorialização.  

No que concerne à linha de cuidado em atenção psicossocial, são realizadas 

parcerias entre REAP e outras redes assistenciais de saúde do município de Aracaju, a 

saber, REUE, REHOSP e REAB. Dessa forma, em cogestão com a REUE, a Urgência 

Clínica e Mental do Hospital São José e o SAMU são responsáveis pelo atendimento e 

retaguarda da crise aguda. Dispõe-se também de 320 leitos distribuídos em dois 

hospitais psiquiátricos conveniados ao SUS (a Casa de Saúde Santa Maria e a Clínica de 

Repouso São Marcello), além de consultas no Ambulatório de Psiquiatria do Hospital 

Universitário, ambos em cogestão com a REHOSP. Há na rede cinco Referências 

Ambulatoriais em Saúde Mental em cogestão com a REAB, além do apoio matricial em 

saúde mental prestado pelos profissionais dos CAPS e das Referências em Saúde 

Mental às USF.  

Em conformidade com a proposta da reforma psiquiátrica, o SUS/Aracaju dispõe 

de uma rede de serviços de saúde mental com suporte para contemplar as necessidades 

de cada usuário em diversos momentos. A ideia é que os usuários devam circular pela 

rede, evitando a longa permanência e a dependência desses em relação aos serviços. 

Dessa forma, é fundamental que as ações realizadas por cada um dos serviços de saúde 

mental sejam ligadas aos demais serviços de saúde, a fim de promover uma linha de 
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cuidado em saúde mental. Sobre a relação entre redes assistenciais e linhas de cuidado, 

vejamos: 

Aracaju se organiza por rede, o que caracteriza a rede é o serviço, então 

por exemplo, Aracaju tem a rede de urgência e emergência, o que 

caracteriza a rede de urgência e emergência? Todos os serviços que 

acolhem necessidades de perda de autonomia, que é a urgência e 

emergência. Aracaju tem uma rede de atenção básica, que caracteriza 

uma rede de atenção básica? Todos os serviços que atendem os casos de 

atenção primária, de atenção básica. Aracaju tem uma rede hospitalar, 

que é a rede hospitalar? A rede de serviços que compõe os hospitais. E a 

rede de atenção psicossocial, é a rede que compõe os serviços de atenção 

psicossocial. E a atenção psicossocial são CAPS e residências, 

preconizadas enquanto serviços de saúde, mas a linha de cuidado em 

saúde mental passa pela urgência e emergência, passa pela rede 

hospitalar e pela atenção básica. (G3) 

Para que se assegure o bom funcionamento da linha de cuidado em saúde 

mental, é necessário que se estabeleça uma relação bem estruturada acerca das 

articulações entre os CAPS, ambulatórios, ações na atenção básica e na comunidade. A 

esse respeito, verifica-se que as Referências Ambulatoriais em Saúde Mental exercem 

um papel fundamental, no momento em que atravessam essa linha de cuidado. Por essa 

razão, devem ofertar ações que se relacionem de maneira articulada com os recursos 

disponíveis nos demais serviços da rede de saúde.  
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3.4. As Referências Ambulatoriais em Saúde Mental 

Em Aracaju, a organização atual do atendimento no nível ambulatorial em saúde 

mental tem como pilar a proposta do Projeto Saúde Todo Dia, que busca conciliar os 

princípios das reformas sanitária e psiquiátrica. Não obstante, é sabido que 

historicamente os processos de implantação e funcionamento dos ambulatórios de saúde 

mental no Brasil passaram por alguns entraves. Um dos principais motivos se 

configurou pelas dissonâncias relativas às duas reformas. Exemplo disso foi a 

importação de um modelo preventista para dar conta da reversão do cuidado de base 

manicomial-asilar aos portadores de transtornos mentais (Birman & Costa, 2002; 

Vasconcelos, 1992). Sob esse prisma histórico, discorreremos acerca das Referências 

Ambulatoriais em Saúde Mental atentando para os marcos concernentes ao contexto 

local. 

Antes da implantação do Projeto Saúde Todo Dia e das Referências em Saúde 

Mental, o que se tinha na cidade eram as equipes itinerantes em saúde mental. À época, 

nos conta a gestora 5 que “era diferente, não tinha como a gente tem hoje como 

ambulatório centralizado numa unidade básica de saúde e que tem um território adscrito 

né”. 

Essas equipes prestavam atendimento ambulatorial em Psiquiatria nas UBS e o 

agendamento das consultas de responsabilidade dos gerentes dessas unidades. A gestora 

2 nos esclarece a respeito da dinâmica de trabalho dessas equipes: 

Até então, antes da (gestão) plena de saúde, a gente tinha montado 

equipes itinerantes, na verdade, não eram equipes, como não havia ainda 

a plena, a gente não tinha como contratar profissionais como assistentes 

sociais, psicólogos. A gente tinha somente médicos, fazia um serviço 

itinerante, um trabalho itinerante em cada unidade básica.  
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Pela lógica de cuidado territorial e de compartilhamento com a Rede de Atenção 

Básica, percebeu-se que as equipes itinerantes em saúde mental apresentavam algumas 

lacunas em seu funcionamento, pois, inviabilizavam a formação de vínculos e a 

corresponsabilização dessa equipe pelos indivíduos atendidos e seus familiares. 

Ademais, o número demasiado de consultas marcadas impossibilitava um 

acompanhamento mais sistemático e continuado dos usuários atendidos. Essa questão 

pode ser evidenciada nas falas que seguem: 

Inclusive essa proposta das equipes itinerantes, que foi muito interessante 

como toda experimentação, acho que é válida, mas tem a coisa de atender 

um monte de gente também e não trabalhar com a vinculação, não 

trabalhar com a responsabilização no território, você fazia o atendimento 

ali, mas não conseguia retornar, fazer essa contrarreferência (...)A equipe 

itinerante, primeiro que era só psiquiatra né, não tinha psicólogo não, (...) 

o que eu lembro é que os psiquiatras acabavam indo pra os locais pra 

fazer os atendimentos e aí eram muitos atendimentos. Oitenta, cem numa 

tarde, então era muito complicado e eu acho que era mais ou menos isso. 

(G1) 

 

Você ia e fazia o atendimento ambulatorial, se desvinculava e ia pra outra 

unidade na próxima semana. Não tinha a lógica de responsabilização 

territorial, de vínculo com aquele território né, de vínculo e 

conhecimento daquele território e desenvolvimento do trabalho 

compartilhado com a atenção básica. (G3) 

Esse tipo de estratégia foi implantado também em outras localidades do Brasil, e 

receberam o nome de equipes volantes de saúde mental. Apresentavam como principal 
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característica, assinalam Lancetti e Amarante (2006), a não-fixação dos profissionais em 

um consultório ou num território determinado. As equipes itinerantes (volantes) 

poderiam ser formadas por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros e 

terapeutas ocupacionais e se organizaram de diferentes maneiras, a depender das 

determinações da gestão local e das peculiaridades de cada município.  

Com a implantação do Modelo Saúde Todo Dia em Aracaju, as equipes 

itinerantes foram dissolvidas e os CAPS passaram a assumir a tarefa de prestar apoio 

matricial à atenção básica. À época, cada equipe matricial deveria assumir por volta de 

nove ESF, e por meio de uma troca de saberes entre as áreas profissionais, deveria 

ampliar a clínica a fim de que se produzisse autonomia na vida dos usuários da rede de 

saúde. Por essa razão, constatamos que no momento de sua implantação, as Referências 

Ambulatoriais em Saúde Mental apareceram como estratégia provisória no SUS-

Aracaju. A respeito disso, Santos (2006) ressaltou à época o intento inicial da 

implantação das Referências, 

[O apoio matricial] Foi implantado em cerca de 50% da rede de saúde da 

família e deverá ter sua abrangência ampliada em toda a rede. Enquanto 

isso não ocorre, está funcionando a referência ambulatorial em saúde 

mental com o objetivo de reforçar o apoio matricial oferecido pelos 

CAPS. (p. 193-194) 

Na proposta do Saúde Todo Dia, as Referências em Saúde Mental reforçam a 

função de um equipamento que deveria atuar como suporte e apoio para as ESF, a 

exemplo da proposta dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Ministério da Saúde, 

2008b). Por essa razão, também, não houve implantação de equipes de saúde mental dos 

NASF em Aracaju. Sobre essa questão, a gestora 3 explica que 
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As referências ambulatoriais, elas surgem na verdade no sistema né, no 

SUS Aracaju, enquanto equipamento da atenção básica, serviço da 

atenção básica, não é um serviço da saúde mental, mas pra atender, 

acolher. Então, a lógica inicial das referências era que elas fossem apoio 

e suporte para as equipes de saúde da família, essa era a lógica inicial, 

como os NASF se propunha a fazer hoje né. 

Nesse escopo, com a finalidade de expandir as ações do apoio matricial, foram 

lotados psicólogos e psiquiatras para compor os serviços de referência ambulatorial em 

saúde mental nas dependências das seguintes USF: Onésimo Pinto, que logo foi 

substituída pela USF Anália Pina; Dona Sinhazinha e Francisco Fonseca. Profissional 

pioneira no processo de implantação dos ambulatórios de referência, fazia parte da 

equipe da referência da USF Onésimo Pinto a gestora 1. Ao falar de sua experiência no 

Onésimo Pinto, ela aponta a regionalização como um importante definidor do modo de 

atuação do psicólogo numa Referência Ambulatorial em Saúde Mental: 

Então, quando eu fui pra referência né, pra o Onésimo Pinto, primeiro 

que não tinha essa articulação de rede ainda, não falava de apoio 

matricial ainda, a rede ainda não tava consolidada. O projeto Saúde Todo 

Dia ainda tava sendo estruturado. Chegar à comunidade, chegar naquela 

unidade teve todo o trabalho de significar pra dentro daquela unidade 

como é que seria o trabalho daquela referência ambulatorial dentro da 

unidade básica de saúde. E trabalhar também na perspectiva da 

regionalização, porque senão você acabava sendo absorvida pelas 

demandas daquela unidade de saúde, você não era psicóloga daquela 

unidade de saúde, você era psicólogo de uma referência pra várias 
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unidades de uma região, que era, na época, a 4ª região. (G1, grifos 

nossos) 

Ainda antes de 2001, ano de implantação do modelo Saúde Todo Dia e da 

configuração das Referências Ambulatoriais em Saúde Mental, já existiam psicólogos e 

psiquiatras lotados nas USF Francisco Fonseca e Dona Sinhazinha. Oficialmente, não 

há nenhum documento disponível que registre de forma sistemática as datas precisas em 

que cada uma dessas unidades passaram a ofertar serviços de psicologia e psiquiatria 

para a população. Se, por um lado, há informações dissociadas e resumidas nos 

relatórios de gestão, por outro, esse resgate pôde ser feito a partir de algumas das falas 

dos profissionais e gestores. Acerca do surgimento dos ambulatórios de referência, uma 

das gestoras que estiveram à frente desse processo nos conta: 

A gente fazia o trabalho itinerante, que nós começamos em Aracaju, daí, 

depois, uma colega nossa que era psiquiatra, que trabalhava como clínica 

no Sinhazinha, por autorização do secretário, que era Rogério, ela passou 

a fazer atendimento em psiquiatria, fazer ambulatório de psiquiatria no 

Sinhazinha. Então o primeiro ambulatório referência em saúde mental foi 

o Sinhazinha, com a psiquiatra e depois, psicólogos. Aí depois, a gente 

montou o ambulatório do Onésimo Pinto, a gente escolheu uma região 

que era distante do Sinhazinha, pensando geograficamente, era uma área 

que não tinha atenção. Então, a gente tinha o ambulatório do Onésimo 

Pinto, que é lá no Jardim Centenário. E esse ambulatório, depois por 

conta de questões da unidade, foi transferido pra o Anália Pina, que fica 

no Almirante Tamandaré, pra atender toda aquela região lá da Zona 

Norte, que hoje em dia são a 7ª e 8ª região de saúde. E o outro 

ambulatório que foi montado quase concomitantemente, inclusive eu tive 
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que fazer atendimento nos dois pra poder montar, foi o Francisco 

Fonseca, a gente montou o Francisco Fonseca na mesma época. (G2) 

No caso da USF Dona Sinhazinha, a escolha para alocação desses profissionais 

deveu-se à localização geográfica desse serviço e à disponibilidade de espaço físico para 

atendimento. Sobre isso, a gerente dessa unidade nos explica melhor: 

A gente não tinha aquela interação com o pessoal da saúde mental, a 

unidade cedeu um espaço na época pra que a psiquiatria atendesse, mas 

não tinha essa coisa formalizada. Você vê que essa unidade é uma 

unidade centralizada, que era de fácil acesso e que tinha vaga no 

consultório e que aqui ficaria um bom local. (G4) 

É interessante discutir a lotação de profissionais de psicologia e psiquiatria na 

USF Dona Sinhazinha, pois, como pudemos conferir no excerto supracitado, a 

localização num bairro centralizado facilitaria o acesso ao serviço. Outra característica 

que a diferencia das outras unidades de saúde que também são Referências em Saúde 

Mental é que ela possui apenas uma ESF Ampliada, por se tratar de um perfil 

populacional com baixa SUS-Dependência. As ofertas se configuram sobremaneira por 

serviços de natureza ambulatorial. 

Por ocasião do concurso realizado no ano de 2004 para o preenchimento de 

vagas ofertadas em serviços da rede municipal de saúde, foram convocados entre os 

anos de 2004 e 2006 os psicólogos que fazem parte do quadro atual das Referências em 

Saúde Mental. A última profissional convocada foi a psicóloga da Referência em Saúde 

Mental da USF Edézio Vieira de Melo, no ano de 2009, por ocasião do concurso 

realizado em 2008. Dessa feita, do total de 9 psicólogos atuantes nesses serviços, são 

oito concursados pela Secretaria Municipal de Saúde e uma vinculada à Secretaria 

Municipal de Educação. 
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Posteriormente, em 2006, a USF Geraldo Magela também se tornou Referência 

Ambulatorial em Saúde Mental, sendo que ao totalizar quatro serviços dessa natureza, 

foi estabelecida uma nova proporção, em que cada serviço ambulatorial serviria de 

referência para duas regiões de saúde. Em 2009, foi implantado mais um serviço desse 

tipo na USF Edézio Vieira de Melo. Atualmente, está estruturada a seguinte divisão por 

região de saúde: USF Geraldo Magela (1ª e 2ª regiões), USF Dona Sinhazinha (3ª 

região), USF Edézio Vieira de Melo (4ª região), USF Francisco Fonseca (5ª e 6ª 

regiões) e USF Anália Pina de Assis (7ª e 8ª regiões). 

No que diz respeito à estrutura física, as cinco Unidades de Saúde da Família 

que possuem os ambulatórios de referência em saúde mental não diferem em nenhum 

aspecto das demais. No que se refere à ocupação do espaço físico, os dois profissionais 

de psicologia e o psiquiatra de cada serviço também ocupam consultórios. A depender 

da Referência Ambulatorial em questão, percebemos ainda uma dificuldade de 

encontrar salas de atendimento disponíveis, o que pode exigir que os psicólogos, por 

exemplo, trabalhem em turnos diferenciados.  

Outra queixa refere-se à inadequação das salas da USF para o atendimento a 

usuários em crise, por exemplo. A presença de pias, armários de vidro para armazenar 

medicamentos nas salas disponibilizadas são alguns empecilhos para o psicólogo, o que 

pode gerar riscos e desconforto para o próprio profissional e o usuário. Ademais, como 

não foram estruturadas salas específicas para o atendimento do psicólogo e psiquiatra, 

restou como opção ocupar as salas dos profissionais que estão de férias. No excerto 

abaixo, um dos psicólogos entrevistados (P1) expõe de maneira elucidativa tais 

questões: 

Aí eu pedi ar-condicionado, que veio logo, mas só foi instalado depois de 

um ano. Eu até brincava que ia dar um martelo para os pacientes, para 
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quando tivessem atacados, já que não tinha o João Bobo, poderiam 

quebrar a pia. É impossível atender dois pacientes fóbicos naquela sala, 

pra quem tem problema de ficar em ambiente fechado, é muito 

complicado. Pacientes violentos, a gente corre risco, porque ali a gente 

tem dois armários de vidro. Imagine naquela sala, um atendimento 

psiquiátrico, onde às vezes entra três pessoas da família ou até quatro. Aí 

a gente tá sempre assim, eu to aqui, se você vier daqui a uns quinze dias, 

quando a médica voltar, eu não vou estar aqui. Eu vou estar na próxima 

sala, onde algum médico ou enfermeiro entrou de licença. Assim, porque 

não tem espaço. 

Até aqui, foi feita uma breve retomada acerca do surgimento de cada uma das 

cinco Referências Ambulatoriais em Saúde Mental. Proposta a princípio provisória, as 

referências se tornam serviços do quadro de ofertas para atendimento de média 

complexidade em atenção psicossocial. Conforme já mencionado, as USF Francisco 

Fonseca e Dona Sinhazinha já possuíam profissionais de psicologia e psiquiatria em seu 

quadro, antes mesmo de ser implantado o modelo das Referências Ambulatoriais em 

Saúde Mental. Nesse mesmo período, foi consolidada a referência da USF Anália Pinna. 

Respectivamente, em 2006 e 2009, são formadas as referências das USF Geraldo 

Magela e Edézio Vieira de Melo. 

Num espaço de uma década, registramos alguns rearranjos promovidos pela 

gestão em saúde mental no que concerne à oferta de tratamento de média complexidade: 

primeiro, equipes itinerantes em saúde mental; depois, Referências em Saúde Mental 

como serviços provisórios à implantação do apoio matricial por parte das equipes dos 

CAPS e, atualmente, serviços permanentes da rede de saúde. Essa sucessão de modelos 

nos permite reconhecer algumas estratégias que não deram certo, como por exemplo, a 
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implantação de fato do apoio matricial pelas equipes dos CAPS. Isso demonstra a 

necessidade de uma maior aderência dos profissionais desses serviços no fomento às 

ações de saúde mental no território, tão caras à reversão do processo de reforma 

psiquiátrica (Lancetti, 2008; Lancetti & Amarante, 2006). No nível nacional, a proposta 

dos NASF enquadra-se numa estratégia que teve por finalidade fortalecer um modelo já 

instalado, a saber, o das ESF (Ministério da Saúde, 2008b). 

O incremento de ações de saúde mental na atenção básica, bem como os reflexos 

por ele gerados nos serviços ambulatoriais serão pauta das sessões referentes ao 

fluxograma (linha de cuidado em saúde mental) e ao objeto de cuidado das Referências 

Ambulatoriais em Saúde Mental. Antes disso, serão abordados os aspectos 

organizativos dos serviços em questão. 

 

3.4.1. Aspectos organizativos 

Uma característica marcante das Referências Ambulatoriais em Saúde Mental é 

que estas se encontram em experimentação de modelo até os dias atuais, principalmente 

no que concerne aos tipos de ações ofertadas pelas equipes profissionais. Não obstante, 

mediante pactuações da Secretaria Municipal de Saúde, algumas determinações 

consolidaram-se seguindo um modelo próprio dessa rede municipal, a saber: fonte de 

financiamento, formas de registro de atividades realizadas pelos profissionais, modelo 

de cogestão e projeto de educação permanente dos trabalhadores. Sobre esses pontos, 

discorreremos adiante. 

O financiamento das atividades realizadas tem como fonte a própria Secretaria 

Municipal de Saúde. Já o registro dessas atividades ocorre oficialmente pelo 

preenchimento do Boletim de Procedimento Ambulatorial (BPA) (Anexo 2). O BPA é 

uma ficha, de caráter essencialmente quantitativo, que tem por objetivo registrar os tipos 
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e número de procedimentos realizados, além do número de pacientes atendidos.  Com o 

preenchimento do BPA, garante-se a arrecadação também pelo fundo do Ministério da 

Saúde. O BPA funciona nos serviços de média complexidade, a exemplo de 

ambulatórios, da mesma forma que a Autorização de procedimento de Alto Custo/ 

Complexidade (APAC) para os CAPS e a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) 

para os hospitais psiquiátricos, ambas visam o registro de informações em saúde e a 

conversão em recursos. Daí, a importância do registro, evidenciada na fala da gestora 3: 

E as referências ambulatoriais não, elas não têm recurso específico, elas 

são custeadas e mantidas financeiramente pelo município de Aracaju. O 

que acontece, Shyrley? Se a gente produz o que a gente chama de BPA – 

Boletim de Procedimento Ambulatorial –, o profissional informaria ao 

Ministério da Saúde o que ele estaria produzindo enquanto assistência. A 

gente receberia um recurso, que não é um recurso específico pra 

referência ambulatorial, mas o município receberia o recurso.  

Além do BPA, os psicólogos e psiquiatras registram informações em outros 

instrumentos. Um deles é o prontuário que fica arquivado nas Unidades de Saúde da 

Família, que sediam o espaço físico para as Referências em Saúde Mental, e que serve, 

por sua vez, de canal de comunicação entre psicólogos, psiquiatrias e as ESF. Aliado ao 

prontuário, há ainda os formulários de Referência e Contrarreferência (Anexo 3), que 

servem para encaminhar os usuários de um serviço a outro. Por uma questão de sigilo, 

as informações apresentadas nesses documentos são restritas. Então, cada psicólogo 

relatou ter um registro pessoal (caderno, agenda, livro de registro), no qual há 

informações mais detalhadas sobre cada caso. 

Foi necessário pactuar questões administrativas como financiamento e registro 

de atividades para que se garantisse uma rotina administrativa comum a todos os 
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serviços. Enquanto os CAPS possuem uma estratificação que regulamenta seu 

funcionamento a partir do tipo de clientela atendida e a extensão populacional, de 

acordo com a Portaria Ministerial n
o
 336/GM (Ministério da Saúde, 2002b), o 

atendimento ambulatorial em saúde mental é posto de forma ampla na Portaria n
o
 224 

(Ministério da Saúde, 1992). Nesse documento ministerial, o nível ambulatorial pode 

ser prestado tanto em unidades básicas, centros de saúde, bem como em ambulatórios 

especializados, unidades mistas ou hospitais.  

Preconiza-se ainda, na Portaria n
o
 224, que os critérios de regionalização e 

hierarquização da rede devem ser definidos pelo gestor local (Ministério da Saúde, 

1992). Esse fato explica a dificuldade de obtenção de dados pertinentes aos 

ambulatórios existentes no Brasil, uma vez que cada município acabou resguardando 

características próprias nos seus respectivos modelos de implantação e funcionamento 

(Ministério da Saúde, 2007).  

Assim, no que tange ao modelo de gestão das Referências Ambulatoriais de 

Aracaju, tais serviços são regidos numa cogestão entre a Rede de Atenção Psicossocial e 

Rede de Atenção Básica. Essa divisão, entretanto, foi atribuída como motivo de crise 

pelos psicólogos dos serviços e se tornou importante ponto de pauta em alguns módulos 

do Projeto de Educação Permanente, durante o ano de 2008, momento em que pude 

acompanhar essas reuniões na condição de estagiária da REAP. Uma das gestoras 

entrevistadas, entretanto, afirma que o modelo de cogestão é claro e não deveria 

desencadear crise alguma. 

a referência ambulatorial não é e nunca foi um serviço da saúde mental, 

ela é um serviço da atenção básica. Então não tem crise nisso. A nossa 

crise está: é um serviço de atenção básica, mas que acolhe casos de saúde 

mental. (G3) 
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Na prática, como a cogestão entre essas redes se operacionaliza? Há nos relatos 

dos profissionais entrevistados uma concordância no que diz respeito à função atribuída 

a cada uma das partes. Além disso, os psicólogos declararam ter uma aproximação 

maior com a REAP, por uma questão de afinidade em relação ao objeto e tipo de 

cuidados ofertados. A fala que segue, de um dos psicólogos das referências, retrata de 

forma clara, a relação mantida com as duas redes:  

A nossa relação com a atenção básica é muito superficial, porque parece 

que a gente não fala a mesma língua, as pessoas que estão à frente não 

têm muita compreensão do serviço, eu acho. Não entende mesmo a 

complexidade, as dificuldades que a gente tem, as necessidades, que o 

atendimento psiquiátrico e psicológico são diferentes do atendimento 

médico, as responsabilidades, a quantidade por tempo, que a gente tem 

atividades extras, que a gente faz passeios e que isso é trabalhar com 

saúde mental, não é só passar medicação pra os pacientes... Eu acho 

muito positivo a participação da saúde mental porque é com quem a 

gente se identifica e é quem entende a gente, né. (P4) 

E, de fato, as redes ainda dialogam pouco, pois não há um espaço de tempo 

oficialmente instituído para tal e quando acontece, essa aproximação é para discutir 

questões mais urgentes. Sobre esse ponto, a gestora 4, vinculada à rede de atenção 

básica, relata:“A nossa conversa (com a coordenação da REAP) é mais por telefone e 

quando a gente tá precisando mesmo de ajuda, pede pra eles chegarem até aqui”. 

Quanto à estratificação de atribuições para cada rede, a REAB detém-se à gestão 

de aspectos administrativos, enquanto que a REAP se responsabiliza pela orientação do 

tipo de assistência oferecida, de modo a dialogar na intercessão entre os ditames da 

reforma sanitária e da reforma antimanicomial. Porém, como vimos, nem sempre essas 
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lógicas de cuidado acabam convergindo (Birman & Costa, 2002; Tenório, 2002; 

Vasconcelos, 1992). 

Mas assim, tudo da gente está relacionado à REAP, a atenção básica é 

mais pras coisas burocráticas, sabe, horários, necessidades de faltar, essas 

coisas mais do processo de trabalho do profissional. Mas assim, a 

conversa toda é com o pessoal do NACSMAB
16

, esse núcleo que faz essa 

ponte. Mas assim, a atenção básica é mais pra burocracia do serviço, o 

diálogo maior mesmo do trabalho, do que a gente quer fazer, do que está 

fazendo, do que a gente precisa, de como a gente tá angustiado, é com a 

saúde mental. (P4) 

Desde a entrada dos psicólogos nas Referências em Saúde Mental, a REAP foi 

quem capacitou, apresentou a rede de saúde e forneceu as diretrizes mínimas para o 

processo de trabalho. Um dos resultados dessa aproximação entre psicólogos e gestores 

da rede de atenção psicossocial foi o Projeto de Educação Permanente com 

trabalhadores das Referências Ambulatoriais. Esse espaço instituído no calendário da 

gestão possibilita o remanejo constante da organização e fluxograma dos serviços. Aqui, 

mais uma vez, a presença de gestores da REAB é escassa.  

Num vejo da gestão da atenção básica esse contato, nada disso, não vejo. 

Já com a saúde mental, já num deixou de perder muito isso, talvez aquela 

reunião que a gente faz mensalmente tenha sido esse elo que fortaleceu 

essa relação entre a gente, foi beleza né porque não deixou se perder 

                                                           
16

 O Núcleo de Apoio ao Cuidado em Saúde Mental da Atenção Básica (NACSMAB) se constitui em 

março de 2007 e tem como frente de trabalho a promoção de um cuidado responsável no território e de 

fomento à alteridade dos sujeitos (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2007a). A partir de 2009, 

uma das propostas desse núcleo é fazer a interlocução entre as USF Referências em Saúde Mental e as 

demais unidades básicas de saúde. Antes disso, essa atribuição era do escopo de outro Núcleo da REAP, o 

Núcleo de Gestão e Cuidado Inter-redes (NUGCIR). 
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nesse caminho. Mas, com a atenção básica nunca aconteceu, mesmo 

porque como eu te falei, a gente não era da atenção básica antes, até fica 

meio sem muito sentido isso. É uma cogestão que não sei exatamente 

onde é que está a “co”, eu não sei te explicar. (P7) 

E ainda: 

Eu acho que às vezes fica muito confuso mesmo, apesar de a gente ser da 

REAB, na maior parte do tempo a gente se reporta à REAP. E mais com 

eles que a gente discute fluxo, o funcionamento do serviço, essa 

capacitação mensal é proporcionada pela REAP, tal. A REAB é mais a 

parte burocrática, não temos a mesma troca que a gente tem com a saúde 

mental. E isso é tudo muito complicado, porque apesar desse 

relacionamento com a saúde mental, a gente é subordinada a uma rede, 

pelo menos em questão de gestão, que a gente não tem muita ligação, não 

tem essa troca tão grande. E muitas vezes eles não entendem nem o 

fluxo, os posicionamentos que a gente toma, porque tem uma lógica 

diferenciada, um modelo diferenciado de gestão. Se a gente fala “ah, 

vamos fechar o acolhimento porque tem uma agenda pra sete meses”, 

fica difícil de eles entenderem, pactuarem e aceitarem. É mais fácil 

pactuar com a rede de saúde mental. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem 

que passar tudo isso pra atenção básica, porque no modelo a gente ta 

subordinado a eles. (P3) 

A proposta do “Projeto de Educação Permanente para trabalhadores das 

Referências Ambulatoriais da Rede de Atenção Psicossocial de Aracaju” (Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju, 2007b) tem como mote a necessidade de uma 

supervisão contínua dos processos de trabalho da equipe (psicólogos e psiquiatrias). 
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Consideradas como serviços de média complexidade, as Referências, de acordo com o 

documento supracitado, tornaram-se um nó crítico do fluxograma da REAP, tornando 

urgente a reflexão sobre o cotidiano de tais serviços, além da promoção de 

transformações constantes no seu modo de funcionamento.  

O Projeto se operacionaliza por meio de reuniões mensais, que ocorrem toda 

última quinta-feira do mês, nos turnos da manhã e da tarde. Atualmente, está dividido 

em quatro momentos: (1) conversa entre os trabalhadores, (2) singularização com 

membros do Colegiado Gestor sobre questões e problemas que atravessam o cotidiano 

dos serviços, (3) participação de convidado para discussão de um tema específico e (4) 

espaço de discussão. Adiante, seguem os objetivos do Projeto de EP, contidos em 

documento da Rede de Atenção Psicossocial (Secretaria Municipal de Saúde de 

Aracaju, 2007b): 

Geral: possibilitar o encontro de trabalhadores objetivando a reflexão 

sobre as práticas em saúde desenvolvidas nos serviços ambulatoriais, 

necessária à transformação das mesmas e reestruturação do processo de 

trabalho, tendo como instrumento potencializador desse espaço a 

Educação Permanente. Específicos: possibilitar espaço de reflexão das 

práticas e processo de trabalho existente nas Referências Ambulatoriais, 

a partir do mapeamento das atividades desenvolvidas nestes Serviços; 

construir indicadores de qualidade para as Referências Ambulatoriais; 

identificar e pactuar temas de maior relevância para desenvolver 

educação permanente; preparar uma agenda de reuniões sistemáticas para 

desenvolvimento de ações de educação permanente, discussão de fluxos 

e pactuações necessárias à produção de uma linha de cuidado às pessoas 

com transtornos mentais; avaliar os encontros sistemáticos visando 
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melhor adequação dos temas às necessidades dos trabalhadores e 

verificar o impacto junto ao processo de trabalho. (p. 2 -3) 

Os concursos realizados pela prefeitura em 2004 e 2008 para preenchimento de 

vagas nos serviços de saúde, de modo especial naqueles de saúde mental, não 

garantiram a entrada de profissionais que correspondessem ao perfil requerido pelos 

serviços. Por essa razão, a Rede de Atenção Psicossocial, desde o ano de 2004, vem 

realizando oficinas de sensibilização dos profissionais pelo trabalho de saúde mental. 

Um público estratégico dessas capacitações são as ESF, rumo à construção de ações de 

saúde mental na atenção básica, que possam dar cabo aos casos leves em saúde mental 

(Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2004b). 

No relatório Anual da REAP do ano de 2004, já havia registros das primeiras 

reuniões organizadas com os trabalhadores das Referências Ambulatoriais (Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju, 2004b). À época, esses serviços tiveram seu quadro de 

profissionais substituído e ampliado com a chegada dos concursados. Se, por um lado, a 

entrada de profissionais efetivos novos representou um passo importante para a 

consolidação da rede (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2004b), por outro, 

tornou-se urgente a necessidade de capacitação desse novo quadro. Haja vista a pouca 

familiaridade do novo quadro de profissionais com a área da saúde mental, despontou 

também a oferta de capacitações e supervisões com profissionais de todos os âmbitos da 

rede de atenção psicossocial (ESF, referências ambulatoriais e CAPS).  

A despeito das questões até aqui problematizadas, vemos que há um processo 

dinâmico de transformações, responsáveis por costurar os fazeres dos profissionais de 

psicologia e psiquiatria nos ambulatórios. Por conseguinte, as relações entre essas duas 

categorias profissionais e o restante do quadro de recursos humanos das USF que são 
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referências no cuidado em saúde mental estão para além do campo prático, o que torna 

necessária e urgente uma aproximação da rede de atenção básica com a loucura.  

Nesse ponto, é interessante a discussão trazida por autores como Campos (2007), 

Lancetti (2008) e Nunes, Jucá, e Valentim (2007), quando realçam a potencialidade das 

ESF no atendimento aos casos de saúde mental no território geográfico e existencial dos 

sujeitos. Essa seria uma maneira de inverter a lógica manicomial, pois, ao invés de se 

trabalhar com a contenção da loucura por meio de muros, grades e medicamentos, a 

intervenção passa a centrar-se nas dimensões subjetiva e sócio-cultural do sujeito 

(Costa-Rosa, 2006; Yasui & Costa-Rosa, 2008). 

Entende-se que o envolvimento de cada classe profissional (clínico geral, 

enfermeiro, agente comunitário de saúde, assistente social, psicólogo e psiquiatra) com 

as demandas de saúde mental funciona como importante garantia na oferta de um 

cuidado adequado nos serviços. Adiante, falaremos sobre o objeto de cuidado das 

Referências Ambulatoriais em Saúde Mental. 

 

3.4.2. Objeto de cuidado das Referências Ambulatoriais em Saúde Mental 

Com relação ao tipo de oferta, Santos (2006) complementa que as referências 

ambulatoriais regionalizadas deveriam funcionar como retaguarda para os usuários com 

transtornos mentais moderados e que não necessitassem de CAPS. Nessa mesma linha 

de raciocínio, em pesquisa realizada na Referência Ambulatorial da USF Anália Pina, 

Arruda (2006) também afirma que o cuidado dos transtornos mentais leves não deveria 

ser realizado nas Referências Ambulatoriais, mas sim pelas ESF, o que confere uma 

consonância com alguns documentos do Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 

2003, 2008b). 
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Dito isso, uma questão que se levanta é a definição do objeto de cuidado das 

Referências Ambulatoriais em Saúde Mental, a saber, dos “transtornos mentais 

moderados”. A esse respeito, o Programa de Saúde Mental de 2004, da Secretaria 

Municipal de Saúde, aponta quais as possíveis características concernentes aos usuários 

que são portadores de transtornos leves a moderados. São elas: estigmatização, risco de 

desemprego, doenças subdiagnosticadas ou não diagnosticadas com aumento do risco 

de cronificação do quadro, propensão ao uso de bebidas alcóolicas e drogas ilícitas, 

evasão, repetência e absenteísmo escolar, prostituição na adolescência, prejuízo da auto-

estima, aumento do índice de crianças fora da escola (Secretaria Municipal de Saúde de 

Aracaju, 2004a). Frente ao amplo espectro de possibilidades encontrado na classificação 

dos casos moderados em saúde mental, alguns questionamentos se fazem necessários: 

como conciliar a relação entre oferta e demanda? Como lidar com questões de fracasso 

escolar no contexto de um ambulatório? Comecemos, então, na tentativa de refletir 

acerca de uma pergunta anterior às duas últimas, qual seja: como os profissionais e 

gestores compreendem e classificam o diagnóstico de “transtornos moderados em saúde 

mental” proposto pelo Programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de 

Aracaju?  

Um profissional assim o define: 

Casos moderados é uma tristeza, pressupõe que a pessoa já tá com uma 

depressão ou uma ansiedade, mas que ela não parou a vida dela. Ela 

continua trabalhando, continua cuidando da casa dela, continua dando 

conta da vida dela. Quando a gente chama casos moderados, existem 

casos que são assim classificados pela gravidade, numa linha tênue, ta 

com o pé ali e outro aqui. Um pé no moderado, outro no grave. A pessoa 

tá deprimida e já tá começando a não querer mais sair de casa, sai com 
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muita dificuldade, tem medo de pegar ônibus, começa a entrar em 

pânico. (P1) 

Percebe-se nas falas dos profissionais também que há uma linha tênue entre o 

que poderia ser classificado caso leve, moderado e severo. Dessa maneira, é primordial 

que não só psicólogos e psiquiatras das Referências Ambulatoriais em Saúde Mental 

prestem assistência aos casos moderados, mas que anterior a esse atendimento, seja 

garantida uma retaguarda dos casos leves nas ESF. Do mesmo modo, deve haver uma 

parceria dos CAPS, ao tratar e reconhecer os casos severos como demanda deles. A 

despeito dessa divisão, uma profissional explicita que: 

O que é esperado pra gente atender são aquelas pessoas que tão num 

nível de comprometimento que é considerado moderado né. Ah, uma 

depressão moderada, ou um caso de ansiedade, vai por aí. Se for uma 

coisa leve, uma insônia, um conflito, aquela queixa reativa, que não há 

um comprometimento, teoricamente, o médico da saúde básica poderia 

dar conta né. E pra gente só quando realmente tivesse um agravamento 

de fato, mas algo que não seja muito grave porque aí seria caso de CAPS. 

(P3) 

No entanto, a mesma profissional atenta que essa classificação não é algo 

cristalizado, nem definitivo, quando diz que: “o que a gente chama de transtornos 

moderados, é uma coisa que apesar de seis anos depois, ainda tá em construção” (P3). 

Dessa maneira, emerge a importância da presença de uma escuta mais cuidadosa, que 

possa identificar as reais necessidades do sujeito (Santos, 2006). 

É importante pontuar que a escuta a partir do sujeito, e não a partir do 

diagnóstico, conduz a uma postura consonante com a Reforma Psiquiátrica. Precursor 

desse movimento, Basaglia (2005) alertou para a urgência em colocarmos a doença 
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mental “entre parênteses” e, com isso, focou na necessidade de voltarmos o olhar para o 

sujeito, para além da doença. Nessa esteira, do mesmo modo que os profissionais da 

psiquiatria correm o risco de enveredar seu fazer somente pela via da medicalização, os 

psicólogos não estão isentos de encampar um fazer puramente clínico, individualista, 

resultando numa psicoterapização dos casos atendidos. Nesse sentido, é crucial 

questionar qual o papel que o diagnóstico trazido pela Classificação Internacional de 

Doenças (CID) ocupa nos serviços de saúde mental.  

Se utilizarmos apenas critérios diagnósticos, a estratificação dos casos 

moderados pode representar um retrocesso ao Modo Asilar (Yasui, 2009; Yasui & 

Costa-Rosa, 2008) tanto ao funcionamento das Referências, bem como à linha de 

cuidado de saúde mental. Entretanto, quando se atenta para a soma de fatores sociais, 

psicológicos e biológicos na estratificação dos casos, observa-se que a classificação 

diagnóstica pura e simples é superada. Nesse caso, teríamos a garantia de um cuidado, 

de acordo com os preceitos do Modo Psicossocial (IDEM). Sobre essa superação do 

Modo Asilar para o Modo Psicossocial, é elucidativa a fala da gestora 2:  

não é o diagnóstico que caracterizaria o fato de ele (o usuário) estar em 

CAPS, ou em ambulatório, ou em hospital. O que caracterizaria isso era o 

fato da exclusão social ou da gravidade que impedia ele de estar 

exercendo alguma atividade, de qualquer natureza, ou estudando, ou 

trabalhando ou participando de atividades sociais. Isso é o que faria a 

gente pensar num equipamento ou outro. 

Dito de outra forma, a estratificação da demanda atendida em cada serviço da 

rede, então, deve ocorrer com base na ponderação do grau de autonomia do usuário 

naquele momento. Corroborando com Lobosque (2001), a utilização do diagnóstico 

psiquiátrico é, assim, partilhada por psicólogos e membros do Colegiado Gestor como 
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um critério auxiliar para avaliação e encaminhamentos, com a finalidade de 

salvaguardar as necessidades de saúde do usuário atendido. A autora acima, sobre isso, 

explicita de maneira clara: “Pois as questões relativas ao diagnóstico, se não nos servem 

como critério de admissão, interessam-nos grandemente para avaliar o modo, o limite e 

o alcance da nossa operação clínica em cada caso” (Lobosque, 2001, p. 54). 

Outra questão que aparece nas falas de gestoras e psicólogos diz respeito ao 

descompasso entre oferta e demanda. A consequência mais evidente são as filas de 

espera, que podem chegar a meses. O risco iminente de cronificação, nos alerta 

Vasconcelos (1992), ocorre pela carência de portas de saída para o usuário da saúde 

mental. Sob os auspícios do modelo preventista, ao passo que foram instaladas novas 

“portas de entrada” permitiu a construção de ambulatórios, bem como a efetivação de 

ações integradas na comunidade. Por outro lado, não garantiu a quebra do circuito de 

internações, ocasionando quadros de cronificação denotados pela permanência e 

dependência dos usuários nos serviços substitutivos de saúde mental.  

No caso das Referências em Saúde Mental, registra-se uma discrepância entre o 

número de serviços e de profissionais e o da população coberta por cada serviço. 

Atualmente, totalizam cinco serviços dessa natureza que referenciam e acolhem 

usuários encaminhados dos 46 Centros de Saúde/Unidades Básicas de Saúde, bem como 

de outros serviços, a exemplo de Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), 

Centros de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), Hospital 

Universitário (HU) e Urgência Clínica e Mental do Hospital São José, CAPS, dentre 

outros. 

Dois possíveis caminhos apontados pelos gestores para sanar o problema da alta 

demanda são a contratação de novos profissionais (psicólogos e psiquiatras) e a abertura 

de novos serviços. De acordo com o depoimento da atual coordenadora da Rede de 
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Atenção Psicossocial e demais gestoras dessa mesma rede, um empecilho evidente para 

essa expansão é a escassez de psiquiatras. Há poucos no estado de Sergipe e os que já 

estão atuando apresentam uma sobrecarga de trabalho, o que acaba justificando a 

insuficiente quantidade de horas que eles dispõem para estar nas Referências.  

Já em relação à abertura de novos serviços, o ideal apontado pelas gestoras 

entrevistadas foi atingir o total de oito Referências Ambulatoriais em Saúde Mental, 

uma para cada região geográfica de saúde, e mais uma especializada para o atendimento 

de crianças e adolescentes. Dessa vez, o maior problema se deve à falta de espaço 

próprio da REAP, uma vez que as Referências já existentes tiveram de ocupar as 

instalações pertencentes a Unidades de Saúde da Família. 

Percebe-se na fala dos profissionais de psicologia a incorporação de um discurso 

de adoção do modelo de organização do trabalho da saúde pública e diferente do 

consultório particular, ao atentar para a estratificação dos casos, obedecendo a escalas 

de urgência e prioridade. A identificação dos casos de urgência se configura numa 

importante premissa da Política Nacional de Humanização e deve ser adotada em todos 

os serviços de saúde. Identificar os casos de urgência é garantir o atendimento para 

aqueles com grau de risco elevado e, ao mesmo tempo, informar e orientar os usuários 

que não apresentam riscos imediatos, indicando o tempo de espera e fazendo os devidos 

encaminhamentos (Ministério da Saúde, 2008a). Essa postura se mostra evidente no 

depoimento de um dos psicólogos: 

Então, assim, as pessoas que precisam, por exemplo, não dá pra ter aqui 

um paciente que quer buscar um autoconhecimento, não é o perfil da 

paciente, não é, não pode, não tem como. Porque se não a gente não dá 

conta de uma série de questões, de sofrimento psíquico, que ta 
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interferindo na vida daquela pessoa, seja profissional, pessoal, então a 

gente tem que fazer uma escolha. (P7) 

Outro problema apresentado nas ofertas geradas no escopo das Referências em 

Saúde Mental se dá pela procura por atendimento ao público infantil, que acaba por 

alimentar uma demanda reprimida, uma vez que os profissionais alegaram não possuir 

qualificação e/ou afinidade para atender esse público. Nas Referências em Saúde Mental 

de Aracaju-SE, os psicólogos pactuaram a oferta de atendimento para maiores de 18 

anos. Em alguns casos, ainda são atendidos adolescentes e crianças
17

. A justificativa 

para essa delimitação da demanda se deu pelos seguintes motivos: não há nem espaço, 

nem materiais suficientes para atendimento à criança e, de modo mais amplo, ainda há 

uma carência de serviços na rede estadual e municipal de saúde para esse público. O que 

se tem como opção de encaminhamento são o CAPS infantil, para casos severos; o 

Centro de Especialidades Médicas da Criança e do Adolescente (CEMCA), que presta 

atendimento em psicologia, psiquiatria, neurologia, fonoterapia, cardiologia, dentre 

outras especialidades, para todo o Sergipe e, por fim, atendimento em psiquiatria no 

ambulatório do HU. Como se pode constatar, há poucos serviços, o que acarreta uma 

demanda reprimida, principalmente na oferta ambulatorial (média complexidade), já 

que nem todos os casos são perfil de CAPS.  

Além do que já foi explicado a respeito da faixa etária, outro fator que interfere 

diretamente no aumento da demanda que procura as Referências em Saúde Mental são 

os usuários encaminhamentos por secretarias de outros municípios de Sergipe, bem 

como de outros municípios dos estados da Bahia e Alagoas. Devido à carência de 

serviços ambulatoriais com profissionais de saúde mental em municípios do interior do 

                                                           
17

 A exceção, atualmente, é de apenas uma psicóloga que possui pós-graduação em psicomotricidade e 

tem interesse em atender o público infantil. Entretanto, segundo ela, o atendimento a crianças só é feito 

quando se trata de uma terapia breve e que possa contar com o acompanhamento dos pais. 
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estado, uma consequência latente é a procura pelos ambulatórios da rede municipal de 

saúde de Aracaju-SE.  

Como as Referências Ambulatoriais em Saúde Mental estão destinadas ao 

atendimento dos usuários adstritos às regiões geográficas de saúde de Aracaju, a 

estratégia comumente utilizada por aqueles que não residem na capital sergipana é a 

falsificação de endereços. Em alguns casos, são apresentados endereços de 

estabelecimentos comerciais ou, ainda, são fornecidos endereços de parentes e amigos 

que residem naquela área. Em casos como esse, a estratégia utilizada pelos profissionais 

da psicologia se desenrola da seguinte forma: 

a gente acolhe a pessoa do mesmo jeito, só que nesse acolhimento a 

gente orienta a pessoa a procurar os serviços de saúde do seu município, 

até mesmo pra cobrar, pra acionar o Ministério Público pra solicitar a 

aplicabilidade do SUS, o funcionamento dos serviços do SUS, que tem 

que ofertar esse tipo de cuidado. (P5) 

 

Normalmente, eu costumo conversar com a pessoa e dizer pra ela que ela 

merecia um serviço na cidade dela, tem o ministério e que enquanto eles 

tiverem vindo pra Aracaju, eles só vão prejudicar o serviço de Aracaju e 

também vão deixar de ter lá, porque todo prefeito deve investir. (P6) 

Até aqui foram pontuados alguns problemas relacionados ao descompasso entre 

oferta e demanda, denotado pelas grandes filas de espera na agenda de psicólogos e 

psiquiatras. Para além da questão da demanda infantil e de adolescentes, da quantidade 

insuficiente de profissionais e de ambulatórios de referência em Aracaju, é fundamental 

entendermos de que maneira os serviços da Rede de Atenção Psicossocial estão 

articulados. 
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O fluxograma dos serviços e ações ofertadas pela Rede de Atenção Psicossocial 

é denominado no Projeto Saúde Todo Dia como linha de cuidado em saúde mental 

(Santos, 2006) e se configura como o conjunto de possibilidades de atenção a casos de 

saúde mental, que podem variar desde um grau leve, moderado até aqueles mais 

severos. 

 

3.4.3. Fluxograma ou linha de cuidado em Saúde Mental 

A proposta de linha de cuidado em saúde mental, conforme já dissemos na seção 

3.2, tem por principal objetivo assegurar o atendimento às necessidades de saúde do 

usuário no serviço de saúde que se constitua como mais adequado. Por esse motivo, o 

que se espera é que o usuário com necessidades de atendimento em saúde mental possa 

circular pelos serviços (Yasui & Costa-Rosa, 2008), evitando os riscos de cronificação. 

A partir dessa premissa, é que são incorporados nesse fluxograma (ou linha de cuidado) 

também a possibilidade de referência e contrarreferência para serviços da rede de saúde 

em geral, bem como para outros recursos ofertados por outras redes (educação, 

assistência social, jurídica, etc.) e da comunidade. 

De acordo com a proposta do Programa de Saúde Mental, da Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2004a), 

deve ser seguida a seguinte estratificação de casos: transtornos considerados leves 

(ESF), transtornos considerados moderados (Referências Ambulatoriais em Saúde 

Mental), transtornos considerados graves (CAPS), crise aguda (SAMU e Urgência 

Clínica e Mental do Hospital São José) e internação tradicional
18

 (leitos conveniados ao 

SUS situados nas clínicas psiquiátricas particulares). Para uma compreensão mais 

                                                           
18

 Não há leitos em hospitais gerais. 
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global, observe a Figura 1. Nela, também se encontram as possibilidades de referência e 

contrarreferência. 

 

Figura 1. Linha de Cuidado em Saúde Mental. Fonte: Figura adaptada do Programa de 

Saúde Mental (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2004a) 

 

Segundo as orientações apresentadas no Programa Municipal de Saúde Mental 

(Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2004a), as unidades básicas de saúde, 

unidades de saúde da família e os CAPS são serviços que recebem demanda espontânea, 

o que os caracteriza como “portas de entrada” das redes de saúde e de atenção 

psicossocial. Nesses serviços, o acolhimento se configura como uma estratégia de 

regulação de fluxo, que deve ser adotada no primeiro contato com os usuários que ali 

chegam. É importante destacar que o acolhimento não deve ser algo estritamente 

relacionado aos serviços da Atenção Básica, mas sim a todos os serviços da rede de 

saúde local (Figura 1).  

Conforme preconizado em documento da Política Nacional de Humanização do 

Ministério da Saúde, por meio do acolhimento é possível estabelecer uma primeira 
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conversa com o usuário, identificar suas demandas e orientá-lo, de forma a atender 

adequadamente suas necessidades, sempre respeitando o fluxo interno do serviço e a 

relação entre os demais serviços da rede de saúde local (Ministério da Saúde, 2008a). 

“Portas de entrada” da rede, as unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família 

e os CAPS devem ter como uma de suas responsabilidades a tarefa de significar, junto 

com o usuário, o motivo de sua procura pelo serviço e, com isso, entender que tipo de 

oferta seria mais cabível naquele momento.  

Como pudemos verificar, a rede de atenção psicossocial de Aracaju adota uma 

estratificação de casos, dividida entre aqueles considerados leves, moderados e severos 

(ou graves) (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2004a). Vimos também que tal 

estratificação ocorre a partir de uma avaliação global do sujeito e que, para além da 

classificação diagnóstica, considera seu grau de autonomia. Ou seja, verifica-se o 

quanto que ele dispõe de recursos psicológicos, afetivos e sociais que assegurem e 

preservem seu cuidado em saúde. Por exemplo, um sujeito com quadro esquizofrênico 

considerado estabilizado, que possua amplos contatos sociais e afetivos pode ser 

acompanhado no âmbito das ESF.  

 Apesar de ser um diagnóstico de um transtorno mental grave, podemos dizer 

que, na situação supracitada, trata-se de um caso leve em saúde mental, uma vez que o 

grau de autonomia do sujeito não foi afetado. Nesse caso, suponhamos que esse usuário 

procure uma UBS que possua o Apoio Matricial em Saúde Mental. Então, ele será 

acolhido e receberá acompanhamento nas ESF e de um médico responsável. Somente 

deverá ser encaminhado às Referências Ambulatoriais em Saúde Mental se, depois de 3 

meses de acompanhamento pela equipe de saúde mental e ESF da unidade, ainda 

apresentar persistência dos sintomas ou piora dos mesmos (Secretaria Municipal de 

Saúde de Aracaju, 2004a).  
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Havendo a eliminação dos sintomas ou ainda uma estabilização do quadro, o 

Programa recomenda que o acompanhamento continue sendo feito pelo médico da ESF 

e com o apoio técnico do Apoio Matricial em Saúde Mental, ofertado por equipes dos 

CAPS (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2004a).  

Já quando não há oferta de Apoio Matricial na UBS, o documento da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) de Aracaju preconiza o encaminhamento para o ambulatório 

de referência, que deve acontecer mediante a avaliação e acolhimento do médico da área 

do usuário. Do mesmo modo, os ambulatórios podem contrarreferenciar aqueles casos 

compensados para serem acompanhados pelo médico generalista na UBS mais próxima 

de sua residência (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2004a). Para organizar 

esse fluxo, são destinados formulários próprios de Referência e Contrarreferência. O 

usuário é encaminhado pela UBS para o serviço de Referência Ambulatorial 

(Referência), já a Contrarreferência compreende os encaminhamentos realizados pela 

Referência Ambulatorial de volta à UBS ou ainda para outros serviços da saúde, de 

outras redes ou a recursos da comunidade. O objetivo principal da Referência e 

Contrarreferência é responsabilizar o profissional da UBS, à qual o usuário está 

adscrito, pelo cuidado ofertado, além de estabelecer a troca de informação sobre o 

usuário entre os profissionais de saúde. 

Embora haja mecanismos de regulação do fluxo dos usuários, como o que 

acabamos de citar, na prática, isso não ocorre de maneira harmoniosa, o que gera uma 

crise no funcionamento dos ambulatórios de referência. As consequências mais visíveis 

são as já mencionadas grandes filas de espera por consultas com o psicólogo e o 

psiquiatra. Essa situação pode ser justificada tanto em decorrência da pouca articulação 

entre os demais serviços prestados pela rede de saúde mental e de saúde, bem como pela 

vaga definição quanto ao perfil da clientela atendida nos ambulatórios. É válido 
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enfatizar que esse tipo de problema não diz respeito apenas à realidade da rede de saúde 

mental de Aracaju, mas também das redes de outros municípios do país (Ministério da 

Saúde, 2007). 

A problemática dos encaminhamentos (Referência e Contrarreferência) nos 

ambulatórios de saúde mental de Aracaju já foi abordada em pesquisa anterior. Em 

estudo realizado por Arruda (2006), foram coletadas informações de 705 prontuários de 

atendimento da Referência Ambulatorial da USF Anália Pina, referentes ao período de 

abril a outubro de 2005. Nessa pesquisa, foi evidenciada uma grande quantidade de 

encaminhamentos das ESF para o ambulatório em questão. Ademais, outro agravante se 

coloca na medida em que mais da metade dos usuários atendidos no ambulatório 

receberam apenas uma consulta (52%), o que indica a não permanência para tratamento 

dessa parcela no ambulatório. Essa alta taxa de usuários pode indicar também as 

consequências de um encaminhamento inadequado por parte das ESF. Por sua vez, tal 

inadequação seria um reflexo da falta de suporte e retaguarda prévios na Unidade de 

Saúde de Família na qual o usuário está adscrito. 

Vale salientar que do total de 362 prontuários que constavam em consulta única 

dos profissionais da referência ambulatorial (psicólogos e/ou psiquiatras), 335 (93%) 

não continham justificativa, nem encaminhamento previsto para outros serviços, 

indicando uma baixa resolutividade dos casos que chegavam até os ambulatórios. Ou 

seja, os psicólogos e psiquiatras não sabiam o que fazer com aqueles usuários que não 

eram considerados perfil de ambulatório. Também foram poucos os casos em que se 

realizou algum tipo de encaminhamento (7%). Essa pequena parcela restante recebeu 

acompanhamento pela Psicologia nas Referências Ambulatoriais (1%), pelo PSF (2%), 

nos CAPS (2%), ou na rede especializada – CEMCA e neurologia (1%) e outra parcela 

(1%) para solicitação de atestado médico (Arruda, 2006). Esses dados contrariam a 
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proposta da Referência e Contrarreferência, anteriormente discutida, haja vista a 

fragilidade (ou até mesmo a inexistência) da responsabilização pelo usuário tanto da 

parte das ESF quanto da Referência Ambulatorial. 

Considerando os problemas de insuficiência de recursos em saúde, o aumento da 

demanda por atendimento, num sistema em que a saúde deveria ser garantida enquanto 

direito de todos, Campos (2007) aponta algumas ressalvas em relação à atuação das 

ESF. Na visão desse autor, é atribuição das ESF a promoção do auto-cuidado. Em 

outras palavras, essas equipes devem fortalecer o vínculo ESF-comunidade, numa 

tentativa de fomento às capacidades das pessoas de serem “terapeutas de si mesmas”. 

Campos discorre ainda sobre a necessidade de priorização dos casos de risco e, com 

isso, serem utilizados os recursos terapêuticos específicos e mais adequados de acordo 

com a necessidade de cada caso. Nas próprias palavras desse autor, é legítimo 

complementar que “um serviço de atenção primária que atende a todo mundo que o 

demanda e que não consegue distinguir entre os pacientes, não faz clínica de qualidade” 

(Campos, 2007, p. 73). Nesse sentido, esse mesmo autor assinala que 

A equipe de referência deve responsabilizar-se pela saúde de uma 

comunidade (entre três a quatro mil pessoas) e, ao mesmo tempo, 

destacar de dentro dessa comunidade os casos que necessitam de atenção 

individual, encarregando-se do seu atendimento eventual ou sistemático. 

Não é fácil estabelecer critérios práticos para operar essa seleção, 

contudo a clínica de qualidade somente será possível se se conseguir 

avaliar riscos e, em decorrência, concentrar atenção em famílias e 

pessoas com maior vulnerabilidade. (p. 71) 

Complementar a essa afirmação faz-se o enunciado de Lancetti (2008, p. 93) de 

que “Na metodologia da saúde mental praticada no PSF são atendidas prioritariamente 
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as pessoas e famílias mais difíceis, isto é, as que estão em maior risco... Os que mais 

necessitam e não necessariamente os que mais demandam”. Por essa via, os casos de 

saúde mental que não aparecem nos serviços, deveriam, em tese, ter nos agentes 

comunitários de saúde (ACS) uma ferramenta potencializadora na prestação do cuidado, 

tendo em vista sua aproximação com a comunidade. No entanto, nem sempre está 

assegurado aos ACS o conhecimento de técnicas e habilidades para lidar com casos de 

saúde mental no território.  

Em suma, para se detectar quais casos precisam de encaminhamento à USF, é 

importante que os ACS possuam um determinado tipo de formação e competência. Face 

ao despreparo desses profissionais, quando os casos não são devidamente tratados no 

território, o ambulatório sofre as consequências com a alta procura. Nesse sentido, é que 

se apresenta como fundamental o trabalho dos ACS e sua ação em parceria com o 

restante da equipe na efetivação de ações de saúde e de saúde mental. Lancetti (2008) 

atenta também para a condição paradoxal em que esses atores se posicionam, já que ao 

mesmo tempo são membros da comunidade e trabalhadores do sistema de saúde. 

Porém, é justamente nesse mesmo terreno dual que residem as suas potencialidades 

frente ao ato de cuidar. 

A efetivação do cuidado em saúde mental em meio ao território existencial e 

geográfico dos indivíduos tem como primeiro passo uma atuação eficaz das ESF, pois 

os ambulatórios deveriam exercer um papel de retaguarda daqueles casos não 

solucionados nesse primeiro âmbito. Por essa razão, Campos (2007) e Lancetti (2008) 

tanto valorizam e atentam para a necessidade de capacitação daqueles que estão na 

ponta da assistência, a saber, os ACS. 

Corroborando Campos (2007) e Lancetti (2008), Nunes, Jucá, e Valentim (2007) 

apontam algumas potencialidades do PSF, tais como a articulação de ações em saúde 
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mental, realização de práticas intersetoriais, superação do modelo hospitalocêntrico, 

enfoque na família e no cuidado dos casos de risco e em práticas de promoção e 

prevenção em saúde. Apesar disso, assinalam esses autores, a execução de ações de 

saúde mental ainda se mostra incipiente, haja vista o despreparo e a desfamiliarização 

dos profissionais das ESF ao lidar com os casos de saúde mental. Com efeito, quando o 

PSF não consegue prestar resolutividade às demandas do território, expande a demanda 

pelo atendimento ambulatorial. Esse ponto foi ressaltado em entrevista com a gestora 3: 

E aí eu nem considero caso leve a moderado, o „leve a moderado‟, é 

porque casos leves, é porque a gente consegue dar o suporte pras equipes 

de saúde da família, isso seria o ideal pra casos leves. Quando não 

acontece, a gente acaba acolhendo os casos leves na referência 

ambulatorial, né. 

De pronto, acarreta também um ônus na atuação dos profissionais que trabalham 

nos ambulatórios de saúde mental. Nessa mesma esteira, Lancetti e Amarante (2006), ao 

discutir as potencialidades do tratamento no território, sugerem que CAPS, equipes 

volantes de saúde mental e ESF devam desenvolver ações em conjunto e se 

corresponsabilizar pelos pacientes e seus familiares.  

Transpondo para a proposta do Modelo Saúde Todo Dia de Aracaju, significa 

fortalecer as linhas de cuidado, para então garantir o acesso aos serviços e ações 

adequados ao usuário em cada momento (Santos, 2006). Com base nisso, vale 

questionar as atribuições postas para as Referências Ambulatoriais em Saúde Mental e 

sua ligação com os outros serviços que compõem a linha de cuidado em saúde mental, a 

exemplo dos CAPS e das ESF. Nesse sentido, na própria reconstrução da trajetória 

histórica da consolidação desses serviços em Aracaju, são detectadas algumas mutações 

quanto aos seus propósitos. Pois, como vimos, estas serviriam apenas como uma 
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estratégia provisória à implantação integral do apoio matricial integrado pelas equipes 

dos CAPS.  

Entretanto, o fato é que as Referências Ambulatoriais atualmente acomodam 

duas estratégias, a saber, a prestação de cuidado especializado e o suporte matricial às 

USF que as sediam; o que, de certa forma, sobrecarrega os profissionais psicólogos e 

psiquiatras da equipe.  

As Referências Ambulatoriais em Saúde Mental situam-se, portanto, num espaço 

intermediário entre ESF e os CAPS. Caberia a esses serviços a oferta de um cuidado de 

média complexidade, de natureza periódica e não-intensivo.  

Por isso que a referência ambulatorial tá no meio desse caminho, ela não 

é um serviço de alta complexidade, ela não tem medicação própria, ela 

não faz um acompanhamento continuado, por exemplo, quando o usuário 

com transtorno mental precisa se afastar um pouco da casa, ficar um 

pouco mais distante daquele círculo adoecedor, a referência não 

consegue dar uma resposta. Porque ela tem uma estrutura inclusive que é 

de sala, então não a de acompanhamento intensivo do usuário, não é, isso 

o CAPS dá conta. A referência é um cuidado continuado, mas é pontual, 

a continuidade dele tem tempos de acompanhamento, ela tem tempos de 

encontro. O usuário não tá lá todos os dias, por exemplo, ele vai em 

alguns momentos. Então, essa é lógica de estruturação do sistema, isso 

não significa que seja sempre assim, que a gente consiga sempre acolher 

o usuário sempre dessa forma. (G3) 

Não obstante a orientação da secretaria municipal de saúde, constatamos ainda 

nesta pesquisa que uma questão que se interpõe na prática tem a ver com a escassez de 

qualificação e de identificação dos profissionais das ESF (médicos, enfermeiros, 
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assistentes sociais e agentes comunitários de saúde) para lidar com casos de saúde 

mental na atenção básica. Em consonância com a pesquisa de Arruda (2006), essa 

situação culmina numa série de encaminhamentos desnecessários às Referências 

Ambulatoriais. Na fala que segue, o psicólogo entrevistado ressalta a importância da 

utilização dos documentos de Referência e Contrarreferência, como uma maneira de 

responsabilizar os médicos das unidades de saúde. 

Muitas vezes, é uma coisa leve, mas mandam esse usuário logo pra cá. 

Então, isso é muito variável, não fica dentro realmente do atendimento 

que se esperaria de uma referência. Às vezes é porque chorou na 

consulta, aí o médico considera que o usuário precisa de psicólogo e 

manda pra cá. Hoje não muito, mas antes acontecia bastante de gente que 

vinha e não sabia porque tava aqui, porque tava triste aí o médico disse 

que precisava vir pra cá. E você vai investigando e percebe que há nada 

que incomode e precise de uma avaliação psiquiátrica ou psicológica, aí 

faz um encaminhamento de volta pra o médico que mandou. Por isso que 

é importante que a pessoa venha com um encaminhamento né, que venha 

referenciada por alguém e aí a gente faz uma contrarreferência. (P3)  

E os casos considerados graves? São sempre encaminhamentos aos CAPS? A 

referência em saúde mental não oferece uma estrutura e recursos humanos adequados ao 

cuidado intensivo, haja vista o número reduzido de profissionais (dois psicólogos e um 

psiquiatra, respectivamente 30 e 20 horas semanais), além da falta de um espaço físico 

mais amplo. Ademais, de maneira semelhante ao que ocorre com as ESF, percebe-se, 

por parte de alguns profissionais de CAPS, uma dificuldade em reconhecer a demanda 

de casos graves. 
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Se você não foi descabelada, transtornada, desorientada então não é tido 

como caso de CAPS. A gente tá como „n‟ casos de CAPS aqui. Tem um 

médico que encaminha pra gente, „paciente não adere ao serviço do 

CAPS, não adere às oficinas‟, mas é um paciente totalmente dependente, 

que não consegue fazer nada sozinho. O médico não tem o que fazer com 

ele, mas tinha que estar numa terapia individual lá no CAPS e que 

tumultua os casos que deveriam ser atendidos aqui. (P1) 

Para tentar dar resolutividade a casos graves que chegam descompensados, as 

Referências em Saúde Mental adotam como procedimento possível o encaminhamento 

para a Urgência Clínica e Mental do Hospital São José. De lá, a depender do grau de 

estabilização conseguido pelo usuário, ele pode ser encaminhado novamente ao CAPS 

ou para internação nos leitos conveniados ao SUS da Clínica de Repouso São Marcelo e 

Casa de Saúde Santa Maria. 

Até aqui, no primeiro eixo de discussão, foi possível abordar algumas questões 

relativas aos serviços, como: financiamento, registro de atividade, cogestão, projeto de 

educação permanente, objeto de cuidado e fluxograma. Esse bloco de informações se 

fez necessário para a compreensão do entorno em que se estruturam as Referências 

Ambulatoriais em Saúde Mental. Por essa razão, depreende-se que o contexto de 

implantação e funcionamento das referências ambulatoriais de Aracaju-SE imprimiu um 

roteiro próprio à participação dos psicólogos. Essa conjunção de fatores encampou uma 

alternância dos modos asilar e psicossocial (Costa-Rosa, 2006; Yasui & Costa-Rosa, 

2008) na oferta de cuidado em saúde mental. 

A parceria entre as redes de atenção básica e atenção psicossocial, por exemplo, 

na gestão desses serviços nos fornece pistas de um modelo integrador de duas lógicas, a 

saber: a da saúde pública e saúde mental (Vasconcelos, 1992). Não obstante, verifica-se 
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que o diálogo entre as redes geralmente ocorre em ocasiões emergenciais. Além disso, 

observam-se alguns entraves, a exemplo da própria natureza das ações ofertadas. Não 

está previsto na agenda da REAB atividades como passeios com usuários, pois não são 

consideradas como ações referentes aos serviços. Outro desdobramento dessa 

intercessão entre redes consiste no financiamento e no registro de atividades. A título de 

ilustração, os passeios, por exemplo, não são colocadas como opção na fichas de 

registro do BPA, nem consequentemente há recursos disponíveis para tal. Daí, os 

psicólogos buscam formas independentes de garantia de recursos para realização dessas 

e de outras atividades, conforme explica o entrevistado: 

E às vezes a gente faz bazar, por exemplo, que a gente faz atividade fora 

também né, atividade recreativa, faz passeio. E isso custa dinheiro, né, 

tem lanche, tem almoço, tem passagem, tem num sei o quê. A gente pede 

carro da secretaria, mas às vezes não consegue e a gente faz bazares 

durante o ano, vários bazares com o próprio material que é 

confeccionado por elas nas oficinas terapêuticas, a gente vende. E esse 

dinheiro, a gente vai usando, ou pra algum material que não deu para 

secretaria comprar, ou pra passeios. A gente tem sempre dinheiro em 

caixa, a gente mesmo administra (risos) dessa forma. (P7) 

Além dos aspectos organizativos, pudemos conferir ainda a relação das 

referências ambulatoriais com os outros serviços, por meio do fluxograma ou linha de 

cuidado em saúde mental. Nesse sentido, constata-se que, na prática, há dois 

condicionantes para o inchaço dos ambulatórios: os encaminhamentos desnecessários e 

a falta de preparo aliada à pouca identificação dos profissionais da REAB no 

atendimento aos casos de saúde mental.  
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Essas questões não devem ser analisadas de forma isolada. Por esse motivo, será 

aberto um outro eixo de discussão no capítulo seguinte: o modo de atuação e o perfil 

dos psicólogos, bem como as relações estabelecidas por esses atores e outros 

profissionais das USF de Referências em Saúde Mental são temas pertinentes ao 

segundo eixo de discussão da presente pesquisa. 

 



162 

 

4. Sobre o cotidiano e a atuação da psicologia nas Referências 

Ambulatoriais de Saúde Mental 

Como pudemos constatar no capítulo anterior, o próprio modelo de saúde e a 

conjunção dos atores envolvidos conferiram ao processo de implantação das 

Referências em Saúde Mental de Aracaju uma configuração única, peculiar. Por outro 

lado, também vimos que houve algumas mudanças na proposta original, a saber, das 

equipes itinerantes em saúde mental. Ademais, a relação advinda da interface 

trabalhador-gestor foi moldando as Referências, até desembocar em sua configuração 

atual. Em que pese essas considerações, nesse capítulo trataremos dos elementos 

constituintes que são próprios ao cotidiano e à atuação da psicologia nesses serviços. 

Como principal ferramenta utilizada, serão analisados os depoimentos dos psicólogos 

que lá trabalham e de gestores das Redes de Atenção Básica e Atenção Psicossocial. 

Antes de falar sobre as atividades propriamente ditas, apresentar-se-ão os 

sujeitos entrevistados, por meio de alguns dados a respeito da formação de cada um e de 

sua inserção nos serviços. Foram relatadas atividades realizadas isoladamente e em 

parceria com outros profissionais. Ao final da seção, serão apresentadas algumas falas 

que tratam a respeito da avaliação que os psicólogos fazem sobre a função exercida nos 

ambulatórios de saúde mental. 

Até o presente momento, atuam nos ambulatórios de referência em saúde mental 

de Aracaju nove psicólogos e obedecem à seguinte distribuição: USF Geraldo Magela 

(2), USF Dona Sinhazinha (2), USF Anália Pina (2), USF Francisco Fonseca (2) e USF 

Edézio Vieira de Melo (1). Desse total, sete estão registrados no CNES
19

.  Sete desses 

                                                           
19

 A consulta foi feita na página eletrônica do CNES: http://cnes.datasus.gov.br/ 
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profissionais tiveram como forma de inserção no serviço a aprovação em concurso 

público, realizado em 2004, pela Prefeitura Municipal para ocupação de cargos em 

serviços da Secretaria Municipal de Saúde. Um profissional está vinculado à Secretaria 

Municipal de Educação e outro teve como forma de inserção o concurso realizado em 

2008, para preenchimento de vagas na área da saúde (Secretaria Municipal de 

Administração de Aracaju, 2008). Foram entrevistados oito psicólogos, porém optamos 

por manter nas análises os sete profissionais vinculados à Secretaria Municipal de 

Saúde e que já trabalhavam nas Referências há mais de um ano. 

Dos profissionais considerados nas análises, há seis do sexo feminino e um do 

sexo masculino. No que se refere à instituição onde concluíram o nível de graduação, 

três se formaram pela Universidade Federal de Sergipe, três pela Universidade 

Tiradentes (SE) e um pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A maioria 

deles, seis, possui formação complementar, sendo nas seguintes áreas: especialização 

em psicologia familiar e conjugal, especialização em psicomotricidade, mestrado em 

educação, especialização em psicodrama, especialização em saúde mental, formação em 

psicologia eriksoniana e curso de formação em psicanálise. A trajetória de formação, diz 

um deles, se configura como um influenciador direto no modo de atuação de cada 

profissional: 

Porque as referências caminhavam e ainda caminham muito isoladas, não 

existe uma padronização, vamos dizer assim, um modelo. Cada um deu 

uma cara à referência, no sentido assim, da sua abordagem teórica, de 

seus conhecimentos anteriores a esse vínculo com a prefeitura municipal 

da Aracaju. (P5) 

Ao ponderarmos a formação como um influenciador de peso (Dimenstein, 1998; 

Silva, 1992) na prática dos profissionais entrevistados, vimos que dos seis que 
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declararam ter feito ou estar fazendo pós-graduação, apenas um cursou especialização 

na área da saúde mental. Sem desconsiderar o fato de haver uma oferta maior de cursos 

de pós-graduação na área clínica, a procura por cursos dessa natureza nos leva a pensar 

que as teorias e técnicas psicoterápicas são o norteamento principal das ações dos 

psicólogos nesses serviços.  

Ademais, parece que o perfil de um psicólogo com formação voltada para as 

políticas públicas, de modo especial para a saúde coletiva e saúde mental não foi uma 

preocupação demonstrada no momento de seleção desses profissionais. Prova disso é 

que nos editais dos concursos públicos realizados pela Prefeitura Municipal de Aracaju 

para o setor da saúde nos anos 2004 e 2008, as vagas foram discriminadas para o cargo 

de “psicólogo clínico” (Secretaria Municipal de Administração de Aracaju, 2008). 

Sendo assim, a imprecisão de critérios no que respeita ao tipo de profissional já no 

momento de seleção e de preenchimento dessas vagas não garante a escolha de um 

profissional especializado e com interesse em trabalhar na área da saúde mental. Um 

dos profissionais reforça essa questão: “Embora, o concurso fosse pra psicólogo clínico, 

a clínica que a gente faz aqui tem que ser diferente daquela que a gente aprendeu na 

faculdade” (P7). Uma das resultantes disso, conforme Ribeiro (1999) havia assinalado 

em sua pesquisa, é que a grande maioria dos psicólogos só passou a ter conhecimentos 

básicos sobre o modo de funcionamento do modelo e dos serviços de saúde mental e 

SUS depois que foram convocados a trabalhar nesses espaços.  

No que diz respeito ao tempo de atuação nos serviços, o ano de 2004 ficou 

marcado pela entrada de cinco novos psicólogos nas Referências em Saúde Mental. 

Naquela ocasião, esses e outros psicólogos convocados a tomar posse em outros 

serviços da rede de atenção psicossocial receberam uma primeira capacitação, cujo 

objetivo foi apresentar o “Modelo Saúde Todo Dia”, alinhando-o à Política Nacional de 



165 

 

Saúde Mental. Sobre a entrada dos novos profissionais na rede de saúde, há um registro 

em documento oficial do Centro de Educação Permanente da SMS/Aracaju (Ministério 

da Saúde, 2006) que anunciava que: 

A substituição dos profissionais das redes assistenciais e a incorporação 

de novos trabalhadores estranhos ao processo histórico de 03 anos de 

implantação do “Saúde Todo Dia” foi uma realidade a ser enfrentada 

após a realização do concurso público de 2004, exigindo o esforço de 

trabalhar o modelo assistencial em implantação junto aos novos quadros. 

(p. 11) 

Os outros dois psicólogos entrevistados ingressaram nos serviços nos anos de 

2006 e 2007, sendo que um deles já atuava em um dos CAPS da rede. Ao contrário do 

grupo que ingressou em 2004, ambos não tiveram oportunidade de participar de 

capacitações. Basicamente, foram os outros profissionais da referência que orientaram 

sobre o trabalho lá. Nesse ponto, é válido recordar que também em 2004, o modelo 

Saúde Todo Dia tinha apenas três anos de implantação, isso significa que os psicólogos 

inseridos na rede naquele momento puderam acompanhar uma série de mudanças e 

ampliações não só nas referências ambulatoriais, como também nos demais serviços da 

REAP. Tal fato os torna, junto aos membros do Colegiado Gestor, protagonistas dos 

serviços de referência ambulatorial em saúde mental da capital sergipana. Por essa 

mesma razão, a oferta das ações desenvolvidas pelos psicólogos nas referências foi, e 

ainda é, considerada uma construção coletiva. 

 

4.1. Ações realizadas 

Adiante, serão apresentadas e discutidas as ações executadas pelos profissionais 

de psicologia nas Referências Ambulatoriais em Saúde Mental. Para compor as 



166 

 

categorias de cada ação, foram levados em conta atividades citadas pelos profissionais, 

o modo como eram operacionalizadas por eles, a frequência e se eram realizadas de 

forma isolada ou na parceira do psicólogo com outros profissionais. As categorias foram 

organizadas da seguinte maneira: atendimento individual, grupos, visitas às unidades de 

saúde da família, reuniões com os profissionais das ESF, acolhimento e ações 

educativas. A maior parte das atividades realizadas nas Referências em Saúde Mental 

está preconizada pela Portaria n
o
 224/GM (Ministério da Saúde, 1992), a qual prevê 

ações possíveis de se executar em unidades, centros de saúde e ambulatórios de saúde 

mental, quais sejam: 

atendimento individual (consulta, psicoterapia, dentre outros), 

atendimento grupal (grupo operativo, terapêutico, atividades 

socioterápicas, grupos de orientação, atividades de sala de espera, 

atividades educativas em saúde), visitas domiciliares por profissional de 

nível médio ou superior e atividades comunitárias, especialmente na área 

de referência do serviço de saúde. (p. 1-2) 

No nível municipal, não há uma cartilha ou documentos de outra natureza que 

determinem quais as atividades que devem ser exercidas pelos profissionais da 

psicologia no escopo das Referências Ambulatoriais em Saúde Mental. A oferta de 

ações é pauta de discussão constante nas reuniões mensais do Projeto de Educação 

Permanente que conta com a participação de trabalhadores e gestores, cujo objetivo é 

contemplar da forma mais adequada as necessidades de cada um dos cinco territórios 

adstritos por cada Referência em Saúde Mental. A ideia é que os tipos de ações 

ofertadas, bem como a organização da agenda de cada referência, sejam adaptadas às 

necessidades do momento. Ao mesmo tempo, percebe-se a cautela em não centrar nem 
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na figura dos profissionais, nem somente dos gestores a escolha pelos tipos de ações 

ofertadas.  

Diante da gama de possibilidades de ações, partimos do pressuposto de que o 

modo psicossocial (Costa-Rosa, 2006) de atuação profissional deve extrapolar a 

dicotomia individual-coletivo (Ferreira Neto, 2008). Com isso, pretendemos reafirmar a 

importância do trabalho de caráter interdisciplinar e intersetorial, acompanhado de um 

projeto terapêutico individual para os usuários. Dito de outra forma, a troca e 

complementação entre saberes profissionais e o diálogo entre serviços da rede de saúde 

(ESF, ambulatórios, CAPS, hospitais etc.), bem como de outras redes assistenciais 

(educação, justiça, assistência social) são fatores essenciais no atendimento às 

necessidades individuais do usuário que procura as Referências Ambulatoriais em 

Saúde Mental. Passemos, agora, a apresentar e discutir as ações realizadas pelos 

psicólogos das Referências. 

 

4.1.1. Atendimento individual 

Tradicionalmente ligada à área clínica, a psicologia ainda carrega como principal 

estratégia de cuidado o atendimento clínico individual (Dimenstein, 1998, 2000). Essa 

tendência transparece na frequência com que esse tipo de atividade consta nas agendas 

dos sete psicólogos entrevistados. O atendimento individual ocupa 60% da carga horária 

(em torno de três dos cinco dias da semana) deles. Apesar disso, os entrevistados ainda 

alegam que há uma insuficiência de horários disponíveis frente à quantidade de 

usuários. Nesse caso, o que pode ser ofertado, segundo os mesmos, é uma espécie de 

apoio psicológico e não uma psicoterapia propriamente. Comumente, o psicólogo atua 

de maneira focal, a partir de uma questão urgente a ser trabalhada naquele momento da 

vida do usuário, como explicita o profissional a seguir: 
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a gente tem que pensar que a referência não é um consultório, não 

adianta vir com aquele pensamento formal de faculdade de fazer clínica 

dentro de uma referência. A gente até faz, num caso ou outro, terapia de 

um ano ou dois, mas pela demanda é quase que impossível. A gente dá 

mais um apoio, do que fazer a terapia em si, que vai depender da 

gravidade do caso. (P1) 

A oferta de uma ação caracterizada como apoio psicológico nos sinaliza um 

esforço substancial por parte dos psicólogos em manter e, sobretudo, priorizar o 

atendimento individual. Essa iniciativa remonta a uma expectativa por parte dos 

usuários e dos gerentes dos serviços estudados de que o psicólogo oferte o atendimento 

individual. A manutenção dessas atividades, por sua vez, se dá por meio de adaptações 

na frequência, duração e horários do tratamento individual. Contudo, a transposição 

desse fazer não ocorre sem problemas (Bezerra Jr., 2007). Ratificando esse dado, um 

profissional declara que as próprias condições socioeconômicas da população atendida 

não permitem que se coloquem em prática os moldes de terapia tradicionalmente 

aplicada nos consultórios particulares. A fim de facilitar o acesso dos usuários ao 

atendimento individual, “as leis de regularidade e de horário semanal não são possíveis, 

por conta das próprias dificuldades dos próprios usuários de chegarem, de estarem 

disponíveis todos os dias” (P7).  

Como os serviços da referência em saúde mental ficam entre a baixa 

complexidade (atenção básica e PSF) e alta complexidade (CAPS), algumas vezes é 

gerado um impasse no que diz respeito ao seu real papel: se seria o cuidado no território 

ou o atendimento em consultório. Tentar priorizar atividades do primeiro tipo, por 

vezes, mexeu com a identidade profissional de alguns deles, produzindo angústias. “Aí 

quando começa a migrar, fazer atividades diferentes, eu também não me sinto à 



169 

 

vontade, porque tem um monte de gente em sofrimento, que não tá tendo uma escuta, 

entendeu?” (P6). Fica patente nesse discurso que a prática do apoio psicológico parece 

garantir certo conforto, por estar executando uma ação exclusiva à profissão. 

Recordemos que as atividades próprias à profissão do psicólogo, a saber, o uso dos 

testes psicológicos e a psicoterapia não carregam uma neutralidade em si (Amorim, 

2003). Os profissionais, mesmo fora do consultório particular, continuam a utilizar a 

prática clínica tradicional, como se essa fosse a ferramenta mais adequada para a 

atuação nas Referências em Saúde Mental.  

Apesar de afirmarem possuir referenciais teóricos e técnicos distintos, esses, em 

sua maioria, são ligados à área clínica. Entretanto, todos os profissionais entrevistados 

expressaram, de algum modo, cautela em analisar cada caso levando em conta também 

os fatores sociais, familiares, existenciais e orgânicos. Essa postura corrobora com o 

modo psicossocial, que põe o sujeito na condição de protagonista do seu tratamento 

(Costa-Rosa, 2006), superando a classificação diagnóstica como único parâmetro do 

prognóstico e tratamento do usuário. A necessidade de atentar para os fatores sociais já 

foi assinalada como ferramenta fundamental no quefazer do psicólogo. “Se até o DSM 

III (...) reconhece que todo comportamento envolve uma dimensão social, o quefazer do 

psicólogo não pode se limitar-se ao plano abstrato do individual, mas deve confrontar 

também os fatores sociais onde se materializa toda individualidade humana”. (Martin-

Baró, 1996, p. 11) 

Aqui, a autonomia de usuário se expressa como elemento decisivo em relação ao 

tipo de encaminhamento que lhe é proposto. Esse modo de proceder pode ser 

evidenciado na fala que segue. 

Porque tem muita gente com depressão porque tá em casa sozinha, na tal 

da solidão, solidão assim, tem dez pessoas em casa, mas ninguém 
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conversa com ninguém e a pessoa sofre por conta disso. E aí, assim, a 

gente tenta mostrar para a pessoa que tem outras atividades fora de casa, 

que ela não precisa ficar em casa só sofrendo, que ela pode conhecer 

outras pessoas, ter uma socialização mais adequada né, acho que é isso. 

(P4) 

Nesse ponto, se faz importante a prática dos encaminhamentos para outros 

serviços da rede de saúde, da educação, da assistência social, da justiça, bem como para 

outros dispositivos da comunidade. Dentre os principais encaminhamentos citados, 

aparecem a Academia da Cidade
20

, CRAS, CREAS, Ambulatório de Psiquiatria do HU, 

Urgência Psiquiátrica do Hospital São José, CEMCA, além de cursos e oficinas 

ofertados por Associações de Moradores e pelas USF. Essas práticas de 

encaminhamento e o trabalho em conjunto com outras instituições constituem tentativas 

importantes de uma “intersetorialidade”, princípio bastante apregoado pela Política 

Nacional de Humanização do SUS (Ministério da Saúde, 2008a). Porém, esses avanços 

ainda são tímidos e precisam ser fortalecidos a partir da consolidação do sistema de 

referência e contrarreferência e da responsabilização dos profissionais. Os 

encaminhamentos até acontecem, mas ainda há muitos casos em que o usuário não 

retorna à referência após a primeira consulta ou ainda, quando são encaminhados para 

outros serviços, o usuário “se perde” nessa rede. 

                                                           
20

 “O Programa Academia da Cidade foi implementado em abril de 2004 e tem como objetivo principal 

propiciar a adoção de um estilo de vida ativo e saudável à população. Idealizado pela parceria da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Núcleo de Pesquisa em Aptidão Física da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), atualmente atende a 15 bairros e atende, desde 2006, cerca de 5 mil usuários. 

(...) Algumas das atividades desenvolvidas gratuitamente são: caminhada, ginástica localizada e aeróbica, 

yoga, lian gong, recreação e danças populares. Tudo isso com avaliação física periódica, 

acompanhamento da pressão arterial e orientação de profissionais especializados”. Excerto retirado do 

endereço eletrônico: http://www.aracaju.se.gov.br/index.php?act=leitura&codigo=34641 



171 

 

Destacou-se também no discurso dos profissionais entrevistados a tentativa de 

incorporação da clínica ampliada, de acordo com os pressupostos da PNH (Ministério 

da Saúde, 2009b), no cotidiano dos serviços. Melhor dizendo, ainda que fixados na 

prática tradicional de consultório, todos os sete entrevistados afirmaram a urgência em 

fornecer novas respostas ao usuário, que estejam para além do modelo biomédico de 

cuidar. Já mencionamos que, até por volta da década de 1980, a psicologia pouco 

dialogou com as outras áreas da saúde (Dimenstein, 2000). Ao levarmos em conta as 

mudanças operadas no modelo de saúde pública, disparadas inicialmente com o 

movimento sanitário e que recebem diversas reformulações, mais recentemente com a 

PNH, a clínica psicológica isolada, bem como o modelo biomédico tiveram de sofrer 

algumas transformações. Essa preocupação é visível na fala seguinte.  

Muitas vezes, a pessoa tá passando por dificuldades financeiras, sociais 

né e aí são mandadas pro psicólogo. A gente leva um tempo pra se 

perceber mesmo que são dificuldades sociais, da vida da pessoa e não vai 

conseguir cuidar disso num ambulatório com quatro paredes fechadas e 

tem que arranjar alternativas pra isso. (P4)  

Soma-se a isso a constatação de que o atendimento oferecido isoladamente na 

sala do psicólogo por muitas vezes não resolve, não se consegue dar as respostas 

necessárias. Já afirmamos que a clínica realizada pelos psicólogos nas Referências 

Ambulatoriais em Saúde Mental se caracteriza por ter uma breve duração, na maioria 

dos casos atendidos, e se centrar num foco, em geral configurado por uma questão 

emergente naquele momento da vida do sujeito. Vimos também uma preocupação 

desses profissionais acerca da maneira de abordar o usuário, levando em conta aspectos 

não só individuais e diagnósticos, mas ainda seu contexto socioeconômico-cultural. 
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Com isso, questionamos: que tipo de clínica está sendo operacionalizada por esses 

psicólogos? Seria ainda uma clínica aos moldes tradicionais? 

Sobre essa última pergunta, Bezerra Jr. (2007) já havia alertado acerca dos 

efeitos colaterais da importação da clínica tradicional, comumente de tradição 

psicanalítica, para o contexto da saúde pública. Como alternativa a esse modo de atuar, 

é que a PNH
21

 convocou psicólogos e outros profissionais de saúde a atuarem de acordo 

com a clínica ampliada. A proposta da clínica ampliada refere-se a uma articulação de 

vários enfoques (biológico, psicológico, social) e disciplinas. É certo ainda que a 

depender do quadro de necessidades apresentado pelo usuário, um enfoque terá mais 

emergência que outro (Ministério da Saúde, 2009b). Essa visão global impediria que 

ocorressem encaminhamentos equivocados ao psicólogo, pois nem tudo é caso para 

psicoterapia, como nos mostra um dos psicólogos no exemplo abaixo: 

Uma vez, uma paciente foi mandada pra mim, porque descobriu que era 

diabética, surtou, ficou assustada porque o enfermeiro não fez o trabalho 

correto, que seria o de explicar. Até deixou de comer e passou mal 

porque não tava comendo. (P1) 

Além de atentar para os aspectos biológicos, sociais, econômicos e emocionais, 

cabe ao psicólogo e aos profissionais que encaminham para as referências, saberem 

elencar quais os casos que precisam com mais urgência do atendimento. Ao contrário do 

critério “fila”, devem ser atendidos prioritariamente os mais urgentes, e não 

necessariamente quem chegou primeiro (Lancetti, 2008). Para isso ocorrer, é 

fundamental a flexibilização da agenda, tendo como base uma escuta diferenciada:  

                                                           
21

 Não devemos esquecer que a proposta de Humanização da Saúde nasce da necessidade de os serviços 

apresentarem um grau de resolutividade maior. A estratégia utilizada pela PNH resguardou os problemas 

conjunturais pelos quais o sistema de saúde enfrenta, não tocando na questão principal: o questionamento 

do próprio sistema de saúde. Resolveu reorientar o modo de atuação das categorias profissionais nos 

serviços de saúde como uma maneira de otimização do atendimento prestado. 
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não é uma agenda fechada né, é uma agenda maleável e aberta pra poder 

seguir os princípios do SUS, né. A gente não pode fechar como se fosse 

um consultório particular, não, tem que ter uma abertura para os 

pacientes que apresentam uma certa urgência. (P7) 

Os relatos de alguns casos atendidos, e bem-sucedidos, pelos psicólogos 

demonstram ainda a presença de uma corresponsabilização entre profissional, equipe e 

usuário, em que só se tornou possível empreender um cuidado resolutivo por conta das 

parcerias entre psicólogo e demais funcionários. E abordar a questão da 

corresponsabilização dentro de um serviço de saúde mental é inventar alternativas, para 

além da medicação. É, por sua vez, ouvir e singularizar as questões de ordem subjetiva 

(Lancetti, 2008). Na situação descrita a seguir, vemos um conjunto de elementos dessa 

clínica, que se interpõe ao modelo tradicional, a saber: corresponsabilização da equipe, 

escuta e o vínculo com o usuário (Ministério da Saúde, 2009b): 

quando o caso é muito grave, como quando a pessoa queria colocar a 

filha numa máquina de lavar roupa, não tem como não medicar, não tem 

como. Nesses casos, eu arranjo um jeito para a pessoa venha duas a três 

vezes ao posto, pra sustentar a medicação, seria um apoio. Na verdade, a 

gente funcionaria como um remédio dela, de uma forma bem metafórica, 

a gente seria o remédio dela. A gente teve uma paciente muito difícil, um 

caso histérico, psicotizado também, grávida, tava tomando Aldol e 

engravidou. Ela acabou perdendo o filho com oito meses de gestação por 

questão de eclampsia e incompetência do posto né. Ela achou que tinham 

sequestrado o filho dela e ela passou três meses todos os dias vindo aqui 

e ela surtou uma vez só sem medicação. Aí quando eu não tava, a gerente 

da USF abria a porta da sala dela e conversava com ela. Até o pessoal 
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que fazia faxina conversava com ela. Foi uma ação que substituiu a 

medicação e é uma coisa que a UBS poderia fazer. Há uma demanda 

muito grande, mas há casos que você não tem como medicar. (P2, grifo 

nosso) 

Os psicólogos e psiquiatras das Referências Ambulatoriais compartilham do 

mesmo espaço das equipes da atenção básica e saúde da família. No entanto, isso nem 

sempre significa um compartilhamento de fazeres e ações. A principal queixa trazida 

pelos psicólogos é de que as demandas de saúde mental não são reconhecidas por essas 

equipes como objeto de cuidado delas. Para utilizar as palavras de alguns dos 

profissionais entrevistados, ainda perdura o costume “chorou, manda pro psicólogo”. 

Em outras investigações realizadas em ambulatórios de saúde mental, ficou 

evidenciada a falta de ações de caráter interdisciplinar (Ribeiro, 1999). Na formação das 

equipes de saúde mental, cada profissional empenhado num fazer, descolado das demais 

especialidades, se configurando no que Goulart (1992; 1993b) denominou de torres de 

babel.  

O prontuário, então, acabou por tornar-se a principal ferramenta de comunicação 

entre profissionais, o que indica de certa forma alguns indícios de cronificação do 

serviço (Costa-Rosa, 2006). Ou seja, os profissionais das referências ambulatoriais 

acabam carecendo de respostas novas e adequando todos os casos atendidos às ações 

mais tradicionais. O psicólogo é visto como aquele que deve atender individualmente ou 

em grupo, o psiquiatra é o que prescreve. Não há uma partilha de saberes entre essas 

categorias.  

Um dos profissionais declara que o contato geralmente é superficial e acionado 

somente em casos mais urgentes. “A gente vê que a pessoa tá precisando de medicação, 

a consulta tá muito distante, o sofrimento tá sendo grande. Aí a gente bate na porta, faz 
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um resumo da história, entendeu? E ela termina atendendo pra gente” (P6). Interessante 

é que, por vezes, a ida ao atendimento psicológico acaba servindo de barganha para a 

prescrição medicamentosa, essa troca de favores, por assim dizer, também foi observada 

por Goulart (1992). 

Todavia, em meio a regras, há espaços para exceções, como no caso dos 

atendimentos conjuntos realizados por um psicólogo e o psiquiatra de uma das 

referências ambulatoriais. 

Há dois anos, nas quartas-feiras de manhã, eu atendo conjuntamente com 

ele. Ou seja, na mesma sala, o paciente que é dele, também é meu (...). 

Por exemplo, chega aqui uma mulher com uma queixa de depressão, mas 

na verdade ela é espancada. Ela não precisa só do remédio, ela não 

precisa só da psicoterapia, ela precisa saber que existe um conselho da 

mulher, ela precisa saber que existe uma delegacia dos vulneráveis, ela 

precisa ter todas essas orientações. Às vezes, a gente chama o próprio 

marido pra fazer esse confronto. O que eu aprendo com ele (psiquiatra)? 

A questão da anamnese, da psiquiatria, porque em contrapartida o 

psiquiatra já aprendeu essa parte toda do social, ele já aprendeu pra onde 

encaminhar. (P1) 

Fazer clínica, no sentido colocado pelas novas políticas apregoadas pelo SUS, 

requer esse envolvimento e responsabilização não somente do profissional de 

psicologia, mas também de toda a equipe. Romper com especialismos e, 

consequentemente, compreender que o saber psicológico sozinho não fornece soluções 

para todo e qualquer caso (Amorim, 2003; Barros, 2003; Ferreira Neto, 2008). Essas 

premissas podem ser evidenciadas na fala de uma das gestoras: 
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CAPS, a referência ambulatorial maciçamente é atendimento individual, 

mas também dentro da lógica do compartilhamento do cuidado né, 

sempre na lógica da clínica ampliada. Então assim, não é só meus 

conhecimentos de psicóloga que vai trazer as respostas que aquela pessoa 

precisa, tem uma outra gama de conhecimento e aí não é só 

conhecimento técnico, e outras categorias de profissionais, mas assim, 

uma gama de conhecimento inclusive sua enquanto usuária, que vai 

servir e que vai fazer parte do nosso projeto. (G3) 

A partir do que foi exposto, podemos concluir que em mais da metade de sua 

carga horária (60%), os psicólogos das referências realizam o atendimento individual. O 

objetivo maior dessa atividade é ouvir a demanda, orientar e, a depender do caso, 

prestar um atendimento de curta duração e/ou encaminhar para outros serviços que 

melhor se encaixem na necessidade apresentada pelo usuário. Embora não seja 

considerada psicologia clínica, aos moldes tradicionais, não se pode afirmar que os 

psicólogos tenham encampado de fato a clínica ampliada no cotidiano desses 

atendimentos. Apesar disso, notamos algumas tentativas em direção a essa última 

modalidade, a exemplo dos encaminhamentos para outros serviços e demais recursos da 

comunidade, da superação do critério puramente diagnóstico, do atendimento em 

parceria com o psiquiatra e da flexibilização da agenda ao priorizar os casos de 

urgência. Com isso, observamos uma diferença nítida nesse modo de proceder, se 

comparado à atividade tradicional. Não obstante, percebemos que há um processo ainda 

em curso no que se refere à incorporação das condutas supracitadas. Além do 

atendimento individual, os grupos também atingem boa parte dos usuários atendidos nas 

Referências em Saúde Mental, o que representa uma estratégia fundamental na 
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diminuição das filas, mas que nem sempre encampa os princípios apregoados pela 

reforma psiquiátrica. 

 

4.1.2. Grupos 

Depois do apoio psicológico individual, os grupos apareceram como o segundo 

tipo de atividade que ocupa mais tempo na agenda dos psicólogos entrevistados. Há 

algumas modalidades de grupo executadas: grupo terapêutico, grupo-oficina, grupo 

aberto e grupo fechado. Percebemos que os grupos, em geral, são um tipo de oferta em 

constante expansão nas Referências Ambulatoriais em Saúde Mental. 

E a gente, na proporção em que foi se configurando, a gente foi 

multiplicando os grupos, tem grupo-oficina dia de quarta, tem grupo dos 

idosos nas terças-feiras, que é assim, são os estagiários que fazem e a 

gente vai dando supervisão. Tem grupo de TCC, que tá em recesso por 

causa das férias da universidade. (P6) 

Uma discussão que se coloca, ao analisarmos o papel dos grupos, diz respeito à 

sua justificativa. Oliveira et al. (2005) argumentam que o Sistema de Informações 

Ambulatoriais (SIA/SUS) representa um obstáculo ao fomento e concretização de ações 

condizentes com a proposta das reformas sanitária e psiquiátrica. Para se enquadrar nas 

opções oferecidas pelos formulários de registro, os profissionais de psicologia ou 

realizam o registro distorcido de informações ou terminam se detendo em práticas 

individualizantes e restritas ao ambulatório
22

. As atividades mais ofertadas acabam 

sendo o atendimento individual, acolhimento em saúde mental e os grupos. Quando se 

trata desses últimos, corre-se o risco de se operar sob a mesma lógica que no 

                                                           
22

 A dificuldade no registro de informações já foi largamente discutida no capítulo 3, quando tratamos 

sobre o Boletim de Procedimento Ambulatorial (BPA). 
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atendimento individual contando apenas com a vantagem de que nos grupos se 

atenderiam mais usuários a um só tempo (Oliveira et al., 2005). Por essa razão, é 

importante estabelecer a diferença entre “atender mais pessoas” e “atender melhor”. Na 

fala a seguir, fica patente a pressão sofrida pelos psicólogos para dar conta da grande 

demanda. 

O discurso da gestão é grupo, mas que é muito mais pela quantidade, já a 

gente entende que deve ser pela necessidade, e às vezes tem um paciente 

que não é muito adepto ao grupo e aí a gente não fecha, a gente mantém a 

atividade individual, mantém grupos. (P4) 

No período em que aconteceu o trabalho de campo, havia a oferta de grupos em 

três das quatro referências pesquisadas. Os psicólogos da outra referência também 

alegaram já terem conduzidos grupos anteriormente e que pretendiam retornar com essa 

atividade. Para isso, destacaram os estagiários de psicologia como importantes 

parceiros. 

Foram relatados diferentes tipos dessa atividade: grupos fechados e os abertos, 

dentre eles, o grupo-oficina. Os grupos fechados geralmente possuem um foco 

terapêutico. Nesse caso, há uma programação que tem início, meio e fim, com um 

número determinado de sessões e de caráter sequencial. Encaixam-se nessa estruturação 

o grupo para adultos com quadro de ansiedade conduzido na USF Anália Pinna, com 

enfoque na terapia cognitivo-comportamental (TCC) e que conta com a parceria de 

estagiários de psicologia. Simultaneamente a esse grupo, os usuários recebem 

atendimento individual. Na referência da USF do Sinhazinha, há também um grupo com 

ênfase em TCC, voltado para adultos com agorafobia, pânico e transtornos de ansiedade 

e que contam também com a colaboração dos estagiários de psicologia. 
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Outra proposta bastante interessante de grupo fechado foi o grupo de homens, a 

partir da perspectiva do Teatro do Oprimido e que conta com a colaboração de um ACS. 

Esse grupo era a priori caracterizado por uma perspectiva clínica. A mudança no foco 

foi possível após o psicólogo ter participado de oficinas promovidas pela SMS e sob a 

direção da equipe do Centro de Teatro do Oprimido
23

, do Rio de Janeiro. A abertura 

para abordagem de temas que cercam o cotidiano e os problemas sociais dos usuários, 

tornando-os protagonistas de suas vidas e proporcionando novas saídas para problemas 

coletivamente compartilhados configura um passo importante na reversão da lógica e 

cuidado asilar (Yasui, 2009). Em outras palavras, rompe-se com uma visão estritamente 

psicologizante e medicalizante das queixas dos usuários, na qual são ofertados 

prognósticos prontos. No lugar disso, abrem-se espaços para uma discussão mais atenta 

às angustias trazidas pelos sujeitos sem desconsiderar o território geográfico e 

emocional (Lancetti, 2008) que ocupam. 

 No ambulatório da USF Francisco Fonseca também há um grupo para pessoas 

em quadro depressivo e de ansiedade e do sexo feminino. Esse grupo é considerado 

aberto por conta de dificuldades financeiras dos participantes, o que torna difícil manter 

uma frequência regular nas sessões. Além do mais, como não há uma continuidade, o 

trabalho feito pelos psicólogos nesses grupos abertos é muito mais de promover uma 

troca, um compartilhamento de experiências que de aprofundar em questões mais 

subjetivas. Um dos profissionais justifica os ajustes na estruturação do grupo. 

E o grupo é aberto, a gente tematiza, planeja os semestres e assim, não é 

nada focalizado no sujeito né, então são dinâmicas que não vão entrar na 

subjetividade, individualidade de cada um. As pessoas ficam à vontade 

pra falar, algumas pessoas vêm uma vez, outras não vêm mais, algumas 
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 Para saber mais sobre Teatro do Oprimido e o CTO, acesse: http://ctorio.org.br/novosite/ 
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pessoas estão há um ano no grupo. Tem a questão de frequência também, 

a gente não obriga que venha toda semana, é o que gostaríamos que 

acontecesse, mas fica aberto. Tem pessoas que não podem vir toda 

semana, aí vem uma vez no mês. E aí, não necessariamente, o que a 

gente trabalhou nessa é uma continuidade do que foi trabalhado na 

semana passada, justamente por isso. Então, cada dia é uma proposta 

nova. (P3) 

Bezerra Jr. (2007) já havia alertado sobre os possíveis efeitos colaterais da 

transposição da clínica tradicional para o contexto da saúde pública. De forma 

semelhante à oferta do apoio através do atendimento individual, nos grupos abertos 

também pouco se aprofunda nas questões subjetivas. Mais uma vez, cabe interrogar 

sobre o impacto dessas sessões para os sujeitos que as frequentam. Já que não há uma 

continuidade, o grupo aberto serve muito mais como paliativo, como apoio. 

Há ainda os grupos-oficina, os quais possuem caráter aberto e que têm como 

objetivo principal a aprendizagem de artesanatos, bijuterias e que são comercializados 

posteriormente. Aqui, merece destaque o grupo de artesanato, composto por mulheres 

vinculadas ao território adstrito à Referência do Francisco Fonseca. Além do estímulo à 

autonomia das usuárias participantes, destaca-se como um projeto de geração de renda. 

Detalhe fundamental para que fosse levado à frente, esse grupo é conduzido pela 

parceria de psicólogos e da assistente social da USF Francisco Fonseca. Nessa esfera, 

cabe recordar quando Amorim (2003) e Lobosque (2001) enfatizam a urgência em 

reinventar e produzir junto com o usuário novas possibilidades para lidar com o 

sofrimento psíquico. Esse grupo se coaduna com essa visão na medida em que promove 

uma transformação no cotidiano dessas mulheres, ao tratar de questões psicológicas sem 

dissociá-las do aspecto social. Aqui, visualizamos uma atividade multidisciplinar, à 
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medida que a troca de saberes serviu à consolidação de um projeto comum. Torna-se 

interessante também a participação da psicologia numa visão de sujeito que não lhe é 

comum mas que é familiar ao serviço social, a saber, a de cidadão e de sujeito de 

direito. Por sinal, o resgaste da cidadania através do fomento ao trabalho e projetos de 

geração de renda são possibilidades há um tempo discutidas e incorporadas ao processo 

de reforma psiquiátrica, merece destaque a III CNSM (Ministério da Saúde, 2002a).  

Existem ainda os grupos de Sala de Espera, comumente de caráter educativo e 

que têm como público uma grande quantidade de usuários, seja da saúde mental ou não. 

O público dessas palestras e atividades interativas são todos aqueles que procuram os 

mais variados serviços ofertados (consultas, vacinas, distribuição de medicamentos) 

pelas USFs, que são Referências em Saúde Mental. Sob a supervisão do psicólogo, 

estagiários de psicologia e profissionais das ESF são os que põem em prática tais ações. 

Os grupos de Sala de Espera configuram ações potenciais na proposta da saúde mental 

na atenção básica, na medida em que se trabalha um conjunto de necessidades de saúde 

que o usuário venha a manifestar (Campos, 2007; Nunes, Jucá, & Valentim, 2007). Dito 

de outra forma, nota-se um rompimento com a visão compartimentada do sujeito e da 

doença mental. Essas ações estão presentes, sobretudo nas referências das USF Anália 

Pina e Francisco Fonseca. O grupo de gestantes e de idosos realizados na referência 

Anália Pinna se destaca pela participação de ACS e enfermeiros do PSF. Sobretudo o 

grupo de gestantes está sempre se renovando, pois dura em torno de seis meses, e 

desempenha um papel importante no diálogo proporcionado entre saúde mental e 

atenção básica. Aqui os psicólogos da referência trazem algumas contribuições na 

orientação, prevenção e informação para as futuras mães e para os idosos, explorando os 

enfoques biológico, psicológico e social. É notável um envolvimento do psicólogo 

nessas atividades com questões de saúde coletiva (Carvalho, Bosi, & Freire, 2009).  
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A gente faz aqui um trabalho com estagiários, como tem uma grande 

quantidade de estagiários, um fluxo bom de estagiários, dá pra fazer um 

atendimento abarcando mais coisas. A gente, por exemplo, faz um 

trabalho com gestantes, só que essas gestantes são da unidade, não são 

gestantes de todas as unidades da região. Então, é um trabalho conjunto 

dos estagiários com os agentes de saúde e a enfermeira, então esse grupo 

é com as gestantes que já são atendidas aqui pelas equipes da atenção 

básica. Os idosos também não são de todas as unidades da região, por 

causa da dificuldade de locomoção, a gente trabalha apenas com os 

idosos da unidade. (P7) 

Não obstante o esforço de integração entre psicólogos e demais profissionais nos 

grupos de sala de espera, cabe ressaltar que seu escopo é limitado, e seus reflexos ainda 

são pouco claros no que se refere à promoção de saúde. Seu papel, da forma como 

ocorre, acaba sendo o de uma atividade complementar às consultas e demais 

procedimentos ofertados na USF. À parte os pontos positivos dos grupos de sala de 

espera, a exemplo da integração entre ações de saúde mental e saúde coletiva, um outro 

ponto fraco concerne à rotatividade dos estagiários, o que implica um recomeço 

constante desses trabalhos. Por outro lado, demonstra a possibilidade de ações que 

acontecem como resultado de parcerias estabelecidas com as ESF.  

De modo geral, tanto os grupos abertos como os fechados representam 

atividades potenciais para a formação de parcerias entre psicólogos e demais 

profissionais das USF de referência. A depender do objetivo que os profissionais 

estejam buscando, determinada modalidade de grupo pode ser mais adequada que outra. 

Os grupos fechados, por exemplo, sinalizam a oportunidade de um trabalho mais focado 

e direto com o usuário. Já os abertos apontam para ações que promovam a interação do 
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usuário com a equipe, familiares e com outros usuários, sendo eficaz também na troca 

de informações e solução de dúvidas a respeito de questões relacionadas à prevenção de 

algumas doenças e promoção de saúde. Como já indicamos, sem dúvida, os grupos 

representam um importante elo na troca entre o psicólogo e os profissionais das ESF de 

cada referência em saúde mental. Já com as ESF das USF referenciadas, essa relação de 

proximidade se torna um tanto inviável. Na medida do possível, os psicólogos tentam 

aproximar-se dessas equipes por meio de visitas às USF. Já com as equipes da USF de 

referência em saúde mental, uma oportunidade de interação com psicólogos e 

psiquiatras são as reuniões de equipes. Vejamos como acontecem as visitas e reuniões, 

bem como quais os avanços e entraves na execução dessas atividades. 

 

4.1.3. Visitas e reuniões com as Equipes de Saúde da Família 

Em estudo anterior (Arruda, 2006), pôde-se verificar que um dos fatores 

responsáveis pela grande quantidade de encaminhamentos às consultas psiquiátricas e 

ao atendimento psicológico se configura pela baixa retaguarda oferecida pela Atenção 

Básica e pelo Programa de Saúde da Família aos casos de saúde mental. Ao sinalizar 

essa realidade, uma das ações postas em prática pelos psicólogos das Referências foram 

as visitas às unidades de saúde da família. O objetivo principal consiste em informar e 

sensibilizar os profissionais desse âmbito a respeito do fluxograma em saúde mental e 

do fomento às práticas de cuidado no território (Lancetti, 2007, 2008). A ordenação da 

linha de cuidado em saúde mental e a garantia de um fluxo harmonioso entre os serviços 

são pressupostos à efetivação do matriciamento. Por essa razão, é de extrema 

importância a responsabilização dos profissionais dos serviços em cada nível de 

complexidade (baixa, média e alta) pelos seus respectivos objetos de cuidado e, em 

consequência, evitar o inchaço e cronificação dos usuários nos ambulatórios de 
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referência. Na prática, entretanto, ainda “chega de tudo” nos ambulatórios, como é 

relatado abaixo. 

Mas na realidade, a gente atende muita gente que tá num nível de 

comprometimento maior, muitas pessoas da UBS não se apropriam disso. 

Muitas vezes, é uma coisa leve, mas mandam esse usuário logo pra cá. 

Então, isso é muito variável, não fica dentro realmente do atendimento 

que se esperaria de uma referência. (P5) 

A partir do momento que o psicólogo elege como atribuição sua o trabalho de 

visitas a outros serviços da rede, registramos um avanço significativo no que se refere às 

práticas tradicionalmente reservadas a essa classe profissional e ao modo asilar de 

cuidar. Ademais, uma maneira eficiente de reforçar as tessituras da rede de serviços de 

saúde e saúde mental se configura nessa troca de experiências entre profissionais. 

Entretanto, um fator que dificulta a garantia de responsabilização do PSF pelo 

atendimento dos casos de saúde mental é a rotatividade de profissionais e gerentes, 

esses últimos, em sua maioria, cargos comissionados. Por essa razão, há necessidade de 

repactuar constantemente com a Rede de Atenção Básica, o que acaba acarretando 

desestímulo por parte dos psicólogos. Sobre isso, nos fala o psicólogo 2:“Essas visitas 

nas unidades também, toda vez que eu vou, sempre me perguntam qual o usuário que 

deve ser atendido na referência” (P2). Ou seja, a troca constante de profissionais impede 

que a parceria entre saúde mental e atenção básica aconteça de forma mais consolidada. 

Fica patente que o problema da rotatividade de gerentes das USF não caminha 

sozinho, já que ainda há pouco interesse e envolvimento pelo cuidado em saúde mental 

na atenção básica. Isso decorre da uma deficiência nas capacitações sobre o tema ou, 

ainda, pelo preconceito dos profissionais com a questão do louco e da loucura. Por 

vezes, a prevalência de uma concepção manicomial do cuidar resulta no fomento às 
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ações que priorizam apenas os aspectos orgânicos no processo saúde-doença (Costa-

Rosa, 2006; Yasui & Costa-Rosa, 2008). Nessa ótica, tudo aquilo que pertença à ordem 

do psicológico deve ser tratado separadamente e não como demanda do PSF.  

Outra dificuldade alegada por um dos psicólogos é que a própria gerente da 

unidade da referência não prioriza as visitas às unidades de saúde família referenciadas. 

“É como se eu não estivesse saindo para trabalhar” (P1). Essa situação reflete um pouco 

das expectativas acerca do que deveria ser o papel do psicólogo. Já vimos que, à parte a 

realização de pequenas parcerias nas atividades em grupo e as visitas ao território, a 

atividade individual é o que predomina. A razão para isso, por sua vez, não se 

circunscreve somente à (boa ou má) vontade do psicólogo, mas também a pressões 

externas. Uma delas é o conflito gerado na cogestão, posto que ainda é delicado o 

diálogo com os gestores da REAB, a começar pelos gerentes da USF de referência, 

acerca do processo de trabalho. “E muitas vezes eles não entendem nem o fluxo 

(gerentes da USF de referência), os posicionamentos que a gente toma, porque tem uma 

lógica diferenciada, um modelo diferenciado de gestão” (P3). Esse problema de 

comunicação emperra o trabalho dos psicólogos e acaba servindo de reforçador para a 

manutenção das práticas tradicionais restritas ao consultório.  

a atenção básica não consegue nos entender como fazendo parte da 

atenção básica e sim como membro à parte. Assim, como se numa mão 

de cinco dedos, fossemos o sexto. É como se estivéssemos atrapalhando e 

nisso, dependendo no gestor que a gente ganha, ganha entre aspas, 

porque aqui são todos CCs, cargos de confiança. Então, são pessoas que 

nem sempre têm o perfil para trabalhar numa referência com saúde 

mental sem se afetar por ela e não se afetar com ela e não se implicar 

com ela. (P1) 
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A partir dessas falas, vale ressaltar mais uma vez a necessidade de envolvimento 

entre os profissionais que compõem o quadro das USF que são Referências em Saúde 

Mental, bem como da parceria com as USF referenciadas (Lancetti, 2008). Nesse 

trabalho, constatamos poucas e fragilizadas parcerias, o que gera uma distorção quanto 

ao objetivo das visitas às USF. Em outras palavras, se o psicólogo tem que a todo tempo 

informar sobre o papel das referências ambulatoriais diante do fluxograma de saúde 

mental, impede-se de avançar, por exemplo, na questão do apoio matricial aos casos que 

deveriam ficar sob a responsabilidade das ESF. A dificuldade de comunicação com as 

unidades de saúde da família referenciadas acaba sendo um continuum da precária troca 

de informação que já ocorre ainda dentro da USF da referência.   

Uma das atribuições do psicólogo do ambulatório é a participação nas reuniões 

da Unidade de Saúde da Família, da qual ele faz parte. Considerado espaço potencial 

para discussões sobre saúde mental na atenção básica, as reuniões mensais se fecharam 

para a lida com os casos de transtornos mentais no território. Uma das possíveis causas 

para a exclusão do tema da saúde mental decorre do modo como a agenda da atenção 

básica funciona, já que sempre se colocam como demandas urgentes, advindas do 

Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal da Saúde. Exemplos ilustrativos são as 

campanhas nacionais da vacinação, combate à dengue e a outras epidemias. Essas 

campanhas costumam funcionar com prazos estipulados e metas a serem cumpridas em 

caráter emergencial. 

Antes, toda sexta-feira tinha reunião e tinha nosso espaço, “olha, Doutor 

Fulano, aquele paciente Tal, que é seu...”, então a gente discutia sobre 

cada paciente. Hoje essas reuniões não existem. E quando tem, eu não 

fico, porque é um saco, é pra discutir febre amarela, tuberculose, 

vitamina A e não tem espaço pra discutir as demandas da saúde mental. 
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Só para as demandas da saúde da família. Porque tem prazo pra isso, 

prazo pra aquilo e esquecem que a gente é atenção básica também. (P1)  

Entretanto, se por um lado, evidencia-se o baixo interesse das ESF e outros 

profissionais da atenção básica por questões referentes à saúde mental, os psicólogos 

também não se integram nas ações da atenção básica. Na fala supracitada, sobressalta-se 

a ausência desses profissionais nas reuniões de equipe das unidades de saúde da família.  

Depois de mais 30 anos de lutas em defesa de uma abordagem antimanicomial 

da questão, nem todos os profissionais se sentem instigados a trabalhar com saúde 

mental. Quando não, são alegadas pelos profissionais das ESF (médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais, ACS) a falta de preparo e de capacitação para lidar com essa 

demanda. Algumas ações de educação permanente e capacitação já foram garantidas 

pelo Colegiado Gestor da Rede de Atenção Psicossocial para discutir o tema da saúde 

mental na atenção básica (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 2004b, 2005, 

2007b). Entretanto, parecem não ter surtido o efeito esperado. 

Essa cisão entre o trato de demanda de ordem biológica e a de saúde mental 

transparece no dispositivo do acolhimento em saúde mental, que acabou sendo, mas não 

deveria, conduzido apenas pelo psicólogo.  

 

4.1.4. Acolhimento em Saúde Mental 

Para garantir a regulação de entrada da demanda correspondente ao serviço, a 

saber, os casos moderados em saúde mental, foi pactuado entre os profissionais das 

equipes das Referências Ambulatoriais em Saúde Mental e a rede de atenção 

psicossocial o acolhimento em saúde mental. De caráter obrigatório, é atualmente a 

única atividade regulada e prevista pela gestão municipal e, ao contrário das demais, 

independe da vontade ou disponibilidade dos psicólogos. Essa postura ética, como já 
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designamos na seção acerca do fluxograma da rede, tem por finalidade a garantia de um 

trânsito harmonioso do usuário por entre os serviços de saúde e que atenda 

adequadamente às suas reais necessidades em saúde (Santos, 2006). Dessa maneira, 

com base nos pressupostos da Política de Humanização do SUS (Ministério da Saúde, 

2008a) e no Modelo Saúde Todo Dia (Santos, 2006), que diz respeito ao SUS da cidade 

de Aracaju, é que ocorre a implantação do acolhimento nas Referências em Saúde 

Mental. 

No segundo semestre do ano de 2005, ocorreram reuniões com os profissionais 

lotados nas Referências em Saúde Mental, coordenadores e supervisores da Rede de 

Atenção Básica e de Atenção Psicossocial e com os profissionais dos CAPS. O intuito 

foi o de promover a implantação do acolhimento de saúde mental, cujos primeiros 

impactos esperados com essa ação seriam a redução das grandes filas de espera e o 

incremento da resolutividade da assistência (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 

2005). 

Desde então, o acolhimento em saúde mental tem constituído uma ação pactuada 

e de caráter obrigatório para os profissionais das Referências. Como funciona? Não 

recebe demanda espontânea, pois todo e qualquer usuário deve vir encaminhado de 

algum outro serviço. Uma vez encaminhado, o primeiro contato com o usuário se dá, 

então, através do acolhimento. Um dos profissionais entrevistados nos explica como 

procede: 

Acolhimento, como o próprio nome já diz, é acolher o usuário, que já 

chega com um nível de ansiedade alta, atravessa uma série de 

preconceitos por ter sido encaminhado pra saúde mental, pra psicologia, 

pra psiquiatria, médico de doido, ou muitas vezes de esperar aí fora, 

então ele já traz um nível de ansiedade bastante elevado. Então, o 
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acolhimento é você acolher essa pessoa, apresentar a instituição em saúde 

mental e a rede em saúde mental e a rede de saúde de uma forma geral a 

essa pessoa. (...) O objetivo do acolhimento é entrar em contato com a 

pessoa, pra que você possa ofertar a ela o melhor cuidado, seja na 

referência ou não. (P5) 

Cada serviço se organizou de determinada maneira, no entanto, foram 

compartilhadas algumas pactuações, a exemplo do acolhimento em saúde mental como 

uma ação padronizada para todos os ambulatórios de referência: 

E aí a ideia dos protocolos, das pactuações é pra que isso seja pra além 

das pessoas, pra além do psiquiatra que ta lá, da psicóloga que tá lá, né 

(...) Então, essas agendas dependem muito de cada local, mas, por 

exemplo, a questão do acolhimento foi pactuada já há algum tempo, foi 

padronizada. (G1)  

Uma questão que se levantou a partir do trabalho de campo foi acerca do papel 

do psicólogo na realização do acolhimento. Na prática, esse profissional é o único, 

quando não deveria ser, responsável por esse procedimento inicial aos usuários 

encaminhados para atendimento (psicológico ou psiquiátrico) nas Referências. Em 

alguns casos excepcionalmente, como na Referência Ambulatorial da USF Francisco 

Fonseca, a assistente social também aderiu por algum tempo a esse trabalho junto com 

os psicólogos. Sendo assim, de maneira geral, são esses últimos quem têm o poder de 

decisão para definir qual o encaminhamento mais adequado para o usuário, ainda que no 

seu formulário de referência e contrarreferência já possa conter indicação para 

atendimento psicológico ou psiquiátrico. Sendo assim, estaria o psicólogo realizando 

um trabalho autônomo, uma vez que ele detém as decisões acerca dos encaminhamentos 
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do usuário que adentra na Referência em Saúde Mental? Ou, por outro lado, o psicólogo 

está sendo apenas um “secretário do psiquiatra”? 

Para responder essas perguntas, alguns pontos devem ser considerados, a saber: 

a reduzida carga horária do psiquiatra (20h) aliada à grande quantidade de 

encaminhamentos para esse profissional. Nesse caso, o psicólogo aparece como uma 

figura ambivalente na relação com o psiquiatra. Por um lado, é ele quem regula e avalia 

se é caso de psiquiatria ou não. Por outro, na medida em que o usuário começa a 

frequentar as consultas psiquiátricas, o acompanhamento psicológico aparece como 

terapia complementar à prescrição de psicotrópicos. A exemplo do ambulatório 

investigado por Goulart (1992), um risco que se depreende dessa relação psicólogo-

psiquiatra é que, muitas vezes, a frequência do usuário no tratamento psicológico serve 

de barganha para garantia dos atendimentos com o psiquiatra. Prova disso é que apenas 

a minoria dos usuários dos ambulatórios pesquisados não recebe atendimento 

psiquiátrico. Quando questionados a respeito da parcela correspondente de usuários que 

recebem tratamento psicológico e/ou psiquiátrico, se faz representativa a fala de um dos 

profissionais entrevistados: “A maior parte (que recebe atendimento individual com o 

psicólogo) é acompanhada pelo psiquiatra também. Do grupo, acho que uns 80% são 

acompanhados pelo psiquiatra”. (P3) 

Com isso, poderíamos reformular nosso questionamento, ao refletir: o que há por 

trás da relação psicólogo-psiquiatra? Estudos anteriores (Goulart, 1992; Ribeiro, 1999; 

Santos, 2007; Severo, 2009), ao tratar da relação entre tais profissionais no contexto do 

ambulatório de saúde mental, apontam a reduzida carga horária do psiquiatra, e o pouco 

entrosamento deste com a equipe, além da centralização das ações da prescrição de 

medicamentos como fatores que atravessam o cotidiano desses serviços. Na fala a 
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seguir, o profissional conta um pouco sobre o contato, na prática cotidiana, entre essas 

duas especialidades: 

Com o psiquiatra, tem uma parceria boa. Mas assim, atividades com o 

psiquiatra não, a gente conversa, discute, como a gente tá com a agenda 

dele, aí a discussão desse funcionamento a gente faz com ele. Mas de 

atividades não, porque é um psiquiatra pra dez unidades. Então, a 

demanda é muito grande. Basicamente, ele faz atendimento individual, 

não dá tempo de ele participar de outras coisas. (P3) 

Sem desconsiderar o número insuficiente de psiquiatras no estado de Sergipe e 

em sua capital, o que constituiria, a princípio, fator crucial na presença escassa desses 

profissionais nos serviços de saúde mental, voltemo-nos mais uma vez para a reflexão 

sobre o lugar que esse profissional ocupa no ambulatório de saúde mental. A nosso ver, 

a questão não se reduz a um problema quantitativo (de falta de profissionais de 

psiquiatria no mercado), mas sim, a uma necessidade de transformações na prática 

profissional e, sobretudo, na lógica institucional. A partir da realidade observada, se 

presentifica o questionamento trazido por Basaglia (2001):  

Crise psiquiátrica, então, ou crise institucional? Uma e outra parecem 

estar tão estreitamente ligadas que não se pode vislumbrar qual é a 

consequência e qual é a causa. Uma e outra apresentam, de fato, um 

único denominador comum: o tipo de relação objetual estabelecida com o 

doente. (p. 126) 

O rompimento dessa relação objetual se faz possível, dentre outras medidas 

tomadas, sobretudo por meio da descentralização da figura do psiquiatra, bem como da 

prática diagnóstica e da prescrição medicamentosa. Consequentemente, o tratamento 
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psicológico, e aqueles pertinentes a outros saberes, desocuparão esse espaço secundário 

e complementar (Yasui & Costa-Rosa, 2008).  

Noutras palavras, a respeito do acolhimento em saúde mental, percebemos que 

essa ação depende diretamente do psicólogo, o que acaba gerando uma responsabilidade 

muito grande sobre os rumos e possibilidades que o usuário terá logo nos seus primeiros 

contatos com a referência em saúde mental. Por seu turno, a saída ou a alta desse 

usuário estará condicionada à sua avaliação psiquiátrica. O psicólogo define quem entra, 

mas é o psiquiatra quem coordena quem sai do serviço. Com isso, ainda é bastante 

presente o poder de decisão do psiquiatra, apesar de haver um efetivo maior de 

psicólogos e sua carga horária ser mais expandida.  

Entretanto, se o psicólogo permanece mais tempo no serviço, consequentemente 

ele se torna majoritariamente mais responsável que o psiquiatra no que diz respeito à 

organização e controle do fluxo de usuários das referências ambulatoriais. A Gestora 4 

explica que: 

A primeira consulta (acolhimento) é do psicólogo e aí é o psicólogo 

quem vai constatar essa demanda: se vai ficar com ele e com o psiquiatra, 

se vai ficar só com ele, ou com os dois, se vai ser inserido de atendimento 

individual ou em algum grupo. Quem faz essa regulação é o psicólogo.  

O acolhimento funciona como uma espécie de triagem, uma vez que já é sabida 

pelos psicólogos a impossibilidade de atender a todos os sujeitos que deveriam receber 

um suporte desse serviço. Será que o sujeito está recebendo a assistência que deveria? O 

acolhimento resolve o problema da alta demanda? A fala adiante nos fornece algumas 

pistas que nos ajudam a refletir. “A gente não pode assumir uma responsabilidade de 

que o próprio SUS não dá conta, ele não atende todo mundo, porque não tem recursos 

para isso” (P1).  
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Não obstante os esforços advindos do acolhimento para atender aos sujeitos que 

mais necessitam, a rede de serviços não está preparada para atender a todos o que acaba 

repercutindo num descompasso entre oferta e demanda. A própria PNH (Ministério da 

Saúde, 2009b) e seu discurso de otimização da assistência não tocam a fundo nessa 

questão. Em outras palavras, quando não se consegue prestar assistência adequada a 

todos, a solução apresentada é a de oferecer um apoio. 

Uma vez que a pessoa se insira na referência, ela é da referência, o que é 

referência?  É o território, se ela é daquele território, se ela é daquela rua 

que a gente serve como referência, ela é da referência. Então, ela pode vir 

uma vez e vir pro retorno da psicologia e não ir pra psiquiatria, mas ela é 

daqui. Seis meses depois, um ano depois, acontece alguma coisa e ela 

precisar vir aqui, ela vai vir. (P5) 

Algumas questões estruturais dos serviços inviabilizam a efetivação de um 

acompanhamento mais frequente e intensivo para o usuário. A infra-estrutura dos 

serviços ambulatoriais, que conta apenas com os consultórios psicológico e psiquiátrico, 

a carga horária reduzida dos profissionais aliados à falta de outros especialistas na 

equipe contribuem significativamente na ausência de um acompanhamento mais 

intensivo. Vigora a dinâmica da medicalização e atendimento em consultório. Tudo isso 

nos leva a compreender o porquê de os ambulatórios em saúde mental em Sergipe e no 

Brasil ainda serem considerados um desafio aos avanços da reforma psiquiátrica 

(Ministério da Saúde, 2010). 

Adiante, serão apresentadas ações menos frequentes e que normalmente 

compõem um espaço extra da agenda oficial das ESF e dos psicólogos e psiquiatras.  

 

4.1.5. Ações educativas 
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Algumas ações de curta duração são comumente ofertadas em parceria entre 

psicólogos e profissionais (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, ACS) das USF que 

são Referências em Saúde Mental, além dos estagiários de psicologia. As mais comuns 

são palestras em escolas da comunidade, festas em datas comemorativas, passeios, 

grupos informativos de sala de espera, etc. No entanto, não são ações fixadas na agenda, 

a exemplo dos atendimentos individuais, acolhimento em saúde mental e grupos 

terapêuticos. Dessa forma, acabam sendo ações esporádicas e que dependem de uma 

série de fatores, como explicita o psicólogo na fala que segue: 

Essas atividades educativas vão depender da época, do nosso gás, do 

momento em que a gente tá passando mesmo, da vinculação com a 

equipe. Porque a tendência é encapsular mesmo né, o trabalho no CAPS 

já é algo mais em equipe, a gente percebe isso. Como a referência 

funciona dentro da unidade básica, na teoria é diferente, mas na prática 

acaba funcionando assim, é que cada um vá se fechando no seu trabalho. 

(P5) 

Além de dependerem da boa vontade e da disposição dos profissionais parceiros, 

as atividades educativas ficam na pendência dos recursos disponíveis no momento. 

Nesse último caso, cabe ressaltar que na agenda da atenção básica, algumas dessas 

atividades como os passeios não são consideradas ações em saúde e, por sua vez, não 

podem ser custeadas pelo orçamento da REAB. Para possibilitar os passeios, por 

exemplo, são realizados bazares a partir de produtos confeccionados pelos próprios 

usuários. Aqui, presenciamos, de um lado, uma desresponsabilização da Secretaria de 

Saúde na garantia do orçamento e, por outro, responsabilização do próprio usuário por 

ações que deveriam fazer parte do seu tratamento sob o custeio do Estado. 
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A responsabilização dos profissionais e o consequente trabalho em equipe, por 

meio dessas parcerias, são fundamentais para a concretização de um modo psicossocial 

de cuidar dos agravos em saúde mental. Garantir a efetivação do modo psicossocial é 

reinventar constantemente os processos de trabalho, é garantir novas perspectivas e 

quebrar preconceitos arraigados à figura do louco e à loucura, conforme explanou Yasui 

(2009). Nessa esteira, a urgência em ir de encontro às práticas cronificantes não se 

circunscreve a um desafio dos CAPS, mas de qualquer serviço de saúde mental de 

conseguir avançar para além das práticas de contenção (química ou física). O desafio da 

dita rede de saúde mental e dos profissionais que nela atuam é, tomando as palavras de 

Lancetti (2008): “atender de portas abertas o que o hospital psiquiátrico atendia de 

portas fechadas” (p. 48). Essa missão pode ser visualizada com alguns avanços já 

conquistados. Contudo, ao falar especificamente das Referências Ambulatoriais em 

Saúde Mental, aliam-se às potencialidades desses serviços algumas dificuldades e 

problemas.  

Neste capítulo, foram problematizadas as ações desenvolvidas pelos psicólogos, 

de forma isolada e em parceria com outros profissionais. Também, já foi salientado que 

a figura do psicólogo por si só carrega limites para o avanço do modo psicossocial de 

cuidar, uma vez que uma de suas premissas se configura no trabalho interdisciplinar 

(Costa-Rosa, 2006; Yasui & Costa-Rosa, 2008).  

À parte a discussão detalhada acerca de cada uma das ações realizadas, alguns 

dados são relevantes, como, por exemplo, a priorização do atendimento individual na 

agenda da psicologia. Salvo apenas uma exceção de parceria entre psicólogo e 

psiquiatra dentre os sete entrevistados, tais atendimentos ocorrem apenas na presença do 

psicólogo. Da mesma maneira, o psiquiatra conduz suas consultas sem parceria alguma. 

Em contraposição, os grupos proporcionaram uma integração entre os profissionais das 
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ESF e das referências (psicólogo e assistente social; psicólogo e enfermeiro; psicólogo e 

estagiários de psicologia; psicólogo e ACS) (Yasui & Costa-Rosa, 2008).  

Além dos grupos de diversas modalidades, outras ações também se mostraram 

possíveis a partir dessa parceria, como passeios, eventos em datas comemorativas e 

palestras. Entretanto, a frequência desse tipo de ação varia bastante, por depender muito 

mais da vontade do trabalhador do que de uma prerrogativa do serviço, esse bloco de 

ações acaba ocupando um espaço secundário.  

As reuniões das equipes das referências com as ESF também carecem de um 

fortalecimento, visto que a falta de interesse para discussão e envolvimento com as 

questões de cada um dos âmbitos acaba sendo uma via de mão dupla. Vários autores 

(Campos, 2007; Campos & Guarrido, 2007; Lancetti, 2007, 2008) já haviam advertido 

sobre a importância da incorporação da saúde mental no rol de ações da atenção básica 

e do PSF, que merece avançar. Não obstante, neste trabalho percebemos que os 

psicólogos pouco se envolvem, em contrapartida, com as questões da atenção básica. 

Além do levantamento das ações realizadas pelo coletivo de profissionais 

entrevistados, tivemos por objetivo captar suas impressões sobre as potencialidades, as 

dificuldades, avanços e desafios que se apresentam no cotidiano das Referências 

Ambulatoriais em Saúde Mental. Adiante, serão apresentadas, a partir do discurso dos 

próprios psicólogos, uma avaliação sobre a atuação da psicologia nos serviços 

pesquisados. 

 

4.2. O que os psicólogos das Referências Ambulatoriais têm a dizer sobre seu 

trabalho 

A inserção do quadro atual de psicólogos nas Referências Ambulatoriais em 

Saúde Mental coincidiu com o surgimento desses serviços. O pioneirismo carregado por 
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esse coletivo de profissionais foi acompanhado por constantes experimentações nos 

modos de atuar, conforme pôde ser delineado no capítulo 3, na ocasião em que foi 

discutida a constituição e os processos que sucumbiram no modo de funcionamento 

atual desses serviços. Dessa maneira, quando questionados que tipo de avaliação eles 

próprios faziam sobre seu trabalho, um elemento recordado por todos foi a relação 

oferta/demanda. A constatação de que não há condições de oferecer atendimento 

suficiente para a quantidade de sujeitos que procuram os serviços é encarada como um 

desgaste em suas rotinas de trabalho. “Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em junho e 

em setembro, eu já tava louca, enlouquecida, como é que eu vou atender tantas pessoas, 

entendeu?” (P7). Outro profissional diz que: 

Acho que o grande estresse do nosso trabalho é a agenda, é essa 

conciliação entre oferta e demanda, isso é o que mais nos cansa, me 

cansa! Também, o não-retorno do usuário, algumas situações ou uma 

não-melhora não deixa de ser um processo de evasão que vai dando uma 

segurada aqui. (P6) 

As constatações de que estariam conduzindo um trabalho insuficiente ou até 

mesmo inadequado às necessidades do sujeito, a exemplo dos casos de evasão, são 

justificadas por eles pelo tipo de formação que tiveram, corroborando com alguns 

autores (Dimenstein, 1998; Silva, 1992; Vasconcelos, 1999). “Mas a gente é mal 

preparado mesmo pra trabalhar com saúde pública, é fato”. (P4)  

É fato que trabalhar na saúde pública deveria implicar um modo diferente de 

proceder daquele exclusivo do consultório particular. Acolhimento em saúde mental, 

atendimento psicológico individual e de breve duração, atendimento psicológico em 

grupo, atendimento psiquiátrico foram as principais atividades ofertadas nas Referências 

em Saúde Mental pesquisadas. A própria ordenação da demanda, substituindo o critério 
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“fila” por uma postura de questionamento da urgência apresentada por cada sujeito 

constitui um elemento importante nesse trabalho (Campos & Guarido, 2007) e pôde ser 

efetivada por meio do acolhimento em saúde mental (Santos, 2006). Lobosque (2001) 

também ratifica a importância de o ambulatório, assim como de qualquer equipamento 

do modelo substitutivo, “reconhecer a priorizar a urgência, o que não pode esperar” (p. 

28). Conclui que a ordenação do atendimento deve-se desenrolar pela “premência da 

clínica”, e não pela “burocracia da fila”. 

Além dessas questões, Campos e Guarido (2007) elencam as ações intersetoriais 

e na comunidade como fundamentais para o trabalho no SUS. A partir do discurso 

proferido pelos psicólogos das Referências em Saúde Mental, porém, são tímidas as 

iniciativas tomadas para o trabalho da saúde mental na atenção básica e, que dirá ainda, 

ações e parcerias intersetoriais. As possíveis barreiras para tal, aponta um dos 

profissionais, estariam na falta de recursos:  

Às vezes, por ser um serviço público, pelo menos aqui, mas na rede de 

saúde tem muito isso: se cobra muito, pede muito, para oferecer um 

serviço de qualidade, enfim, cria-se muito a fantasia de... Mas as 

condições de trabalho são assim, você pede uma sala, já pedi várias 

vezes, porque esse meu horário, quando eu entrei, era provisório, que ia 

construir uma sala, num sei o que, essa sala não chegou, não foi feita. 

(P2) 

O resultado disso? De que forma essa carência de recursos interfere no trabalho 

realizado? A despeito disso, esse mesmo profissional conclui que: 

Então assim, é um trabalho isolado, a gente trabalha numa referência de 

saúde mental, às vezes eu tenho a sensação de que to numa sala alugada. 
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Dizer assim “alugue essa sala aqui pra eu trabalhar e as outras pessoas 

alugaram as outras salas ali”. Num tem um trabalho coeso. (P2) 

À parte as transformações ocorridas no funcionamento das Referências 

Ambulatoriais em Saúde Mental desde a implantação, os psicólogos relatam que esses 

serviços se encontram ainda num processo no que diz respeito aos modos de 

organização e funcionamento. Fica patente nos depoimentos abaixo a urgência de 

transformações de ordem qualitativa (atendimento ambulatorial ou ações intersetoriais e 

na comunidade) e quantitativa (aumento do número de psicólogos nas referências ou, 

ainda, um psicólogo para cada USF).  

Assim, eu acho que a referência ainda é uma coisa que tá pra ser 

construída, não tem nada muito definido. (...) pra tentar dar conta de uma 

demanda que a gente já sabe, caiu a ficha!, que a gente não vai dar 

conta. E aí, hoje a gente já começa a se perguntar sobre esse modelo né. 

Ah, o atendimento individual, o psicólogo deve ficar aqui na unidade ou 

deve ser sair pro território. (P3, grifos nossos) 

 

Uma das coisas que a gente conversou numa das últimas reuniões e isso 

foi um pacto coletivo, seria reampliar, uma reampliação quantitativa, 

uma rediscussão na qual a gente talvez precisasse definir que outras 

atividades pudesse fazer... (...) tem tantas limitações, mas também 

potencialidade a explorar, a construir, sabe? (P6, grifos nossos) 

Embora todos eles concordem no fato de que o modo atual de funcionamento 

necessite de ajustes e até haja sugestões para tal, no que diz respeito ao grau de 

satisfação quanto ao seu trabalho, as respostas variam bastante. Em trabalho anterior, 

Spink et al. (2007) já haviam ponderado acerca das razões que levam os psicólogos a 
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atuarem na saúde pública (falta de opção, estabilidade no mercado de trabalho, questões 

ideológicas em prol do serviço público). Também na presente pesquisa, o desejo de 

trabalhar num serviço público de saúde não se configurou uma opinião unânime dentro 

do coletivo entrevistado. Dessa maneira, de um lado, há aqueles que declaram gostar do 

que fazem e que alegam haver no trabalho em um ambulatório público de saúde mental 

maiores desafios que no consultório particular. 

Assim, pra mim, esse serviço é maravilhoso, eu sou apaixonada por isso 

aqui, porque eu consigo ver essa tensão do que é a clínica fechada, 

teórica, que você tem que abrir mão de conceitos, de teorias, que você 

tem que estudar muito mais pra trabalhar com essa população, que pra 

mim é muito mais rica do que a da clínica particular. (P4) 

Ainda retratando a parcela que declara ter alguma satisfação no trabalho 

prestado, em contrapartida, um elemento negativo assinalado foi a desvalorização 

profissional denotada pela baixa remuneração. Problema esse que assola a classe 

profissional dos psicólogos que atuam nas políticas sociais Brasil afora (Seixas, 2009).  

Então, pra mim, é desafiador, é desbravador, pra mim, é prazeroso muitas 

vezes, é sofrido, é angustiante também, sabe. Eu gosto muito, eu digo, às 

vezes, com orgulho né, que é um ofício né, você ser psicólogo municipal, 

é um ofício, você tem que gostar mesmo. A remuneração não compensa, 

o desgaste é muito grande. É isso. De alguma forma, eu gosto de estar 

aqui, eu preciso gostar, eu gosto de estar aqui. (P5, grifos nossos) 

Um desdobramento que aparece em relação às dificuldades já apontadas, como 

baixa remuneração e alta demanda para atendimento é que mesmo se identificando com 

o trabalho, um dos profissionais revela o desejo de migrar para outro emprego que 
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forneça melhores condições. “Cada caso me toma tempo. E como eu tô voltada também 

pro estudo de concursos né, eu acho que meu tempo é muito limitado” (P4). 

Apesar da sobrecarga de trabalho, já bastante discutida ao longo dessa 

dissertação, e de outras dificuldades encontradas no cotidiano desses psicólogos, é 

interessante como no depoimento seguinte, o profissional declara gostar de atuar nesse 

espaço. Por conseguinte, a insatisfação é demonstrada principalmente ao atentar para a 

discrepância entre o discurso político e o cotidiano dos serviços, sempre permeados por 

limitações.   

É um trabalho muito bonito, que eu gosto, tanto é que não tenho 

consultório, só quero consultório quando me aposentar. É um trabalho 

super válido, mas tá capenga, existe pra dar uma justificativa política, de 

recursos. A gente dá conta assim, de alguns casos. Mas que a gente faz 

um trabalho bom, de qualidade, não! A gente faz um trabalho bom e de 

qualidade dentro das possibilidades que a gente tem, dentro do que a 

gente cria, do dinamismo que a gente dá ao trabalho. (P1) 

Em contrapartida, apenas um dos profissionais entrevistados afirmou não ter 

afinidade com o serviço público de forma geral, alegando a falta de reconhecimento por 

parte da esfera da gestão. Uma única satisfação relatada seria aquela advinda do 

reconhecimento do usuário. 

Pra mim, se perguntar assim: você gosta de trabalhar no serviço público?  

Não gosto, não é por causa do usuário, não é isso, é por conta de que aqui 

eu não me sinto gratificada, é um trabalho que você sempre vai passar a 

vida fazendo uma coisa e claro quem te dá o reconhecimento é o usuário, 

é a pessoa que tá aqui vendo você, é esse reconhecimento que eu acho 
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bacana, entendeu? Mas, fora isso, eu acho desmotivante trabalhar no 

serviço. (P2) 

Engajados ou não com a saúde pública, os psicólogos entrevistados foram 

unânimes ao demonstrar certa insatisfação em relação aos resultados de seus trabalhos. 

As dificuldades relatadas giraram em torno das condições de trabalho (baixa 

remuneração, instalações ruins, falta de insumos para realização de algumas atividades) 

e da alta demanda. Essa insatisfação, por sua vez, não se revestiu em apatia. Prova 

disso, são os questionamentos colocados a respeito do modo atual de funcionamento. 

Aliado a isso, o projeto de educação permanente também aparece como um espaço de 

socialização de ideias, momento em que eles podem singularizar problemas e 

potencialidades inerentes ao local de trabalho.  

Trata-se de um “processo”, como eles mesmos costumam falar. Considerando o 

tempo recente de abertura desses serviços, pouco mais de seis anos, as possibilidades de 

conclusão dessa pesquisa que nos restam são de um balanço, um diagnóstico, uma 

fotografia. Mas, como toda fotografia, captamos o momento apenas.  É com esse intuito 

que serão escritas as considerações (sem pretensões de ser) finais. 



203 

 

Para não finalizar... 

Essa pesquisa se situou na interface entre a prática profissional do psicólogo e o 

ambulatório de saúde mental. Para desenvolver um trabalho dessa natureza foi 

fundamental se valer de um retrospecto histórico. A partir do resgate dos 

condicionamentos sócio-históricos, o entremeio das décadas de 1970 e 1980 constituiu 

capítulo crucial na história das políticas de saúde mental e saúde pública. No momento 

em que os movimentos de reforma sanitária e psiquiátrica eclodiram e foram 

fortificados, o modelo vigente à época tornou-se alvo de contestações. Tais reformas 

adentraram na defesa de uma rede de saúde descentralizada, equânime, calcada na 

prevenção e promoção de saúde, a partir de um cuidado interdisciplinar e visão de um 

sujeito biopsicossocial. Esse ideal se consagrou na letra da lei, quando da aprovação da 

Constituição Cidadã, em 1988, que garantiu a saúde como direito de todos e dever do 

Estado. Não obstante, a instalação de governos de orientação neoliberal resultou num 

prejuízo no momento da aprovação de leis subsequentes da consolidação e 

fundamentação do Sistema Único de Saúde. 

Fortemente marcada pelo modelo clínico e por um arsenal teórico que pouco (ou 

quase nada) questionava os problemas advindos do social, a categoria dos psicólogos, 

até aquele momento, pouco se interessou pela transformação das condições desiguais 

resultantes do modo de produção capitalista (Martin-Baró, 1996). Considerando esse 

entorno, a psicologia, junto com outras profissões de saúde, foi convocada para atuar 

nas equipes mínimas de saúde mental. Essa estratégia, como bem recorda Vasconcelos 

(1999), veio acompanhada de uma sucessão de planos do governo que apregoou a 

descentralização dos serviços ambulatoriais para os níveis estadual e municipal. 

Ademais, a escassez de psiquiatras e a possibilidade de contratação de psicólogos por 

um valor mais baixo também foi um motivo que impulsionou fortemente a entrada 
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desses profissionais nos serviços de saúde e de saúde mental. Fatores como a crise do 

regime ditatorial e a transição para um modelo democrático do governo, a recessão 

econômica que ocasionou um achatamento nas finanças da classe média – principal 

cliente dos psicólogos na clínica privada – (Dimenstein, 2000), fez com que os 

psicólogos perdessem postos de trabalho. Marcada sua entrada nos serviços de saúde 

pública e de saúde mental, os psicólogos continuaram a importar as práticas da clínica 

tradicional para esses novos espaços. Dentre eles, o ambulatório de saúde mental foi um 

palco privilegiado desse tipo de atuação. 

Perpassado por duas lógicas de funcionamento, a saber, a preventista e a 

antimanicomial, o ambulatório de saúde mental tem sido considerado uma espécie de 

apêndice na rede de saúde e de saúde mental. A falta de diálogo com outros serviços da 

rede, o inchaço de usuários e a retenção desses no serviço, bem como a manutenção de 

práticas isoladas e centradas na figura do psiquiatra são alguns dos problemas 

observados em serviços dessa natureza (Goulart, 1992, Ribeiro, 1999, Santos, 2007, 

Severo, 2009). Além disso, a diversificação de modelos de serviços ambulatoriais no 

Brasil acabou sendo resultado das determinações amplas preconizadas pela Portaria n
o
 

224 e, por conseguinte, das decisões tomadas pelos gestores locais. Reflexo disso é que 

até mesmo o Ministério da Saúde reconhece que os ambulatórios de saúde mental, 

atualmente, representam um nó crítico no processo de reforma psiquiátrica (Ministério 

da Saúde, 2010). É patente até mesmo a dificuldade em manter um registro de dados 

sobre tais serviços: quantos são? Como funcionam? Que ações devem oferecer? Quais 

os profissionais que integram as equipes? Esses dados são imprecisos e, por conta da 

diversidade de modelos, difíceis de serem cruzados, comparados e estudados para a 

reformulação das políticas norteadoras desses espaços. Por essa razão, são urgentes não 

só estudos sobre tal temática, mas também a necessidade de que o referido Ministério 
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deva repensar o lugar do ambulatório diante da rede de serviços substitutivos. Da 

mesma maneira, esses problemas não escapam à realidade do município de Aracaju-SE. 

No estado de Sergipe e em sua capital, o processo de reforma psiquiátrica 

deslanchou às avessas (Pires & Figueiredo, 2001), já que ocorreu primeiro o 

fechamento dos hospitais psiquiátricos públicos, sendo mantidos os hospitais privados, 

e só depois foram abertos os serviços substitutivos. A rede de atenção psicossocial do 

município de Aracaju-SE teve seu início tardio, se comparado às experiências de 

reforma psiquiátrica em outras localidades do país. Por seu turno, essa rede apresentou 

um crescimento rápido, uma vez que, dentro de um intervalo de oito anos, passou a 

contar com seis CAPS, quatro residências terapêuticas, além da parceria com serviços 

de outras redes assistenciais. É inegável o avanço da reforma psiquiátrica na capital 

sergipana, entretanto, tal qual no nível nacional, a rede de serviços ainda carece de 

diálogo e de uma (re)discussão sobre o trabalho executado pelas equipes. Não por 

acaso, tantos autores destacam atualmente os riscos e a urgência de superação do quadro 

cronificante nas práticas profissionais e nos serviços (Barros, 2003; Costa-Rosa, 2006; 

Yasui & Costa-Rosa, 2008). 

Para dar conta do hiato entre a baixa complexidade e o tratamento de alta 

complexidade ofertado pelos CAPS, as Referências Ambulatoriais em Saúde Mental 

passaram a ocupar um lugar intermediário no fluxograma da rede de atenção 

psicossocial. Historicamente, como foi mostrado, esses serviços partiram de um caráter 

provisório e, aos poucos, vão se consolidando e crescendo. Primeiramente, eram três, 

depois quatro e atualmente cinco. As Referências em Saúde Mental e os psicólogos que 

nelas atuam compartilham do mesmo tempo de duração na rede. Esse fato permitiu 

experimentações diversas nas suas práticas. Aliado a isso, os espaços de educação 
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permanente também representaram valiosas contribuições para que os psicólogos 

pudessem dialogar e pactuar com a gestão os ajustes convenientes em cada momento. 

O rol de ações ofertadas pelos psicólogos das Referências Ambulatoriais em 

Saúde Mental possui certa variedade. No entanto, aqui, três pontos merecem ser 

retratados: a insistência em não se desvencilhar das práticas já consagradas 

tradicionalmente pela profissão, a formação como influenciador dessas práticas, e, por 

fim, a frágil relação com as ESF e com a gestão da atenção básica. Sobre o primeiro 

ponto, apesar de terem ressaltado a adoção de uma postura calcada na clínica ampliada, 

os psicólogos entrevistados ainda centram suas ações nas atividades individuais e nos 

grupos terapêuticos. Essa transposição de um modelo adotado na clínica privada, claro, 

acaba necessitando de ajustes (e, mesmo com eles, sua atividade não pode ser 

considerada uma clínica ampliada), seja na duração das sessões, na frequência dos 

usuários e até mesmo na profundidade das questões trabalhadas junto ao usuário. Para 

além de considerarmos a formação como único influenciador da manutenção dessas 

práticas, notamos que até mesmo na pós-graduação, predomina a escolha por cursos de 

orientação clínica. E são esses conhecimentos, sobretudo, que servem de base para o 

modo de atuar. Todavia, são registrados alguns passos em direção aos princípios da 

clínica ampliada, a exemplo da superação do critério puramente diagnóstico como 

requisito para o usuário ser atendido nos serviços ou ainda das tentativas de 

responsabilização das ESF e das USF referenciadas com os usuários adstritos ao 

território. Para além de reajustes nas técnicas psicoterápicas, a adoção dessas condutas 

por si só já sinalizam uma mudança importante de postura profissional. Em 

contrapartida, com relação ao terceiro ponto, as dificuldades de diálogo com a rede de 

atenção básica e com o PSF contribuem para que o psicólogo se isole e desenvolva um 

trabalho à parte. Há algumas exceções no que diz respeito à parceria com as ESF, como 
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os grupos de Sala de Espera, palestras em escolas e festas em datas comemorativas. 

Como destacou um dos psicólogos, tais ações ficam na pendência do fôlego, da boa 

vontade dos profissionais. Não obstante, tais ações são raras e precisariam talvez ser 

realocadas para o quadro de atividades permanentes. Enquanto isso, o psicólogo 

permanece na sua diminuta sala de atendimentos, na maioria das vezes portando uma 

estrutura física ligeiramente adaptada. É como se, mesmo depois de seis anos, tempo em 

que se convenciona e se estruturam as referências, esses inquilinos (psicólogos) pouco 

tivessem se entrosado com o restante dos moradores (ESF, gerente da USF) das USF 

referência em saúde mental. No que diz respeito a parcerias, é válido recordar as que 

dão certo e que por essa razão trouxeram e trazem grandes benefícios à população 

atendida. Nessa seara, o grupo de artesanato com as mulheres do território da referência 

do Francisco Fonseca, os atendimentos em conjunto com o psiquiatra na referência do 

Geraldo Magela, os grupos de Teatro do Oprimido e de TCC, respectivamente com a 

colaboração de ACS e estagiários de psicologia são alguns desses exemplos. A relação 

entre psicólogo e psiquiatra se torna um capítulo que merece toda atenção, uma vez que 

aqui o psicólogo ora atua como protagonista, ora como coadjuvante. A primeira situação 

denota-se pela realização do acolhimento em saúde mental, no qual é o psicólogo que 

diz quem fica, quem sai e para onde vai. Essa espécie de triagem merece ser melhor 

analisada quanto ao seu objetivo, não desconsiderando, obviamente, uma questão 

anterior, que é a da impossibilidade de atender toda a demanda que chega ao serviço. 

Uma vez inserido e em tratamento na referência, o usuário pode usufruir da psicoterapia 

(grupo ou individual) e do tratamento psiquiátrico. A primeira, muitas vezes, aparece 

como complementação do segundo.  

De maneira geral, percebe-se que a saúde mental ainda é tabu para as ESF. 

Desse distanciamento entre ESF e os profissionais das referências ambulatoriais, 
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interpõe-se como desafio o fomento às ações de saúde mental na atenção básica, cujo 

primeiro passo seria o de alcançar uma corresponsabilização entre esses atores através 

do cuidado em saúde mental no território. Ao lado das potencialidades e dificuldades 

em suas práticas, todos os profissionais entrevistados mencionaram a relação entre 

oferta e demanda como um nó crítico e, por conseguinte, apontaram a urgência em 

captar novas soluções. Um dos desdobramentos possíveis da saúde mental na atenção 

básica seria a harmonização do fluxo de usuários e, por conseguinte, da resolução do 

inchaço nos ambulatórios de saúde mental. 

Esta pesquisa configurou-se como um registro de uma etapa ainda inicial de 

consolidação das Referências em Saúde Mental de Aracaju-SE. À parte os avanços 

colocados pelas práticas dos psicólogos, apontamos como um dos principais desafios o 

diálogo, não só com a atenção básica, com a rede. É preciso que os demais serviços e 

redes assistenciais de saúde possam compreender a linguagem da saúde mental e 

trabalhar junto a ela. 

Como “uma andorinha só não faz verão”, já dizia o dito popular, é notório que o 

psicólogo sozinho não tem condições de encampar tal desafio. Esse fato não anula a 

possibilidade de o psicólogo adotar uma nova postura em relação ao usuário e ao 

cuidado ofertado. Os psicólogos participantes dessa pesquisa já nos forneceram alguns 

indícios de que é possível reinventar suas práticas. Algumas décadas após a entrada dos 

psicólogos em serviços da saúde pública, cabe aos mesmos avançar no sentido 

apregoado por Martin-Baró (1996), quando nos convida a “colocar o saber psicológico a 

serviço da construção de uma sociedade em que o bem-estar dos menos não se faça 

sobre o mal dos mais” (p. 23).  

Junto a tal assertiva, encerramos na certeza de que novas saídas podem ser 

encontradas, a partir de uma conscientização política na prática profissional e na 
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construção do saber psicológico. Ademais, o reconhecimento dos limites inerentes a tal 

saber quando imerso em alguns campos faz emergir a necessidade da ampliação do 

diálogo com outras áreas de atuação.  
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Apêndice 1 

 

Roteiro de Entrevista com Psicólogo da Referência Ambulatorial em Saúde Mental 

 

Formação 

1. Instituição onde realizou a graduação? 

2. Em que ano se graduou? 

3. Formação complementar: 

* Especialização. Qual a área? 

* Mestrado. Qual a área? 

* Doutorado. Qual a área? 

 

Inserção no Serviço 

4. Forma de inserção: através de concurso ou contrato? 

5. Passou por capacitações ou projetos de educação permanente? 

* Qual a dinâmica utilizada 

* Temas abordados 

*Frequência 

* Tempo de trabalho na instituição 

 

Histórico do Serviço 

6. Como e quando surgiu esse serviço?       

*Descrição detalhada do serviço, contexto de implantação, quem esteve presente, etc. 

7.Com que proposta?          

* Proposta político-partidária? Política? Geral ou de categorias específicas? Dos trabalhadores em SM ou 

em saúde? Houve articulação com outros segmentos tipo, IFES, mov. Sociais, conselhos profissionais na 

elaboração da proposta?  

 

Funcionamento do Serviço 

8. Quando o usuário aparece no serviço, o que acontece? Quais os possíveis caminhos 

que ele pode seguir?  

* Há acolhimento? O que é acolhimento para quem fala? Há triagem? Há encaminhamentos? Para onde, 

para quem, em quais casos? O que determina a conduta a ser seguida? É o DSM? É a capacidade do 

serviço de acolher? É a especialidade/complexidade do serviço? 

9. Qual o tipo de demanda o serviço atende? 
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* Atende demanda espontânea? 

10. O que acontece quando o serviço não pode ou não deve acolher o usuário?  

* Encaminhamentos para outros serviços da REAP (rede de atenção psicossocial) ou para outros 

serviços? 

11 - Quais as atividades que seriam de responsabilidade da Psicologia?  

12 – Quais as atividades que você desenvolve no serviço?  

Há atividades realizadas em parceira com o psiquiatra? E com as ESF? Há alguma parceria com os outros 

profissionais da USF, onde se localiza a referência ambulatorial? Há ações realizadas no território? 

13. Como é sistematizada a agenda dessas atividades? 

São realizados registros de procedimentos? Como é feito? 

14. De onde vem o financiamento para as atividades realizadas? 

15. Fale-me um pouco sobre o trabalho do psicólogo nas referências ambulatoriais? 

* Dificuldades 

* Rotina do serviço. 

 

Fluxograma da rede 

16. De modo geral, de quais serviços são referenciados os usuários que procuram as 

referências ambulatoriais? Quais as possibilidades de contra-referência? 

*Conhece os outros serviços da REAP e da rede de saúde?  

* Tem conhecimento acerca do tipo de demanda para cada um deles? 

 

Gestão 

17.As Referências Ambulatoriais estão sob a co-gestão da REAB e REAP, fale-me 

dessa parceria e de seus reflexos no funcionamento dos serviços. 
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Apêndice 2 

 

Roteiro de Entrevista com Gestor da Rede de Atenção Psicossocial 

 

Rede de Atenção Psicossocial 

1. Fale-me a respeito de sua inserção no campo da saúde mental. 

2. A partir de sua inserção no campo da saúde mental, gostaria que você falasse a 

respeito do processo de implantação do Modelo Saúde Todo Dia? 

* Proposta político-partidária? Política? Geral ou de categorias específicas? Dos trabalhadores em SM ou 

em saúde? Houve articulação com outros segmentos tipo, IFES, mov. Sociais, conselhos profissionais na 

elaboração da proposta?  

3. Como se deu a implantação dos serviços substitutivos em Aracaju-SE? 

4. Como você avalia a estruturação da REAP hoje? Em que preceitos se baseia seu 

funcionamento? 

* Quais os principais avanços?  

* Quais os desafios que ainda se apresentam? 

 

Referências Ambulatoriais em Saúde Mental 

5. Com qual propósito se deu a implantação das referências ambulatoriais? 

6. Qual o tipo de demanda deve ser atendido nas referências? 

 

 

Roteiro de Entrevista com Gestor da Rede de Atenção Básica 

 

Histórico do Serviço 

1. Como e quando surgiu esse serviço?       

*Descrição detalhada do serviço, contexto de implantação, quem esteve presente, etc. 

2.Com que proposta?          

Fluxograma 

3. Qual o tipo de demanda deve ser atendido nas referências? 

4. De modo geral, de quais serviços são referenciados os usuários que procuram as 

referências ambulatoriais? Quais as possibilidades de contra-referência? 

Gestão 
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5.As Referências Ambulatoriais estão sob a co-gestão da REAB e REAP, fale-me dessa 

parceria e de seus reflexos no funcionamento dos serviços. 

Apêndice 3 
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