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Resumo 
 

A Política Nacional de Saúde Mental se caracteriza como uma política territorial-comunitária 

e tem a Estratégia Atenção Psicossocial (Eaps) como norteadora para a proposição e o 

desenvolvimento de suas ações. Em seu desenho, o CAPS é um equipamento estratégico 

dentro da Rede de Atenção Psicossocial/RAPS. O apoio matricial e a atenção à crise 

configuram frentes estratégicas de ação dos CAPS em sua missão substitutiva e, guiados pela 

bússola da desinstitucionalização, são essenciais para o êxito desses serviços. Defendemos 

que sustentar crises nos territórios existenciais de vida é uma condição para a efetivação da 

Atenção Psicossocial e, no limite, para a sustentabilidade da própria Reforma. Nesta direção, 

a ferramenta apoio matricial se revela uma apoiadora territorial, intercessora e potente na 

construção de uma Atenção Psicossocial à crise. Reconhecidos como grandes desafios pelo 

Ministério da Saúde, avançar estas frentes se materializa para os trabalhadores em seus 

ofícios micropolíticos. A nossa pesquisa coloca-se como um investimento na direção de 

potencializá-las e teve como objetivo conhecer a operacionalização da atenção à crise e do 

apoio matricial em um CAPS II, na perspectiva dos seus trabalhadores, bem como analisar 

tais práticas frente aos princípios e propósitos da Estratégia Atenção Psicossocial. Inspirados 

na pesquisa-intervenção e no ideário político-social da Análise Institucional, ofertamos um 

espaço de reflexão e troca, através de entrevistas de implicação, possibilitando que os 

trabalhadores se lançassem em análise das práticas na perspectiva da Eaps. Fizemos consulta 

documental ao Projeto Técnico do CAPS e uma etapa de restituição, organizada em formato 

de oficina e rodas de conversa. Os resultados indicam que lógicas institucionais competem no 

Serviço. Operando pela lógica do risco, dificuldades em sustentar situações de crises mais 

intensas foram identificadas, de modo que o hospital psiquiátrico termina sendo utilizado 

como um recurso de internação, principalmente diante de casos em que o elemento da 

agressividade se faz contundente, e quando os suportes do SAMU, dos CAPS III e dos Leitos 

de Atenção Integral não respondem a contento. Indicam-se fragilidades de ordem 

macropolítica e micropolítica interferindo no suporte da rede. As ações do matriciamento, 

mesmo identificadas como um potente recurso intercessor no cuidado à crise, apareceram 

enfraquecidas, apontando pouca porosidade na relação Serviço com o território. Marcadas 

pelo atendimento domiciliar, sem operar prioritariamente como dispositivo de troca de 

saberes, vê-se pontos de captura na lógica da assistência com produção de ambulatorização 

do CAPS, práticas assistencialistas e de “apaga-fogo”. A Eaps, ainda que desponte como um 

norteador, não é vista pelos trabalhadores como prática tenaz. Apesar disso, casos exitosos 

são indicados tendo como principais fios condutores a tessitura micropolítica da 

intersetorialidade das ações, dos vínculos potentes e da participação do usuário em seu 

processo de cuidado, indicando forças insurgentes que tencionam deslocamentos nas lógicas 

tradicionais. 

 

Palavras-chave: reforma psiquiátrica; atenção à crise; matriciamento; estratégia atenção 

psicossocial. 
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Abstract 
 

The National Policy on Mental Health is characterized as a territorial-political community, 

and it has the Psychosocial Care Strategy (Eaps) as guideline for the proposal and the 

development of their actions. In its design, CAPS is idealized to be a strategic equipment 

within the Psychosocial Care Network/RAPS. Matricial support and attention to the crisis 

constitute strategic areas of action of CAPS in its replacement mission, and as it is guided by 

the scope of deinstitutionalization, those are essential to the success of these services. We 

argue that sustain crises in existential territories of life is a condition for the effectiveness of 

psychosocial care and, ultimately, to the sustainability of its Reform. In this direction, the 

matricial support tool reveals a territorial supporter, intercessory and powerful in building a 

psychosocial care to the crisis. Recognized as one of the major challenges by the Brazilian 

Ministry of Health, forward these fronts materializes for workers in their micropolitical 

crafts. Our research arises as an investment toward empower them, and aimed to understand 

the operationalization of attention to the crisis and matricial support in a CAPS II, in the view 

of its workers. Besides, it aims to examine such practices forward the principles and purposes 

of Psychosocial Care Strategy. Inspired by the research-intervention and by the political and 

social ideas of Institutional Analysis, we offer a space for reflection and exchange, by 

implicational interviews, enabling workers to launch them in analysis of practices in the 

EAPs view. We have done a documentary consulting CAPS Technical Project, and a return 

stage to the institution, by organizing workshop and conversation groups with CAPS 

workers. The results have shown that there are institutional logics in competition on that 

service. When operating the logic risk, some difficulties in sustaining most intense crisis 

situations were identified, the psychiatric hospital internment is used as a facility, particularly 

in view of some cases, in which the aggressiveness of the person in crises becomes 

aggressive, and when the brackets SAMU, the CAPS III and Comprehensive Care Beds do 

not respond satisfactorily to their users requests. Order weaknesses were indicated in this 

thesis as macropolitical and micropolitical interfering in network support. The matricial 

actions were identified as a powerful intercessor resource in crisis care appeared weakened, 

and indicates little porosity in the relationship between the Service and the territory where it 

takes place. Noticed by the logic of home care, without operate primarily as a knowledge 

exchange device, we saw capture points in the logic of assistance with ambulatorization 

production of CAPS, welfare practices and "extempore". The EAPs, although it emerges as a 

guiding, it is not seen to workers as effective practice. On the one hand, the results signaled 

that the attention to the crisis and the matricial actions are developed without tenacious 

connection with the purposes of EAPs, on the other hand, successful cases were indicated 

with the main leads to conducting wire of intersectoral actions to the powerful bonds and to 

the participation of user in their care processes, indicating insurgent forces that intend by 

traditional logic. 

 

Keywords: psychiatric reform; attention to the crisis; matricial support; psychosocial care 

strategy. 
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Das afetações com o campo da Atenção Psicossocial às questões 

disparadoras da Tese 
 

A minha inserção no campo da Atenção Psicossocial vem desde o ano de 2000, 

quando, na graduação de psicologia em Recife, realizei estágio em um Hospital Dia, inserido 

dentro de um Hospital Geral do estado. Nesse espaço de cuidado, junto com a equipe de 

trabalhadores e nos espaços de supervisão de estágio, experimentei um exercício contínuo de 

desconstrução de valores mais tradicionais, comumente associados à loucura em nossa 

cultura ocidental, especialmente os que conjugam o enlouquecer como negatividade, 

periculosidade, risco, incapacidade, adoecimento.  

Em um tipo de memória corporal, recordo-me de colegas estagiárias pulando a janela 

do serviço por medo de usuários supostamente ameaçadores. Recordo-me, ainda, que esse 

tipo de reação ganhava espaço de fala e análise em supervisão, sendo absolutamente relevante 

para a construção de uma torção em nosso olhar, forma de sentirmos e de nos relacionarmos 

com os usuários.  

Nesse espaço de supervisão, algo que sensivelmente marcou o meu olhar, foram as 

discussões que fazíamos em torno da diferença notoriamente percebida entre os usuários que 

frequentavam o Hospital Dia e aqueles que estavam internados no Serviço de Emergência 

Psiquiátrica, à época localizado ao lado do serviço em que estagiava. Enquanto se tinha livre 

trânsito no Hospital Dia, no outro serviço os usuários tinham seus passos delimitados por 

grades nas janelas e porta de acesso. O que de fora eu visualizava era: ora muita agitação de 

pessoas que, coladas naquelas grades, faziam solicitações e expressavam inquietações e crises 

mais barulhentas, ora muita quietude e silêncio de pessoas que, anestesiadas, adormeciam 

suas crises. Com isso, passei a questionar-me sobre a diferença, até mesmo estética, entre os 

usuários do serviço de emergência e os do meu local de estágio. A esse questionamento, foi 

se processando como resposta a diferença no modo de assistir os usuários dos dois serviços. 
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Afetada com exercício contínuo de ruptura daqueles valores tradicionais, pude 

experimentar um tipo de encontro com os usuários deste serviço, marcado pela abertura à 

diferença e promotor de potencializações. Impulsionada por um movimento desconstrutivo 

que ali operava, inaugurei participação-militante pelas transformações almejadas na Reforma 

Psiquiátrica.  

O crescimento que colhi nesta minha primeira experimentação no campo da Atenção 

Psicossocial e o engajamento com as transformações almejadas pela Reforma produziram 

uma torção na minha trajetória de graduação e de vida. Nesse sentido, digo que a minha 

passagem por aquele espaço foi fundamental na minha formação profissional e existencial. 

Desta experiência, fiz da saúde mental o meu ofício de cuidadora e dela carrego elementos 

sutis no meu olhar para esse campo. 

Recém graduada e, progressivamente, envolvida com esse campo, tive oportunidade 

de trabalhar em um CAPS II do município do Cabo de Santo Agostinho, espaço em que, 

precocemente, realizei um trabalho de discussão e acompanhamento às equipes de saúde da 

família, tipicamente de apoio matricial, embora na época não fosse assim nomeado, que teve 

destaque no cenário nacional. Nesse CAPS, uma equipe jovem, muito aberta e interconectada 

produziu grande contágio e importância em minha trajetória profissional. 

Pegar um ônibus de linha às seis horas da manhã e viajar todos os dias para chegar ao 

CAPS, realidade da maioria da equipe, indicava algo de envolvimento com o cotidiano dos 

trabalhadores. Receber o vale-transporte ou pegar moto-taxi para, no período da tarde, se 

deslocar até os postos e realizar o trabalho com as equipes de saúde da família era outro 

indicador. Ali se trabalhava com uma vontade alegre. Em muito movimento, cozinhávamos, 

fazíamos festas e shows, discutíamos, polemizávamos, nos desentendíamos e conseguíamos 

seguir vibrando na continuidade dos projetos. Ali, mesmo lidando com sofrimentos intensos, 

a interação com os usuários conseguia ser produzida com uma dose de leveza. O engajamento 
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da equipe era a grande mola propulsora do trabalho desenvolvido e da alegria que, mesmo 

lidando com sofrimentos intensos, era possível ser experimentada no universo do trabalho. 

Boas risadas foram ecoadas. Frente a algumas situações complexas e de crise, nos dividíamos 

na compreensão acerca de se, porque e quando internar e, embora experimentando tensões, 

nos era possível colocar essas questões em discussões construtivas. Bons tempos! 

Após a passagem pelo CAPS, descrita anteriormente, que tal como a passagem pelo 

Hospital Dia, me tatuou a existência positivamente, tive a oportunidade de trabalhar em um 

CAPS III do Recife (o primeiro da cidade), na ocasião, ocupando o lugar de coordenadora 

clínica. Integrando a equipe desde a inauguração do serviço, em 2004, senti uma forte 

mudança: Os trabalhadores que compunham a equipe, na sua maioria, recém-chegados ao 

campo da saúde mental e, portanto, pouco confortáveis e orientados nessa área, sinalizavam 

dificuldades no encontro com os usuários e no encaminhamento das práticas de cuidado, 

especialmente os pacientes que estavam em situações de crises intensas. A alegria e a 

potência já não tonalizavam a equipe. Ali não se convivia com alegria, mas com tensão e 

sofrimento. Por ter trabalhado naquele contexto, posso afirmar que essa foi uma passagem 

difícil na minha trajetória profissional. 

Afetada e, sobretudo, inquieta com algumas questões que foram emergindo na minha 

trajetória, abri, no ano de 2005, uma bifurcação no meu (até então) ofício de cuidadora, 

enveredando-me na academia com a realização do mestrado, período em que me dediquei ao 

estudo das práticas de cuidado em saúde mental.  

No campo de pesquisa do mestrado, compartilhando de ricos momentos com uma 

equipe de CAPS II do Recife, mapeei potências e dificuldades dessas práticas de cuidado, 

repetições e distanciamentos da trilha asilar. Ali, enquanto práticas de abertura à 

singularidade eram bem presentes, ficou estampado um estado de desânimo e sofrimento na 

equipe, fruto de um processo de desgastes e descréditos com a Política de Saúde Mental. 



16 

 

 

 

Como consequência da ausência de um trabalho de aproximação com o território e com as 

equipes da Atenção Básica, perdiam-se usuários na rede, geralmente em decorrência de 

internações em hospitais psiquiátricos.  

Ainda com relação à minha trajetória profissional no campo da saúde mental, outra 

experiência que muito me inquietou foi a minha passagem, na posição de coordenadora, pelo 

espaço onde me iniciei neste campo e onde realizei o meu estágio. Naquele momento, o 

Hospital Dia havia se transformado em um CAPS II. Nele, era clara uma grande divisão na 

equipe, entre os impulsionados pela lógica de transformação desinstitucionalizante da 

Reforma e os que, distanciados dela, opunham-se a tal postura, marcando forte tensão 

paralisante entre os membros da equipe.  

Nesse espaço de tensão, enquanto uma tendência paralisante se fazia muralha, lutava-

se por acolher e acompanhar usuários em crise e dialogar com o território e as equipes da 

Atenção Básica. Embora eu tivesse uma grande ligação afetiva com a história do serviço 

prestado, ocupar o lugar de coordenadora do CAPS em meio a tanta tensão foi tarefa 

extremamente custosa e inquietante. Vivendo essa experimentação em diferentes momentos, 

percebi que aquele espaço de cuidado não era mais o mesmo que tanto me impulsionou e 

contribuiu com a minha formação no período da graduação. Com a maior parte da equipe 

modificada, não conseguia ver réstias de um espaço outrora tão importante para mim. 

Sentindo-me de certo modo desencontrada, em crise, e distanciada de experiências mais 

pulsantes, opero uma torção no meu lugar de cuidadora.  

Inquieta com as principais questões que essa trajetória me trouxe, parti para o 

doutorado desejando produzir deslocamentos e reavivamentos, em mim e no campo. Não 

tendo identificado em minha cidade-território programas de pós-graduação em nível de 

doutorado que pudessem acolher e movimentar estas inquietações, deambulei até a cidade de 
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Natal buscando, através de uma linha
1
 instigante de pesquisa, ofertada no Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da UFRN, fazer desse deambular uma viagem e a geração de uma 

linha de fuga ou de ultrapassagem para deslocamentos. Isto é, a experimentação de um devir 

diferencial na produção de novos processos de subjetivação, como uma “viagem que levanta 

voo” (Lancetti, 2006, p.119). 

Após situar de onde parti rumo a esta viagem, o que me movimentou até aqui e onde 

me situo, convido o leitor a acompanhar a construção de um pensamento que me auxilia na 

explicitação do problema de pesquisa que disparou este trabalho de tese de doutoramento. 

O Movimento de Reforma Psiquiátrica iniciado no Brasil no fim da década de 70 e 

início de 80 do século passado colocou em marcha, através de pulsações de ruptura, uma luta 

pela superação do aparato manicomial, visando a transformação da assistência às pessoas em 

situação de sofrimento psíquico, bem como a reinvenção do lugar social da loucura, que não 

o da exclusão e o da morte. Ou seja, um lugar de inclusão e de vida que possibilite a 

restituição ou a invenção do exercício de cidadania. 

A Reforma reflete um ousado e desafiador projeto de desinstitucionalização amplo, 

complexo, processual e tenso, já que representa, para além da desospitalização (Barros, 

1994), a desconstrução da lógica e do aparato manicomial, que veio sustentando por mais de 

duzentos anos – teórico-conceitualmente, técnico-assistencialmente, jurídico-politicamente e 

socioculturalmente (Amarante, 2007) – a atenção asilar, essencialmente tutelar e segregadora. 

Tal desconstrução pretendia uma substituição da lógica asilar por outra forma de pensar e se 

posicionar frente à loucura: o “Modo Psicossocial”, apresentado por Costa-Rosa (2000) como 

um novo paradigma que seria “. . . capaz de responder à substituição do modo asilar e sua 

tecnologia” (Costa-Rosa, 2000, p. 142).  

                                                 
1
 Modos de subjetivação, práticas de cuidado e gestão no contexto da saúde mental e coletiva. 
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Foram construídos novos serviços cuja lógica de funcionamento desconstrutiva 

pudesse expressar outras experiências técnicas, existenciais, culturais, institucionais com 

relação à loucura. Serviços que, em substituição aos de perfil asilar, funcionassem como 

operadores dos ideais da Reforma rumo à construção de outro lugar no tecido social para o 

louco. O funcionamento numa lógica autenticamente substitutiva ao perfil de atendimento 

manicomial-asilar configura as ações de cuidado em saúde mental como práticas de Atenção 

Psicossocial.  

O perfil característico de tais práticas se transmuta, para Costa-Rosa (2000), a partir 

de: outra forma de conceber seu objeto de intervenção e dos meios de trabalho; pelas novas 

formas de composição e interação das equipes; pela mutação das formas de organização 

institucional; pela tessitura de outras composições de relação com os usuários, familiares e 

população; e por outros fins ético-políticos, socioculturais, em termos dos efeitos e 

desdobramentos terapêuticos de suas práticas. 

O modelo de Atenção Psicossocial é intensamente territorial. O espaço típico das 

práticas do Paradigma Psicossocial funciona como Dispositivos Integrais Territorializados de 

Atenção Psicossocial, não mais caracterizado pela interioridade em relação ao território, 

como ocorre no modelo de atenção asilar (Costa-Rosa, 2000), mas por uma relação de 

porosidade. Esse modelo é focado no cuidado em liberdade. Assim, o Paradigma 

Psicossocial, chamado “Modo Psicossocial”, se expressa em ações de cuidado com forte 

investimento no exercício da autonomia, da contratualidade e em ações integrais de suporte 

social como veículos tecedores de reinserção social (tida como meta fundamental do projeto 

desinstitucionalizante da Reforma). 

Com a aprovação da Lei Nacional 10.216 de 2001, o processo de reforma foi 

ancorado legalmente e oficializado enquanto política pública para todo o território nacional, 

tendo alguns de seus reclames e princípios expressos no Paradigma Psicossocial e nas 
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práticas de Atenção Psicossocial incorporados na composição e na estruturação da Política. 

Em que pesem dificuldades, contradições e embates contidos no processo de aprovação dessa 

lei, especialmente no que diz respeito à não manutenção da prerrogativa da extinção 

progressiva dos hospitais psiquiátricos no texto da lei (Amarante, Britto, Freire, Marchewka 

& Oliveira, 2005), vem se escrevendo no país o desenho da Política Nacional de Saúde 

Mental (PNSM), preconizando profundas transformações na atenção às pessoas em 

sofrimento psíquico. 

Inserida no contexto da Política do Sistema Único de Saúde (SUS), sintonizada com 

formulações da Organização Mundial de Saúde – como a garantia do acesso à rede de 

assistência, à oferta de cuidados diversificados, integrais, contínuos e intersetorialmente 

articulados e a permanência dos usuários em seus contextos (Brasil, 2011a) – desenha-se a 

PNSM como uma política territorial, de base comunitária e focada no trabalho da Atenção 

Básica. Com ela, visa-se dar sustentação à reestruturação da assistência às pessoas em 

sofrimento psíquico, através da consolidação do modelo de atenção territorial-comunitário.  

O conjunto amplo de transformações práticas e proposições teóricas do Paradigma 

Psicossocial inscritas na atual PNSM, que são, ao mesmo tempo, éticas e políticas, 

caracteriza a chamada Estratégia Atenção Psicossocial (Eaps) - uma Estratégia que carrega 

um sentido reorientador do modelo de atenção à saúde. Apoiada nessa Estratégia, com foco 

no território e visando a superaração do modelo de atenção hospitalocêntrico, a PNSM 

nasceu com o desafio de viabilizar “. . . a criação e expansão concretas de uma rede de 

atenção e cuidados baseada em um território e pautada nos princípios de integralidade e 

participação popular” (Yasui & Costa-Rosa, 2008, p.29).  

Com o horizonte da desinstitucionalização, um dos fundamentos da reorientação do 

modelo assistencial é a ampliação do acesso aos cuidados em saúde mental, além da 

qualificação das redes de saúde mental (Pôrto, 2012). A partir da composição da PNSM, vem 
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se ampliando e se diversificando, cada vez mais, no país a construção da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS
2
), de caráter predominantemente comunitário

3
 e com função substitutiva. 

Articulados entre si, os diversos componentes da rede fazem parte de uma engrenagem 

pública que objetiva cumprir as formulações territoriais comunitárias da OMS, os princípios 

da universalidade do acesso e da integralidade do SUS, bem como o horizonte de 

desinstitucionalização e reinserção da Reforma Psiquiátrica.  

Como princípio ativo de atuação na Eaps, a ampliação do acesso e a qualificação das 

redes pressupõem uma responsabilidade em relação ao território. Com essa responsabilização 

que a lógica territorial requisita, cada equipamento da rede deve receber e acompanhar com 

continuidade de cuidados as demandas que lhes são dirigidas. E, pautado no princípio da 

integralidade e da corresponsabilidade da Eaps, cada equipamento deve ampliar seus escopos 

de intervenção para a garantia e permanência dos usuários em seus contextos familiares, 

sócio comunitários e, ao mesmo tempo, evitar e/ou interromper o circuito de internações e 

segregações.  

Atender à lógica territorial que requisita a Política, promover cuidados no território e 

interromper o circuito de internações e segregações implica viabilizá-los de forma articulada, 

tomando a Atenção Básica como um núcleo central. Garantir a assistência em saúde mental a 

                                                 
2
 Na Atenção Básica, compõem a RAPS as Unidades Básicas de Saúde, os Consultórios na Rua, os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família, os Centros de Convivência; na Atenção Especializada, os Centros de Atenção 

Psicossocial em suas mais diversas modalidades (CAPS I, II, III, AD, i); na Atenção de Urgência e Emergência, 

o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as Salas de Estabilização, as Unidades de Pronto 

Atendimento 24 horas (UPA), as portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro e os CAPS; na 

Atenção Residencial de Caráter Transitório, responsável pelo cuidado aos usuários com necessidades 

decorrentes de álcool, crack e outras drogas, as Unidades de Acolhimento (UA- Adulto e Infanto-Juvenil) e os 

Serviços de Atenção em Regime Residencial - Comunidades Terapêuticas (CT); na Atenção Hospitalar, as 

Enfermarias Especializadas em Hospital Geral e os Serviços Hospitalares de Referência (SHR). Além desses 

componentes, as Estratégias de Desinstitucionalização, constituídas pelos Serviços Residenciais Terapêuticos 

(STR) e pelo Programa de Volta para Casa (PVC) e as Estratégias de Reabilitação Psicossocial, compostas por 

iniciativas de Geração de Trabalho e Renda, por Empreendimentos Solidários e por Cooperativas Sociais, 

integram a RAPS. 
3
 O enfoque comunitário estabelece que os serviços devem ser situados perto dos domicílios dos usuários; prevê 

a realização de cuidados específicos (inclusive domiciliares) e serviços que atendam às necessidades de cada 

usuário etc. (Organização Mundial de Saúde [OMS], 2002). 
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partir desse campo é encaminhá-la na direção da integralidade dos cuidados em rede e em 

liberdade. 

Delineia-se um novo cenário na Saúde Mental: o campo da Atenção Psicossocial. 

Dentro da lógica da PNSM que organiza a rede, o CAPS é pensado como um componente 

estratégico que deve funcionar como compositor, (re)organizador da RAPS do território de 

sua abrangência e como articulador de outros recursos sociocomunitários, através de parcerias 

intersetoriais (Brasil, 2004c). Sua missão estratégica de articulador dentro do desenho da 

RAPS o coloca num lugar de entrecruzamento de todos os outros componentes da rede. 

Assim, ele é um equipamento articulador de diferentes projetos e recursos no/do entorno 

territorial (Yasui, 2010).  

Com a perspectiva da integralidade e da desinstitucionalização, as equipes da Atenção 

Básica, também inscritas na lógica da Eaps, devem incluir ações de saúde mental em suas 

agendas. Se o trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família e dos Programas de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) vêm sinalizando para o encontro cotidiano com 

demandas de saúde mental, é reconhecida, porém, a dificuldade – ligada aos preconceitos e ao 

estigma da chamada doença mental – de realizá-lo de forma a responder satisfatoriamente às 

demandas que lhes são dirigidas (Brasil, 2005a).  

Visando responder à perspectiva da integralidade, promover corresponsabilização e 

aumentar a capacidade resolutiva da Atenção Básica, a Política coloca em operação a 

ferramenta do apoio matricial - uma tecnologia de arranjo organizacional que viabiliza 

suporte técnico em áreas especializadas para as equipes responsáveis pelo desenvolvimento de 

ações de saúde mental na Atenção Básica. Ofertar o apoio matricial a essas equipes, portanto, 

é também uma missão dos CAPS. 

Além disso, enquanto ponto de atenção especializada de referência exclusiva na 

RAPS para o cuidado de pessoas que estão em situação de intenso sofrimento psíquico, cabe 



22 

 

 

 

aos CAPS o cuidado-acompanhamento intensivo à crise. Ele é uma referência estratégica de 

hospedagem e assistência à crise. Tamanha é a relevância desse componente especializado da 

RAPS nesse tipo de cuidado, que se reconhece no sucesso do acolhimento à crise um passo 

essencial para o cumprimento dos objetivos de um CAPS (Brasil, 2004c). Assim, a fim de 

cumprir a função de substitutividade para qual foram criados, os CAPS devem estar 

preparados para acolher as diversas situações de crise. Cuidar de pessoas nos momentos de 

seus sofrimentos, portanto, é outra de suas missões. Dessa forma, substituiriam também as 

internações em hospitais psiquiátricos (Brasil, 2004c).   

Um aspecto crucial para a concretização dessa função de substitutividade que compete 

não apenas aos CAPS, mas aos demais serviços, diz respeito à forma como as equipes 

operam nos diversos componentes da RAPS. Ou seja, a qualificação das práticas e dos 

serviços é imprescindível à efetivação e sustentabilidade prática da Reforma Psiquiátrica. 

Após uma década da aprovação da Lei Nacional de Reforma 10.216, o cenário da 

saúde mental no Brasil se apresenta em ritmo de mudanças, sendo possível identificar um 

leque de avanços e desafios. Do lado dos avanços, podem ser destacados: a diminuição de 

leitos hospitalares; o descredenciamento e o fechamento de hospitais psiquiátricos; a inversão 

dos gastos públicos, antes focados na assistência hospitalar; as experiências de geração de 

renda; o desenvolvimento de ações de saúde mental na Atenção Básica, via matriciamento; a 

realização de intervenções de saúde mental pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU); a criação das Salas de Estabilização e das UPA 24 horas; a ampliação dos CAPS
4
; 

a implementação de programas de formação de recursos humanos e educação pelo trabalho 

(PET-Saúde); a criação de estímulos à Supervisão Clínico-Institucional dos CAPS e, por fim, 

a realização de parcerias interministeriais rumo à construção da intersetorialidade nas 

                                                 
4
 Saímos, em 2002, do quantitativo de 424 CAPS para 2.062 até o final de 2013 (Brasil, 2014). 
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articulações com os Ministérios do Trabalho, da Cultura e com a Secretaria de Direitos 

Humanos (Brasil, 2005b, 2007, 2010, 2011a). 

 Essas são conquistas que refletem, dentro de um contexto de muitos embates e lutas, a 

ampliação no acesso aos serviços e a busca pelo fortalecimento do modelo de assistência 

territorial-comunitário. Grande parte dessas conquistas se deu pela forte pressão de setores da 

sociedade, sendo o espaço das Conferências Nacionais de Saúde Mental um dos cenários 

privilegiados e potentes do ativismo político, além da atuação do Movimento da Luta 

Antimanicomial. Frente ao reconhecimento da amplitude de acessos e avanços mais 

expressivos, o Ministério da Saúde avalia que o modelo hospitalocêntrico já não é mais 

dominante no país (Brasil, 2004b). 

Apesar dos avanços citados, ainda é possível perceber sinais de inconsistência na 

avaliação do sistema. O cenário atual da saúde mental cresceu e, como contrapartida, tornou-

se portador de uma complexidade que decorre tanto da própria ampliação do cenário, quanto 

da reativação e renovação de forças conservadoras contrárias aos princípios antimanicomiais 

do movimento de Reforma Psiquiátrica.  

Assim, assinala novas tentativas de capturas e indícios de retrocessos, como: as 

exigências corporativas da classe médica; a reação da psiquiatria biomédica aliada à 

tecnologia, que reforça o capital simbólico desta psiquiatria; as campanhas contra a Reforma 

Psiquiátrica; os aspectos midiáticos causadores de pânico social e medidas higienistas ligadas 

ao uso do crack; novas demandas por internação; o enfraquecimento do ativismo político dos 

trabalhadores e problemas com a experiência e capacitação e a segmentação do Movimento da 

Luta Antimanicomial em tendências políticas distintas dão alguns indícios desses retrocessos 

(Brasil, 2010; Vasconcelos, 2010).  

Dentro desse novo contexto, ao mesmo tempo em que é possível identificar os avanços 

impulsionados desde o período de aprovação da Lei até os dias atuais, percebe-se, com a 
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mesma clareza, um arsenal de elementos sensíveis e desafios que precisam ser urgentemente 

enfrentados por várias frentes, nos planos da micropolítica e da macropolítica.  

Desse lado, é reconhecida a necessidade de acelerar a marcha de fechamento de leitos, 

descredenciamento e fechamento dos hospitais psiquiátricos; enfrentar problemas nos 

atendimentos de urgência e emergência; viabilizar a expansão dos CAPS III e dos serviços de 

atenção integral em hospitais gerais; qualificar os dispositivos de atendimento à crise, 

garantindo processos de educação permanente para o seu manejo; expandir e aprimorar o 

apoio matricial; encarar com objetividade o complexo desafio da reinserção social (e acelerar 

os passos da intersetorialidade e da construção de parcerias institucionais rumo à inserção 

laboral e econômica), bem como da inclusão e autonomia dos portadores de transtornos 

mentais; enfrentar problemas dos recursos humanos, tanto no aspecto da formação quanto no 

problema dos trabalhadores desmotivados (Brasil, 2005b, 2007, 2010, 2011a). 

Reconhece-se que as conquistas teóricas e legislativas e, igualmente, as de 

implantação de políticas e de expansão de equipamentos da assistência à saúde não garantem, 

por si, a transformação das práticas de cunho asilar em prol das de cunho psicossocial, 

tampouco a meta fundamental da Reforma: a construção de um lugar social de circulação e 

inclusão para a loucura.  

Apesar das conquistas citadas, na prática, onde se dão os encontros, as dificuldades e 

os desafios se materializam, isso “. . . não quer dizer que o manicômio esteja morto, ele 

persiste, às vezes mais limpo, modernizado ou humanizado” (Barros, 1994, p.175). Essa é 

uma avaliação compartilhada por outros autores dedicados à reflexão sobre o campo da 

Atenção Psicossocial (Amarante, 1995; Costa-Rosa, 2004; Lancetti, 2006). De acordo com o 

que analisa Freire (2012), em que pese a expansão da RAPS, a inversão dos gastos em saúde 

mental – enquanto indicadores macropolíticos da busca pela torção do modelo assistencial – 

não garante necessariamente práticas de rupturas do paradigma hegemônico na saúde mental. 
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Ou seja, os avanços no plano da macropolítica não têm necessariamente correspondência com 

os planos da micropolítica do trabalho e do cuidado. Ou ainda, a dimensão macro da política 

não dá conta de expressar a micropolítica do cuidado (Freire, 2012). 

De acordo com a análise de Costa-Rosa (2000, p. 167), “Estamos longe, portanto, de 

supor qualquer visão paradisíaca em que se possa exercitar o paradigma psicossocial sem que 

ele se veja simultaneamente fustigado por pulsações
5
 que lhe são antagônicas”. 

Não se pretende negar as conquistas já alcançadas com essa avaliação, mas reconhecer 

que para avançarmos em direção ao fortalecimento do modelo de Atenção Psicossocial – 

focado na desinstitucionalização, no reposicionamento subjetivo, na participação comunitária, 

na interlocução, na singularização, na contratualidade, na autonomia, na desmedicalização, na 

reinvenção da saúde, na transdisciplinaridade, na integralidade, na inclusão, na expansão de 

vida – é preciso colocar em cena, tanto na discussão macropolítica quanto dentro dos serviços, 

no exercício micropolítico, as dificuldades, as tensões, as contradições, as lógicas 

institucionais antagônicas, os impasses e os desafios que circundam o cotidiano do campo.  

Ao mesmo tempo, focados no objetivo de fortalecimento da Atenção Psicossocial, é 

preciso correr atrás de identificar experiências que se expressem potentes nessa construção e 

fortalecimento do campo. O novo cenário complexo exige, nos âmbitos da macro e da 

micropolítica, “. . . permanente atualização e diversificação das formas de mobilização e 

articulação política, de gestão, e de construção de estratégias inovadoras de cuidado” (Brasil, 

2011b, p. 9), que nos convoca a saídas criativas e inventivas que possam continuar 

produzindo fissura e fuga no conservadorismo empobrecedor da vida e mantenedor dos 

interesses de poder dos saberes tradicionais dominantes. 

                                                 
5
 Mesmo de acordo com o sentido geral da colocação do autor, entendemos que o termo pulsação não se adequa 

ao sentido expresso, já que pulsação remete à força que vibra em favor da vida, o que não se aplica às 

fustigações do modelo asilar. Neste sentido, em vez de pulsações, pensamos em forças antagônicas que tendem à 

conservação daquele modelo. 
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Trazer essas questões para a cena é um investimento em favor de (re)avivamentos, 

(re)animações, pelo fortalecimento e pela sustentabilidade do SUS e do processo de Reforma. 

Nessa ótica de análise, faz-se necessário discutir eixos estratégicos do cuidado e de gestão 

apontados pela PNSM como grandes desafios a serem enfrentados no campo da Atenção 

Psicossocial. Estamos nos referindo, especificamente, à atenção, à crise e às ações de saúde 

mental na Atenção Básica via apoio matricial, por compreendermos que, quando efetivamente 

interconectados e viabilizados no cotidiano da assistência, representam um ponto de 

amarração das diversas estratégias que vêm sendo postas em execução pela PNSM brasileira.  

Pensemos no apoio matricial. Quando bem compreendido e viabilizado, entendemos 

que ele faz ativar processos de corresponsabilização entre equipes, concorrendo para a 

perspectiva da integralidade das ações e para o aumento da capacidade resolutiva dos 

problemas de saúde na Atenção Básica, fortalecendo o cuidado territorial em rede (podendo 

funcionar como uma ferramenta colaboradora de interferências no imaginário social da 

loucura) e, por fim, favorecendo processos desinstitucionalizantes de inserção social. 

Vislumbra-se essa ferramenta como um potencial ativador de parcerias sociocomunitárias, 

intra e intersetoriais, além de poder prevenir situações de crise.  

Agora pensemos na atenção à crise. A garantia do manejo nos moldes psicossociais de 

atenção à crise pelos equipamentos territoriais atua como fator colaborador e, a depender de 

sua capacidade de resposta, decisivo na mudança de itinerário dos usuários dos hospitais 

psiquiátricos para os serviços territoriais. Dessa forma, a atenção qualificada da crise pode 

fortalecer a política de fechamento de leitos em hospitais psiquiátricos e, ao mesmo tempo, 

reforçar os indicadores da necessidade de aumentar a incorporação de egressos ao Programa 

De Volta Para Casa, a expansão dos SRTs e os leitos qualificados para a atenção à saúde 

mental em Hospitais Gerais e, quiçá, o clareamento e melhoramento do fluxo da relação dos 

serviços territoriais com os serviços de urgência e emergência psiquiátrica.  
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Vislumbrando a atenção à crise como uma função essencial da assistência para dar 

sustentação a um conjunto de estratégias que vêm sendo viabilizadas pela PNSM, enquanto 

empreendimentos desinstitucionalizantes, entendemos, em estreita sintonia com o pensamento 

de Souza (2012), que a resposta que damos à crise funciona como analisador, em última 

instância, do processo de Reforma Psiquiátrica. “Analisa a sua amplitude e sua capacidade de 

resposta ao sofrimento mental, num sentido quantitativo e, a sua consistência política em 

termos de capacidade de Desinstitucionalização” (Souza, 2012, p.2).  

A resposta que damos à crise é, portanto, termômetro de análise da Reforma 

Psiquiátrica, indicando em que momento estamos, se mais ou menos aquecidos e fortalecidos 

em relação aos nossos princípios e propósitos desinstitucionalizantes de liberdade, de 

reabilitação psicossocial, de inclusão, de participação social e de cidadania – cuidados 

psicossociais efetivos. Nesse sentido, dois pensamentos articulados e complementares são 

cruciais na constituição dos eixos-guia de argumentação central deste trabalho de tese, quais 

sejam: o de que a sustentação da atenção à crise nos territórios existenciais de vida é uma 

condição para a efetivação e sustentação da Atenção Psicossocial e, ainda nessa direção, o de 

que a ferramenta do apoio matricial se revela uma apoiadora territorial, intercessora e potente 

na construção de uma Atenção Psicossocial à crise.  

Assim, se não pudermos funcionar como espaços continentes de sustentação das crises 

- dentro dos territórios existenciais das pessoas, solidarizados continuamente, em rede 

intersetorial e com diversas participações ativas - não estaremos cuidando em aliança com o 

que propõe a Atenção Psicossocial e, no limite, isso compromete a própria sustentabilidade da 

Reforma Psiquiátrica.  

Com a política de desospitalização em vigor, trabalhadores dos CAPS têm sinalizado 

para uma mudança importante no perfil das pessoas que passam a buscar estes serviços, 

indicando que cada vez mais as situações de crise têm aparecido e, com elas, a necessidade de 
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um novo modo de organização para receber, acompanhar e efetivamente cuidar desses 

usuários de forma substitutiva ao aparato asilar. A atenção à crise, entretanto, tem sido 

apontada como um dos problemas mais evidentes e de difícil manejo para as equipes nos 

diversos pontos da RAPS (Dimenstein et al., 2012).  

Tal como sinalizamos em minha trajetória no campo da Atenção Psicossocial, em que 

lidar com o usuário em crise sempre representou um desafio a muitos trabalhadores, há 

considerações de que sustentar situações de crise representa o principal desafio da missão 

substitutiva dos serviços (Lima, Jucá, Nunes & Ottoni et al., 2012). Dessa forma, além de 

analisador da própria Reforma, a atenção à crise é analisadora, portanto, da abertura dos 

serviços para as demandas mais intensas dos usuários.  

Frente à importância da ferramenta do apoio matricial e da função estratégica da 

atenção à crise, assim como dos desafios identificados, é reconhecida pelo Ministério da 

Saúde a meta de qualificar os dispositivos de atendimento à crise e expandir e aprimorar o 

matriciamento (Brasil, 2007, 2010, 2011a). Diante desse quadro de análise e a partir da minha 

experimentação profissional, importa identificar, compreender e intervir nessas dificuldades-

desafios que atravessam o cotidiano dos serviços na condução daqueles eixos.  

Considerando que já se passaram dez anos de vigência da Lei Nacional de Reforma; 

sabendo que está em curso no país um processo de expansão da rede de CAPS, em face da 

missão dos CAPS de prestar atendimento à crise, além de articular, organizar e regular a 

RAPS do seu território, dando suporte continuado às Equipes de Saúde da Família via 

matriciamento; compartilhando da análise que reconhece o lugar de desafio que o 

atendimento à crise e o aprimoramento do matriciamento ocupam macro e micropoliticamente 

no campo da Atenção Psicossocial; compreendendo que esses dois eixos nos oferecem 

possibilidades de analisar a Eaps e nos colocando como uma frente de investimento para o 
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fortalecimento da Eaps no cotidiano dos CAPS, elegemo-los como foco da pesquisa realizada. 

Assim, urge perguntar:  

a) De que maneira os CAPS vêm respondendo às diretrizes do atendimento à crise e das 

ações de matriciamento da Política?  

b) Qual é a potência das ferramentas da atenção à crise e do apoio matricial para 

viabilizar os propósitos da Estratégia Atenção Psicossocial?  

c) Dentro das ações das equipes, qual tem sido a finalidade-horizonte da atenção à crise 

e do apoio matricial? Para que tem servido o uso dessas ferramentas?  

d) A realização dessas estratégias tem conseguido produzir efeitos de mudanças na vida 

dos usuários e no fortalecimento da rede? Como os profissionais analisam isso?  

e) Que dificuldades e potencialidades podem ser identificadas pelos trabalhadores na 

realização dessas práticas? Na direção de quê elas apontam?  

Estas são questões-preocupações gerais que deram corpo à proposta de pesquisa 

desenvolvida neste trabalho de tese, que teve como objetivo geral: Conhecer a 

operacionalização da atenção à crise e do apoio matricial em um CAPS II, na perspectiva dos 

seus trabalhadores, bem como analisar tais práticas frente aos princípios e propósitos da 

Estratégia Atenção Psicossocial.  

Desse modo, como objetivos específicos pretendemos:  

1. Conhecer os modos de cuidado da atenção à crise;  

2. Identificar a forma de realização das ações do matriciamento;  

3. Mapear propósitos, dificuldades, potencialidades e enfrentamentos relacionados ao 

manejo da crise e do matriciamento; 

4. Compreender efeitos dessas ações na vida dos usuários, na rede e nos próprios 

trabalhadores. 
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O CAPS escolhido como cenário para realização da pesquisa faz parte da RAPS do 

Recife, cidade que vinha em sua política de saúde mental procurando investir no 

fortalecimento da atenção à crise e das ações do apoio matricial como forma de consolidar o 

modelo psicossocial de cuidado. Referindo-se à ferramenta do apoio matricial, o Relatório de 

Gestão do Recife (2012) explicita que “. . . esse tipo de intervenção é fundamental para a 

construção de rede e compartilhamento de responsabilidades, não sendo possível avançar sem 

tal proposta” (Recife, 2012, p.17). Como trabalhadora de CAPS, tendo experimentado em 

período recente essa rede, acompanhamos de perto seu investimento na direção de fortalecer 

os dois eixos da Política através desses serviços.  

 A escolha de um CAPS como espaço privilegiado de investimento da pesquisa se 

justifica em função das potencialidades e das expectativas que esse componente da Atenção 

Psicossocial Especializada da RAPS possui para desenvolver ações pautadas no modelo de 

Atenção Psicossocial, tanto no cuidado da crise quanto nas ações de matriciamento. 

Apostamos na possibilidade de podermos interceder para o fortalecimento da lógica 

estratégica do Serviço
6
 nas ações que lhes são previstas no desenho da Política, configurando 

a pesquisa um ideário interventivo. Assim, quando desenhamos a proposição da pesquisa, 

comprometemo-nos com sua função dentro do campo da Atenção Psicossocial - e essa é, para 

nós, a função que designa o sentido da pesquisa – de modo que ela pudesse, não somente 

levantar questões importantes para o cenário da Atenção Psicossocial, mas também se colocar 

como um braço de investimento nesse cenário, no sentido de, em alguma medida, provocar 

alguma interferência.  

Já a escolha do enfoque da pesquisa nos eixos da atenção à crise e no apoio matricial, 

deveu-se a dois aspectos: por se configurarem como ações estratégicas da PNSM a serem 

fortalecidas e por estarem, no contexto atual da micropolítica do trabalho, na ordem de 

                                                 
6
 A fim de diferenciar o CAPS escolhido na pesquisa dos demais serviços, toda vez que nos referirmos a ele o 

referenciaremos em maiúsculo. 
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prioridade de questões e de inquietações dos trabalhadores. Isso também pôde ser 

experimentado, tanto do lugar de trabalhadora, quanto do de pesquisadora, na fase 

exploratória inicial da pesquisa. É com essa compreensão que entendemos que esses eixos nos 

servem de analisadores da Estratégia Atenção Psicossocial. Ter sofrido a interferência desses 

aspectos na eleição dos focos de circunscrição da pesquisa, posiciona-me dentro deste 

trabalho de tese, em um entrecruzamento de análises macro e micropolítica, realizando 

problematizações e contextualizações nesses dois planos.  

Como forma de encaminhar as questões aqui suscitadas, estruturamos este trabalho de 

tese em três capítulos-Movimento
7
. No primeiro, apresentamos o campo da Atenção 

Psicossocial, refletimos sobre o paradigma que lhe dá sustentação epistemológica, assim 

como seus fundamentos teóricos constitutivos. Sustentados no Paradigma Psicossocial, 

delineamos a modalidade das práticas de Atenção Psicossocial e caracterizamos sua 

ferramenta ético-política: a Estratégia Atenção Psicossocial (Eaps). 

No segundo, situamos os aspectos metodológicos do trabalho, indicando sua 

ancoragem teórico-metodológica, a caracterização geral da pesquisa, as experimentações 

exploratórias, o cenário e os participantes. Descrevemos o processo de conquista do campo e 

a nossa trilha dentro dele, as etapas realizadas, os instrumentos e recursos metodológicos de 

que lançamos mão. Nele, também nos dedicamos a compartilhar com o leitor os afetos que 

nos acompanharam em cada fase do nosso caminhar dentro e fora do cenário da pesquisa. 

No terceiro, atendendo aos objetivos da pesquisa, apresentamos o mapeamento que 

constitui a discussão analítica dos nossos resultados, em conexão com nossas parcerias 

teóricas e de vida, aliada a nossa experiência profissional no campo da Atenção Psicossocial. 

  

                                                 
7
 Entendo que cada capítulo se movimenta na direção de construir os pilares argumentativos que sustentam este 

trabalho, denominamos cada um de Movimento. 
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Movimento 1. O campo da Atenção Psicossocial: por um Paradigma 

Psicossocial 

 

 

Este primeiro Movimento tem como objetivo refletir sobre o campo da Atenção 

Psicossocial, apresentando o paradigma que lhe dá sustentação epistemológica – o chamado 

“Modo Psicossocial” – em contraposição ao Paradigma Asilar. Sustentado no Paradigma 

Psicossocial, busca delinear a modalidade de suas práticas e mapear sua ferramenta ético-

política: a Estratégia Atenção Psicossocial (Eaps).  

Por identificarmos uma diversidade de termos que se referem ao psicossocial e 

considerarmos que, ainda que sintonizados, cada um deles guarda uma especificidade, 

julgamos conveniente explicitá-los aqui, evitando possíveis imprecisões. Entende-se por 

“Campo” um espaço de saberes, práticas e setores multiprofissionais e interdisciplinares, 

logo, um espaço “. . . de limites imprecisos onde cada disciplina e profissão buscariam em 

outras apoio para cumprir suas tarefas teóricas e práticas” (Campos, 2000, p. 220). 

Funcionando como espaço de limites imprecisos, pensa-se que o campo opera com abertura, 

interinfluência e com grande potencial instituinte.  

Por “Modo”, Costa-Rosa (2000) designa um paradigma que dá feição e sustenta uma 

maneira ou um jeito de agir nas práticas em saúde mental, seja ele asilar ou psicossocial. 

Portanto, o termo “Modo”, quando utilizado em maiúsculo neste texto acende a essa 

compreensão explicitada, de paradigma. 

Apoiados no pensamento de Yasui e Costa-Rosa (2008), entende-se “Estratégia” como 

uma lógica que, alimentada pelo “Modo ou Paradigma Psicossocial”, desenha uma ética 

calcada em determinados princípios e valores que, utilizando-se de um conjunto de táticas, 

propõe um novo modo de cuidar do sofrimento humano. Trata-se, portanto, de uma 
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ferramenta ético-política, mas não de uma técnica. Nesse sentido, “Estratégia” usada em 

maiúsculo diferencia-se de seu sentido mais prático que aparece, quando veiculada em 

minúsculo, nos textos da PNSM, no qual aproxima-se do sentido mais comum que lhe é 

atribuído, o de “arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições com vista a 

objetivos específicos” (Ferreira, 1999, versão digital). Ainda assim, por performar um novo 

modo de cuidar aberto e inventivo, que adiante situaremos como um desafio constante, 

podemos conferir-lhe, sim, um estatuto de arte, mas isso exploraremos mais à frente do texto, 

como mencionado anteriormente. 

Depois de termos resolvido essa questão conceitual, direcionamo-nos à proposta do 

capítulo-movimento. A construção do campo da Atenção Psicossocial remonta um processo 

histórico de denúncias, embates e enfrentamentos de cunho instituinte, disparado por 

trabalhadores, usuários, familiares e sociedade civil nos fins da década de 70 e início dos anos 

80 do século passado, dentro do chamado Movimento de Reforma Psiquiátrica (Amarante, 

1995, 1997; Barros, 1990; Yasui, 2010).  

A constatação de maus tratos e tortura; a situação de subumanidade dos internos; a 

institucionalização dos pacientes; a relação de tutela e violências de toda ordem; o incessante 

aumento da cronificação; a mortificação subjetiva; a perda das habilidades e dos potenciais 

criativos; o isolamento e a segregação, com as perdas correlatas dos direitos civis e da 

participação comunitária; o privativismo da assistência hospitalar e a identificação dos 

hospitais psiquiátricos, ao contrário de sua promessa terapêutica, como verdadeiras indústrias 

da loucura, abriram esse caminho de denúncias, reivindicações e lutas pela transformação de 

um cenário já comparado aos campos de concentração de guerra.  

. . . a impiedade do tratamento de pacientes com transtorno mental estava baseada numa 

legislação dos anos 30 - 1934 - e que refletia, quando foi criada, o nível e o grau de 

compreensão que a medicina mundial e a maioria dos profissionais da área de saúde 
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entendiam ser o modelo de atenção possível a ser oferecido - e como se revelou – 

imposto aos doentes mentais no mundo todo (Delgado, 2001, p. 5).  

Esse processo aconteceu dentro de um contexto de redemocratização do país e de 

busca mais ampla por direitos e pela transformação do modelo de saúde em geral. 

 

 

1.1. O “Modo Asilar” em questão  

 

 O cenário para o qual se inicia um movimento de transformação e ultrapassagem 

estava ancorado numa lógica de compreender e lidar com a loucura, denominado por Costa-

Rosa (2000) como o Modo Asilar, em referência a um paradigma das práticas dominantes em 

psiquiatria, o Paradigma Psiquiátrico Hospitalocêntrico Medicalizador. Esse autor se vale de 

quatro parâmetros para pensar a composição de tal paradigma: a concepção do objeto e dos 

meios de trabalho/intervenção; as formas de organização dos dispositivos institucionais; as 

formas de relacionamento com os usuários e a população; e as implicações éticas dos efeitos 

de suas práticas.  

Ao nos referirmos ao Modo Asilar, indicamos, portanto, o Paradigma Hospitalocêntrico 

sustentado pela lógica epistemológica-assistencial que embasa as práticas manicomiais, o qual 

está ancorado: pelo princípio clínico-racionalista doença-cura/problema-solução; pela 

consideração hiper-relevante das determinações orgânicas do processo saúde-doença; pela 

leitura do sujeito sufocado na noção de doença mental – um tipo de leitura binária, já que 

contrapõe radicalmente os “doentes” aos sujeitos “sãos”; pela associação da doença e, 

especialmente, da crise com a noção de periculosidade (Costa, 2007); pela ênfase na 

negatividade da loucura e da crise, nas incapacidades e impossibilidades do sujeito (Costa, 

2007); pela parda ou nenhuma consideração da dimensão psicossocial, existencial e desejante 

do sujeito, além de que, quando a considera, faz de modo segmentado e secundário em 
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relação à privilegiada dimensão orgânica (Costa-Rosa, 2000; Yasui & Costa-Rosa, 2008); 

pela separação entre a crise e a vida global do sujeito (Costa, 2007). 

Como substrato desse solo epistemológico de compreensão da loucura que constitui o 

Paradigma Psiquiátrico Hospitalocêntrico (o chamado Modo Asilar), tem-se, como prática 

tipicamente asilar, as estratégias de intervenção centradas na sintomatologia e, por isso, 

predominantemente medicamentosas.  Como assinala Costa-Rosa (2000), é da química que se 

espera a eficácia do tratamento. Portanto, o recurso medicamentoso é considerado o 

fundamento básico. De acordo com a análise feita por Yasui e Costa-Rosa (2008), a 

valorização radical atribuída à ação medicamentosa como solução exclusiva para os males e 

sofrimentos faz subsumir, entretanto, possíveis pulsações instituintes presentes nas queixas, 

nos sintomas e sofrimentos. 

 Outras práticas típicas que compõem o perfil da atenção asilar são: a ausência de 

mobilização do sujeito como participante do seu processo de cuidado, configurando o que 

Costa-Rosa (2000, p. 153) chama do “exílio do sujeito da cena do tratamento”, dando ênfase 

ao controle e à tutela; as intervenções fragmentadas e centradas basicamente no sujeito 

individual, também fragmentado e encadeado como uma mercadoria qualquer de um tipo de 

produção comum (Costa-Rosa, 2000); a imposição e normalização de hábitos morais (Costa, 

2007); a promoção do isolamento sócio familiar, já que as aproximações com o universo 

familiar, quando ocorrem, dão-se apenas com fins pedagógicos e morais; a absoluta 

priorização e hierarquização do saber-poder médico psiquiátrico em relação a outras 

especialidades, com a “. . . consideração daquilo que vai além do estritamente psiquiátrico 

como auxiliar secundário, tanto em termos teóricos quanto técnicos” (Costa-Rosa, 2000, 

p.153); e a pouca comunicabilidade entre os profissionais. Ainda de acordo com esse autor, a 

fragmentação das intervenções típica da atenção asilar reflete um modelo de divisão do 
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trabalho que corresponde a “. . . linha de montagem da produção comum de mercadorias” 

(Costa-Rosa, 2000, p.153). 

Uma tipicidade da cultura asilar, fomentada pelo paradigma que a sustenta, diz 

respeito às formas de organização institucionais verticais e piramidais em que “. . . poucos 

determinam e a maioria obedece . . .” (Costa-Rosa, 2000, P.158). Este modo de organização 

se expressa em relações de verticalidade, próprias do modelo capitalista de produção e, seja 

entre os profissionais e/ou entre estes, os usuários e a população, “. . . o fundamento das 

posições de mando é referido a atributos de competência técnica . . .” (Costa-Rosa, 2000, 

p.158), supostamente garantidos pelos saberes-fazeres bem estruturados, bem organizados, 

protocolados e normalizados das tecnologias
8
 leve-duras (Merhy, 1999).   

Em extrema valorização dessa tecnologia, que só os profissionais disporiam, na 

cultura da atenção asilar, os saberes e experiências dos usuários, dos familiares e da 

comunidade, embora presentes e não deixando de existir e/ou de resistir dentro de um campo 

de disputa constante pelo cuidado (Merhy, Feuerwerker & Gomes, 2010) não são levados em 

consideração pelos profissionais. Nesse contexto específico de asilamento, entendemos que 

as disputas das decisões sobre o cuidado de que nos fala esses autores, como um aspecto 

presente nas produções do cuidado, pendem mais radicalmente para o lado dos profissionais. 

Nesse sistema de isolamento enfraquecedor de vinculações, resistir aos laços de captura 

desses saberes normalizados e normatizantes, assim como às prescrições mortificantes, é 

missão que se revelou quase impossível para a grande maioria dos usuários e familiares desse 

sistema. Assim configurado, usuários, familiares e comunidade, por meio da imposição de 

um exercício pleno de práticas de eliminação, interdição e disciplinarização, “. . . interditados 

do diálogo, devem se comportar [e se comportaram] como . . . objetos inertes e mudos” 

(Costa-Rosa, 2000, p. 159), anulando-se como singularidades e como potencialidades.  

                                                 
8
 Mais à frente do texto, exploraremos esse conceito. 
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Ancorada nos modelos verticalizados que reproduzem os moldes socialmente 

dominantes de uma subjetividade serializada do Modo Capitalista de Produção (Yasui & 

Costa-Rosa, 2008), a relação com a clientela nesse modelo de atenção é claramente tutelar e 

estratificada entre doentes e sãos; entre razão e insensatez; entre sapiência e ignorância 

(Costa-Rosa, 2000). Em acordo com Yasui e Costa-Rosa (2008), enfatizamos que a lógica 

presente nesse modelo de atenção “. . . submete os sujeitos do sofrimento e os próprios 

trabalhadores a um lugar de sujeição, produção e reprodução de subjetividades enquadradas, 

conformadas e bem-comportadas” (p. 34). E, ao empreender esforços na direção desse tipo de 

submissão, fez-se produtora de afetos tristes, renunciando às potencialidades criativas, ao 

desejo e à autonomia
9
 (Yasui & Costa-Rosa, 2008).  

As práticas da cultura asilar protagonizaram o que Merhy, Feuerwerker e Gomes 

(2010) chamaram em outros contextos de um “. . . modelo fascista de atenção em saúde, 

prescritivo, previsível e normatizador no qual não há espaço para outras lógicas de produção 

de cuidado (p. 5)”. Um tipo de modelo sustentado “. . . em ideais comportamentalistas, com 

base em dados científicos, generalizáveis que independem dos aspectos psicossociais e 

culturais, e que não passam de meras abstrações numéricas . . .” (Merhy Feuerwecker & 

Cerqueira, 2010, p. 6). Nesse sentido, avalia-se que em termos de efeitos ou de sua ética, o 

modelo de atenção asilar concorre “. . . na melhor das hipóteses, para a adaptação ao status 

dominante . . .” (Costa-Rosa, 2000, p.164), para a produção do que Guattari (1981) chama de 

uma subjetividade capitalística
10

, pois, como bem sinalizam os autores “. . . onde há muita 

reprodução há pouca produção; onde há subjetividade serializada falta subjetividade 

singularizada” (Costa-Rosa, Luzio & Yasui, 2001, p. 22).   

                                                 
9
 Por autonomia compreendemos, de acordo com Kinoshita (2001), baseado em Canguilhem, “. . . a capacidade 

de um indivíduo gerar normas, ordens para sua via, conforme as diversas situações que enfrente” (p. 57). 
10

 Indica a dependência econômica do capitalismo contemporâneo em relação à produção de subjetividade, com 

vocação universal.  
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 O lugar onde tudo se encaixa para a realização da cultura asilar é prioritariamente o 

hospital psiquiátrico, locus depositário, embora não exclusivo, para onde são levados todos os 

pacientes problemáticos que devem ser, temporariamente ou definitivamente, alijados do 

convívio social (Costa-Rosa, 2000). Vê-se, assim, o caráter funcionalista e adaptativo-

moralista desse modelo de intervenção. Nada é mais pineliano!  

Já é mais que sabido os efeitos decorrentes desse modus operandi que busca acima de 

tudo – com o horizonte híbrido moral-científico da correção orgânica, subjetiva e da 

adaptação-adequação – a remoção ou o tamponamento de sintomas. Listando-os, vimos: o 

isolamento sócio familiar; o cerceamento de liberdades; o achatamento dos potenciais; a 

desabilitação de habilidades, quando não a morte subjetiva; a infantilização e a cronificação; 

a perda de autonomia; a privação dos direitos e da condição de cidadania; o reforço do 

preconceito social e mais uns sem números de aspectos limitantes decorrentes. Numa 

operação catastrófica, retirou-se das pessoas “. . . o direito de agenciar e protagonizar o 

cuidado com si mesmo e as escolhas de sua vida” (Merhy, Feuerwerker & Gomes, 2010, p. 

6). 

Diante de tal cenário de saberes e práticas e da constatação de seus efeitos antagônicos 

à produção de saúde e vida, frente a observável impotência terapêutica e ao caráter 

iatrogênico da institucionalização, expressos nos altos índices de cronificação e no reflexo do 

que já se passava no cenário mundial, deflagra-se uma crise da psiquiatria hospitalocêntrica. 

Tornou-se um imperativo ético a construção de outro modo de assistir as pessoas em condição 

de intenso sofrimento psíquico. Inauguram-se, assim, propostas de reformulação da 

assistência em saúde mental no país como forma de assegurar um modo de cuidado digno 

que, em favor da vida, prime pelo resgate ou (re)invenção de biografias e subjetividades 

entorpecidas e esquecidas pela cronologia do tempo morto dos hospitais psiquiátricos em suas 

estruturas asilares.   
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Esse foi o início do um processo histórico-político-social que disparou um caminho de 

busca pela transformação da relação entre a sociedade e a loucura, questionando não só as 

instituições e práticas psiquiátricas vigentes, mas o campo paradigmático dos saberes que as 

fundamentam e as legitimam. A Reforma Psiquiátrica emerge, assim como um Movimento de 

cunho instituinte, como assinala Pinheiro (2009), “. . . imbuída dos valores da luta 

antimanicomial e dos desejos de mudança que almejam ao desaparecimento de tudo o que 

subjaz ao modelo asilar em suas múltiplas facetas . . .” (p. 13). Como um movimento 

instituinte
11

, tenciona e constrange, na dinâmica das forças em jogo, o polo do então 

instituído
12

 saber psiquiátrico hospitalocêntrico e do projeto societal manicomial de clausura e 

submissão. 

 

1.2.  A Desinstitucionalização: um conceito-ferramenta caro ao Paradigma Psicossocial  

 

Um dos princípios caros ao projeto de Reforma, a desinstitucionalização, representa, 

de acordo com a Psiquiatria Democrática Italiana
13

, muito além da desospitalização, um 

complexo processo social que busca questionar e alterar as relações de poder entrelaçadas 

entre pacientes, profissionais e o conjunto institucional asilar, manicomial, autoritário, 

segregador e empobrecedor da vida.  

Apoiados no pensamento dos filósofos da diferença e dos teóricos institucionalistas, 

toma-se o conceito de instituição não em seu sentido jurídico, como organização (Lourau, 

                                                 
11

 A noção de instituinte pode ser compreendida como um conjunto de forças que tendem a por em questão o 

instituído, buscando irrupção do novo. São forças que tencionam o estabelecido, o instituído. Forças de 

subversão e mudança (Aguiar & Rocha, 2007). 
12

 A noção de instituído diz respeito ao que é dado, aquilo que “. . . se impõe como uma verdade não produzida” 

(Lourau, 1993, p. 90) e, por isso, tida como universal e inquestionável. Enquanto força, o instituído luta pela 

permanência da instituição.  
13

 A Psiquiatria Democrática Italiana reflete a experiência de Reforma Psiquiátrica italiana. Iniciou nos anos de 

1960, em Gorizia, tendo Basaglia como um dos mais expressivos protagonistas. Partiu da reforma de um hospital 

psiquiátrico da cidade, mas logo se encaminhou para propor a negação da psiquiatria enquanto ideologia. Essa 

foi uma experiência que fez emergir um pensamento e um tipo de prática extremamente originais, voltados para 

a ideia de superar o aparato manicomial (Amarante, 2007). A busca pela cidadania e o retorno do louco no seio 

social são pontos fundamentais para melhor compreender esta experiência (Bueno, 2011). 
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1993), mas como uma rede invisível de relações integradas de saber e de poder capazes de 

fomentar processos de subjetivação
14

. Como sustento para as formas de contrato social, 

podem operar tanto em sua faceta criacionista quanto disparar processos contrários à vida, 

conservadores e reacionários às movimentação desejantes (Paulon, 2006): caso do conjunto 

institucional asilar-manicomial. De acordo Lourau (1993), “. . . a noção de instituição é um 

artifício, um modelo teórico . . . um complexo sistema de relações” (pp. 61-62).  

Como uma rede de relações de saber e poder, como um modelo teórico, “. . . 

instituição não é uma coisa observável, mas uma dinâmica contraditória . . . que se constrói na 

história de um determinado tempo” (Lourau, 1993, p. 11). Por essa razão o autor pensa que, 

mesmo invisível, ela é “. . . presente no grupo, como um espectro” (Lourau 1993, p. 29).  

Algo relevante nessa forma de compreensão é a ligação apontada entre a formação das 

instituições, as formas desejantes e os modos de subjetivação. Com essa compreensão, se 

deixa advertido que “. . . não há sujeito sem instituição, nem institucionalidade que possa ser 

pensada alheia aos sujeitos” (Paulon, 2006, p. 124).  Nesse sentido, podemos dizer que somos 

seres de instituição, uma vez que, como aponta Lourau (1993), as instituições fazem, criam, 

moldam e dão forma aos grupos. Assim também compreende Deleuze (1991) quando pensa 

que “toda instituição impõe ao nosso corpo, mesmo em suas estruturas involuntárias, uma 

série de modelos, e dá à nossa inteligência um saber, uma possibilidade de previsão, assim 

como de projeto” (p. 137). Operando como uma rede de relações oculta de poder e valores, 

entendemos que as instituições instituem regimes de verdade (Paulon, 2005), ou seja, os tipos 

de discursos que cada sociedade acolhe e, dentro de relações de poder, fazem funcionar e se 

sustentar como verdadeiros (Foucault, 2007). 

                                                 
14

 Por processos de subjetivação, entendemos as formas de agenciamento coletivo do desejo que, fomentados 

com grande força de coesão no/e pelo social, modelam as instâncias psíquicas responsáveis pela maneira de ver e 

sentir o mundo, a vida, os outros e a si próprio. Pensar o humano, nessa perspectiva, é enxergá-lo como uma 

espécie de terminal consumidor de subjetividade, de “. . . sistemas de representação, de sensibilidade . . . que 

nada tem haver com categorias naturais universais” (Guattari & Rolnik, 1986, p. 32). 
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A partir do que foi explicitado na seção anterior, é possível analisar que o conjunto 

institucional asilar-manicomial é baseado em velhas formas de contrato que têm como 

substrato um regime de verdade híbrido de valores morais-científicos centrado no eixo da 

razão – responsáveis por subtrair do louco a condição de sujeito, de cidadão. Como valores 

empobrecedores da vida, os consideramos, dentro de uma perspectiva nietzschiana, como 

valores decadentes e merecedores de desconstrução.  

Assumindo a noção de instituição como um modelo teórico sustentado por uma rede 

de saberes, poderes e valores que instituem regimes de verdade, compreende-se a 

desinstitucionalização disparada pela Psiquiatria Democrática Italiana como um processo 

complexo, para além da batalha pela redução e fechamento de leitos – a desospitalização – 

como uma desconstrução dos valores da lógica manicomial – do conjunto institucional de 

aparatos científicos, legislativos, administrativos e morais construídos em torno da noção de 

doença mental (Barros, 1994). Visando essa desconstrução, requisita-se uma mudança 

paradigmática (Rotelli, Leonardis & Mauri, 2001) pela construção de outra lógica e modo de 

se posicionar frente à loucura.  

Compreendida dessa forma, a desinstitucionalização não pode mais “. . . se limitar a 

simples desmontes físico-estruturais ou meras regras de funcionamento organizativas . . .” 

(Paulon, 2006, p. 134), tal como se assistiu na tradição da reforma psiquiátrica americana. 

Assumir essa noção da desinstitucionalização como desconstrução representa enfrentar o 

manicômio como relação (Nicácio, 2001). Desinstitucionalizar significa, então, fazer um 

movimento de desmonte daquele aparato institucional a partir da transformação dos elementos 

explícitos e implícitos no paradigma asilar. Como ação de desmonte, ela opera, 

especialmente, sobre o princípio clínico-racionalista fundante do paradigma da Psiquiatria 

Hospitalocêntrica Medicalizadora, tal como veremos à frente.  
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No limite desse desmonte, propõe-se a negação da instituição manicomial, isto é, o 

saber psiquiátrico sobre a doença mental que, através de um processo histórico e social, 

apropriou-se da loucura, estabelecendo com ela uma relação objetalizante (Basaglia, 1985).  

No sentido que adota, "a negação de um sistema é a resultante de uma desestruturação, de um 

questionamento do campo de ação sobre o qual se age. É este o caso da crise do sistema 

psiquiátrico enquanto sistema científico e sistema institucional . . .” (Basaglia, 1985, p. 475).  

Por meio dessa negação, supera-se o paradigma psiquiátrico, invertendo sua lógica e 

possibilitado a emergência de outro paradigma que transforme o próprio objeto da ação, da 

doença para o sofrimento. Tem-se com isso uma dimensão operacional do processo crítico-

prático da desinstitucionalização italiana que, iniciando pelo manicômio, “. . . desmonta a 

solução institucional existente para desmontar (e remontar) o problema . . . transforma os 

modos nos quais as pessoas são tratadas . . . para transformar o seu sofrimento . . .” (Rotelli, 

Leonardis & Mauri, 2001, p. 28).  

Na prática, essa noção de desinstitucionalização nos requisita e orienta a driblar os 

aspectos que ficaram expressos de modo sublinhado nos manicômios, embora não sejam 

exclusivos deles (Costa-Rosa, Luzio & Yasui, 2003).  

Auxiliando-nos pela compreensão foucaultiana, que inscreve as instituições nos jogos 

de saber-poder de um tempo datado historicamente e, em inspiração nietzschiana, 

enxergando-as como “redes invisíveis de subjetivação moral” (Paulon, 2006, p. 128), 

tomamos como tarefa prática da desinstitucionalização, de acordo com essa autora, “. . . um 

trabalho micropolítico de desconstrução gradual das lógicas reprodutoras e desingularizantes 

que transcendem em muito os muros levantados por instituições totais” (p. 134).  

Apoiados no pensamento de Rolnik (2007, p. 11), situamos a micropolítica em 

aspectos relacionados aos processos de subjetivação e “. . . em sua relação com o político, o 

social e o cultural, através dos quais se configuram os contornos da realidade em seu 
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movimento contínuo de criação coletiva . . .”. Trata-se de movimentações políticas que 

incidem “. . . nos pontos de singularidade, em processos de singularização, que são as próprias 

raízes produtoras da subjetividade em sua pluralidade” (Guattari & Rolnik, 2005, p. 36). Em 

conexão com esses autores, compreendemos que essas movimentações micropolíticas são 

inesperáveis da relação com o mundo, da relação singular que se estabelece com ele, 

passando, portanto pela dimensão dos afetos (Rolnik, 2007). 

Pelos processos de singularização, a micropolítica opera nos micro espaços de 

interação social, nas relações de forças e afetos, nos encontros dos sujeitos com/e dentro do 

mundo. A partir disso, apreendemos que essas movimentações políticas envolvem confronto e 

luta; embate e combate; intensidade e afirmação do novo. 

Nessa perspectiva, o trabalho micropolítico de desinstitucionalização implica, através 

e dentro desses espaços de encontros, em arejar as tais redes invisíveis, maleabilizá-las, 

podendo, com isso, recompor velhos contratos. Ressalta-se, porém, que a possibilidade dessa 

recomposição não se faz sem se produzir críticas a ela, sem se buscar e trabalhar por desfazê-

las, sem desejá-las outras. Somente apostando na potência do novo, esta recomposição se 

torna possível (Paulon, 2006).   

Em comum acordo com a autora, apresentamos a tarefa micropolítica da 

desinstitucionalização como um intermitente questionamento dos valores que atribuímos às 

nossas formações culturais, profissionais e morais, movidos por uma “. . . constante 

potencialização para produzir o novo, resgatando o devir criador de cada um de nós” (Paulon, 

2006, p. 134). Ao propor um exercício micropolítico intermitente de questionamento de 

valores, a autora se inspira na ética nietzschiana e apresenta a desinstitucionalização como 

transvaloração do mundo circundante e dos valores que o constituem (Paulon, 2006).  

Isto porque a transvaloração ou transmutação de que falava Nietzsche de forma 

transversalizada em quase toda sua obra é, por excelência, uma tarefa desconstrutiva, pois 
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implica, como nos diz o filósofo em Ecce Homo, a “. . . libertação de todos os valores morais 

(2008, p. 70)”. Assim concebida, a transvaloração opera, portanto, no âmbito de todos os 

valores estabelecidos e estrategicamente vendidos como imutáveis. Operar a transvaloração é 

realizar, de acordo com Paulon (2006) a passagem de um niilismo passivo para um ativo, o 

que corresponde a transformar o nada de vontade metafísico em vontade de nada “. . . 

compreendido enquanto desejo permanente de mudança . . .” (Paulon, 2006, p.126). 

Afinados aos autores com os quais dialogamos sobre a noção de 

desinstitucionalização, vê-se que se trata de um princípio que, para ser realizado, pressupõe 

transformações culturais e subjetivas, ético-políticas, morais, rumo à inclusão do louco na 

sociedade, rumo a estar-com. Aliás, após um percurso de amadurecimento do Movimento de 

Reforma Psiquiátrica brasileira, em sua aproximação com a Psiquiatria Democrática Italiana  

– em que a busca pela cidadania e o retorno do louco à dinâmica do seio social são pontos 

fundamentais para o entendimento do percurso basagliano e da própria fundamentação dessa 

experiência de Reforma (Bueno, 2011) – assume com um dos seus maiores objetivos 

exatamente a construção de outro lugar social para a loucura (Amarante, 2007), Um lugar de 

direitos, de ocupação da cidadania, de trânsito na cidade, de trocas sociais, de contratualidade, 

de inclusão e de vida. Lugar em que, como nos assinala Birman (1992), se possa reconhecer a 

diferença do universo da loucura sem que isso implique em sua retirada do campo da verdade 

ou, acrescentamos, do campo dos possíveis existenciais. 

A Busca pela superação dos saberes e das práticas asilares, pela mudança nos 

fundamentos jurídico-políticos e reconstrução do lugar social da loucura, primando pelo 

resgate de sua cidadania roubada pelo sequestro asilar (Birman, 1992), são dimensões 

fundamentais do projeto de Reforma (Amarante, 2007), na medida em que traduzem um 

caminho de acerto de contas de uma dívida social bissecular para com os loucos.  
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As transformações de ordem cultural, subjetiva, ética e política requisitadas pelo 

princípio da desinstitucionalização, enquanto desconstrução e mudança de lógica, incidem nas 

formações rochosas dos nossos manicômios mentais, onde, de acordo com Pelbart, (1993), 

confinamos a desrazão. Incidem em nosso mais íntimo e compartilhado desejo de manicômio, 

tal como pensado por Machado e Lavrador (2002, p. 46), como “. . . um desejo em nós de 

dominar, de subjugar, de classificar, de hierarquizar, de oprimir e de controlar [presente] em 

toda e qualquer forma de expressão que sustente uma racionalidade carcerária, explicativa, 

despótica”. 

Por outra ótica, auxiliados outra pela filosofia de Nietzsche, podemos dizer que tais 

transformações incidem na face do nosso desejo conformista/niilista e conservador de 

preservação das instituições, neste caso, o corpo institucional manicomial. Tal desejo é 

conformista na medida em que, sustentando-se na ilusão de ordem, proteção, segurança e até 

de salvação que as instituições nos sugerem – supostamente aplacadora do medo e da 

insegurança oriundos das movimentações intempestivas da vida – nos fazem quietos, mornos. 

Assim configurado, o filósofo o considera niilista, em sua acepção passiva, na medida em que 

dá passagem ao nosso devir escravo (Paulon, 2006). Nesse devir, numa operação típica de 

barganha e assentada em fundamentos morais transcendentais, trocamos segurança e proteção 

– recusando a potência e/ou a exuberância da vida e seus riscos do vir-a-ser – por obediência, 

conformação, empobrecimento e apatia. Esse é um devir que expressa o nada de vontade do 

que nos falava Nietzsche (Paulon, 2006). 

Mas, seja por clausura nos manicômios mentais, seja por desejo de manicômio, seja 

por desejo niilista/conformista, o fato é que tais formas de desejo, encarceradas e 

encarceradoras, refletem modos de subjetivação esquadrinhados e endurecidos que, além de 

se constituírem, como sinalizam Alverga e Dimenstein (2006), como força motriz atravessada 
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no tecido social, nutrindo forças instituídas, terminam no cotidiano das práticas no campo da 

saúde mental por aprisionar a experiência da loucura (Machado & Lavrador, 2001). 

Atentos a essas formas de desejo, é preciso que possamos nos abrir para pensar, 

identificar e resistir aos laços de captura da faceta desse desejo conservador de preservação 

que insiste em nós, pois, desinstitucionalizar é, nesse sentido, inverter a tendência da lógica 

institucional de auto-reprodução e conservação dos seus interesses para, em vez disso, atender 

às necessidades das pessoas em sofrimento. 

Em outras palavras, como nos diz Pelbart (1993), sendo carcerária a racionalidade 

calcada na razão, “. . . no plano de nossa geografia cultural e política é preciso recusar o 

Império da Razão . . . Seria preciso desmontar essa racionalidade a fim de deixar o 

pensamento permeável à desrazão” (p. 107), praticando um exercício de transitar naquilo que 

que os loucos, os não manicomializados, ainda nos sugerem (Pelbart, 1993). Isso se converte 

num tipo de pensamento que se permite, como nos diz o autor, “pensar loucamente” ou que 

pode experimentar “desrazoar” o pensamento. O fim do manicômio mental nos convoca 

socialmente ao direito à desrazão (Pelbart, 1993). Libertar-se do manicômio mental é isso: “O 

direito à desrazão significa poder pensar loucamente, significa poder levar o delírio à praça 

pública, significa fazer do Acaso um campo de invenção efetiva, significa liberar a 

subjetividade das amarras da Verdade” (Pelbart, 1993, p. 108). 

Perspectivando as transformações anunciadas, convém produzir furos no cerco dessas 

com-formações niilistas, desgrudando-nos dos territórios existenciais conhecidos, curvando-

nos, como nos diz Paulon (2006), às relações de alteridade. É preciso, como nos sugere a 

autora, drenar os coágulos das instituições que, embora tenham sido instituídas dentro de um 

processo de implicação do desejo, na busca por atender suas exigências, cristalizaram-se em 

modos que findaram por congelá-los em sua vivacidade. No limite, é preciso fazer 

desencarcerar aqueles modos desejantes, fazendo ativar um desejo permanente de mudança, 
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expansivo, criacionista, produtor de vida e saúde, potencializando uma luta pelas forças 

mutantes e, como diriam os filósofos da diferença, capazes de resistirem à morte do homem 

(Paulon, 2006). A aposta é de que:  

Se a pequenez de todos nós – nosso devir-escravo – agarra-se às instituições assim 

como as encontramos, nossa vontade de poder inventa linhas de fuga
15

, nosso devir-

nobre as quer diferentes, porque a vida tem que ser mais do que está prescrita nos 

velhos costumes (Paulon, 2006, p. 131). 

 

 

1.3. O Modo Psicossocial: traindo o Modo Asilar e se constituindo como um Paradigma 

Emergente  

 

 Acabamos de sinalizar a complexidade e a ousadia do projeto de reforma psiquiátrica, 

que tem como princípio a desinstitucionalização. O conjunto de transformações dessa ordem 

requisitado – de questionamento e desconstrução de valores, lógicas, princípios e aparatos 

institucionais manicomiais reprodutores; de redes de subjetivação moral desingularizantes; de 

enfrentamento micropolítico e relacional com nossos manicômios mentais; de transvaloração 

ou transmutação das fontes morais que nutrem nosso desejo de manicômio e nosso desejo 

conformista/niilista; de busca por alimentar de forma permanente desejo de mudança; de luta 

por direito à desrazão e inclusão; de produção de alteridade – nos remete a um tipo de 

operação subjetiva de absoluta plasticidade que Deleuze e Parnet (como citado em Bonfim, 

2011) intitularam de traição. Isto porque, de acordo com esses autores, trair implica em 

renunciar modelos, esquecer identidades, abrindo-se à criação, à inventividade (Bomfim, 

2011).  

                                                 
15

 Trata-se de linhas de desterritorialização que produzem rupturas com estratificações e raízes, disparando 

metamorfoses capazes de fazer insurgir o novo (Deleuze & Guattari, 1995). 
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Apoiados nessa perspectiva, pensamos que é por meio da operação de traição que se 

faz a possibilidade de reinventar pensamentos e ações asilares e, como traidores, 

afirmativamente produzir diferença. Nesse sentido, fazemos uma correlação entre a 

transvaloração nietzschiana e a traição deleuziana e os identificamos como dois conceitos que 

nos auxiliam a engrossar o caldeirão da desinstitucionalização para produzir incinerações do 

corpo manicomial. 

É preciso derrogar o Modo Asilar, enfatiza Costa-Rosa (2000). É preciso construir 

outra via. É preciso traí-lo. Somente outro corpo epistemológico, filosófico, teórico; somente 

outras referências socioculturais, subjetivas, relacionais, éticas, para dar conta da “traição”, da 

negação do Modo Asilar. Somente outro corpus paradigmático e relacional pode dar conta de 

produzir furos nos nossos manicômios mentais, de interferir nos modos esquadrinhados do 

desejo, de reinventar a relação com o louco e de produzir diferença.  

Dessa forma, a mudança de lógica que requisita o princípio da desinstitucionalização é 

apresentada em outro modo de pensar e se posicionar frente à loucura, pelo Modo 

Psicossocial. Costa-Rosa (2000), seu propositor, apresenta-o como um paradigma 

radicalmente novo que se contrapõe ao paradigma ou Modo Asilar e que vem se configurando 

a partir das experiências práticas da reforma psiquiátrica. Em suas palavras, “Um paradigma 

das práticas substitutivas ao modo asilar” (Costa-Rosa, 2000, p. 141). Em nosso 

entendimento, um paradigma que, agora nos servindo do pensamento de Boaventura de Sousa 

Santos (1987), intitulamos por Paradigma Emergente. Isto porque, se valendo da superação 

das concepções dualísticas do tipo natureza/cultura, subjetivo/objetivo, coletivo/individual 

(Santos, 1987) e nessa esteira do tipo problema/solução, doença/cura, razão/desrazão típicos 

do paradigma dominante da psiquiatria, essa noção do Paradigma Emergente, do qual nos fala 

o autor, nos empresta um solo epistemológico que se conecta com as aspirações do paradigma 

psicossocial.  
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1.3.1. Tecendo o mapa de constituição do Modo Psicossocial 

 

Como se pode identificar, o que aqui denominamos de Modo Psicossocial, em 

referência a um paradigma, se ancora na experiência de desinstitucionalização italiana, 

colocando-se como uma proposta efetiva para desinstitucionalizar o paradigma psiquiátrico 

(Costa-Rosa et al., 2003). Segundo seu propositor, este paradigma veio surgindo de 

diferenciações operadas nas práticas do paradigma Asilar, “. . . primeiro simplesmente por 

meio das críticas, tanto a sua dimensão ideológica quanto teórico-técnica; depois por meio do 

exercício de outras possibilidades práticas . . .” (Costa-Rosa, 2000, p. 150). Trata-se, portanto, 

de um paradigma que veio se colocando, de forma afirmativa, através de outras possibilidades 

práticas (Yasui & Costa-Rosa, 2008).  

As diferenciações produzidas nas práticas foram sendo compostas, em princípio, sob 

forte inspiração das experiências de Reforma de outros países
16

. Tributa-se a elaboração das 

práticas do Modo Psicossocial a diferentes movimentos sociais e científicos, assim como a 

vários campos teóricos, ainda que, como assinala Costa-Rosa (2000, pp. 142-151), muitas 

vezes essas contribuições passem sem a devida advertência para os trabalhadores, que “. . . as 

obtêm, pela via indireta, já incorporadas nos modelos importados . . .”. São contribuições 

advindas de diversas experiências históricas de reformas internacionais, tais como: a 

Psiquiatria de Setor francesa, a Psiquiatria Comunitária americana, a Antipsiquiatria, a 

Psicoterapia Institucional e a Psiquiatria Democrática italiana. Esta última, como discutimos 

anteriormente, oferta uma das principais contribuições norteadora para o campo da Atenção 

Psicossocial com o movimento da desinstitucionalização (Costa-Rosa et al., 2003).  

Segundo seu propositor, a compreensão mais ampla da complexidade do Modo 

Psicossocial convida a incursões: pela grade conceitual da Análise Institucional; por modelos 

                                                 
16

 Não é propósito deste texto fazer uma incursão histórica sobre as experiências internacionais de Reforma, mas 

utilizaremos noções de algumas dessas experiências que nos parecem fundamentais para o pensamento aqui 

traçado. Para um maior aprofundamento desse percurso, sugerimos ver Amarante (1995) e Yasui (2010). 
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teóricos da constituição subjetiva (Costa-Rosa, 2000); pelas experiências locais dos serviços 

substitutivos e seus elementos teórico-práticos subjacentes – embasados em ideias 

sociológicas e psicológicas, na Psicanálise, no Materialismo Histórico, na Filosofia da 

Diferença; pelas contribuições das políticas públicas (Costa-Rosa et al., 2003). A 

complexidade do Modo Psicossocial reflete, portanto, um campo multidisciplinar e de 

interinfluência interdisciplinar em que esse paradigma está mergulhado.  

Pelas nossas influências filosóficas, teóricas e epistemológicas, evidencia-se nesta tese 

que, desse campo de interinfluência, nos aproximamos e dialogamos especialmente com os 

conceitos da Análise Institucional
17

 e com alguns dos pensamentos
18

 inscritos pelos filósofos 

da diferença, dentro de suas conexões com outros autores. Tal aproximação se deve à nossa 

identificação de uma oferta teórico-prática bastante fértil e oportuna desses campos de saberes 

ao Paradigma Psicossocial, do qual estamos nos ocupando.  

Como exemplo dessa oferta, basta recordarmos e destacarmos como o conceito de 

instituição - distanciado de seu sentido mais comum de organização - nos abriu uma 

perspectiva de compreensão e análise da lógica asilar, especialmente atravessada na 

organização hospitalar psiquiátrica mas, que, como lógica de saberes invisíveis, transpassa e 

se faz presente em nossa intimidade psíquico-existencial. Podemos aprofundar essa análise 

recorrendo outra vez à importância da ideia da transvaloração nietzschiana apresentada por 

Paulon (2006), em conexão direta com o princípio da desinstitucionalização, tão cara ao 

Paradigma Psicossocial e, mais que isso, o convite à inventividade que emerge frente à trilha 

desconstrutiva do Paradigma Psicossocial em cena, que tem como horizonte a defesa da 

afirmação da diferença enquanto direito à desrazão, como vimos.  

                                                 
17

 O conceito de instituição já discutido, o de instituído e instituinte, o de institucionalização e o de análise de 

implicação, que serão tratados mais à frente de modo que apontem para essa aproximação e diálogo 

estabelecidos com a perspectiva da Análise Institucional. 
18

 Destacamos, desses pensamentos, a noção de transvaloração, de traição e a do niilismo, explicitados, a 

afirmação da diferença, a indicação de um paradigma ético-estético e a ética da singularização, que serão 

abordados na próxima seção.  
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Costa-Rosa (2000) nos faz lembrar, ainda, que as formulações acerca da constituição 

subjetiva têm tido contribuições da psicanálise e da esquizoanálise em suas formulações em 

prol de novas formas de subjetivação pelos processos de singularização. No seguimento da 

próxima seção, na medida em que formos introduzindo algumas premissas do Paradigma 

Psicossocial, outras explicitações do conjunto de ofertas desses campos a este paradigma 

serão sinalizadas. 

Partindo agora para uma breve recorrência histórica, vemos que o termo psicossocial 

carrega a herança da Psiquiatria Comunitária americana, que, por sua vez, já o transpõe das 

discussões da Medicina Comunitária
19

 para o campo da Reforma Psiquiátrica. Naquele 

momento, entretanto, que coincide com o pós II guerra mundial, esse termo, dentro da 

Psiquiatria Comunitária, tinha como pretensão apenas “. . . incorporar aspectos psíquicos e 

sociais aos aspectos biológicos do paradigma e do objeto da psiquiatria” (Costa-Rosa et al., 

2003, p. 18). Segundo analisam os autores, dentro da experiência da Psiquiatria Comunitária 

e de outras, como a Comunidade Terapêutica e a Psiquiatria de Setor, o termo Psicossocial 

ainda não lograva a busca por uma transição paradigmática (Amarante, 1995; Costa-Rosa et 

al., 2003) que, posteriormente, pela influência de outras experiências de Reforma de crítica 

mais radical, a exemplo da Antipsiquiatria e da Psiquiatria Democrática, veio a lograr, 

recebendo estatuto de um novo paradigma (Costa-Rosa et al., 2003). 

De toda forma, o fato de que tais experiências vão imprimindo bifurcações no 

Movimento de Reforma Psiquiátrica internacional e engendrando transformações e que 

deixam marcas tenazes no objeto da psiquiatria. Isso tem correspondências
20

 no contexto da 

Reforma brasileira, que vai incorporando suas inovações principais e recebendo elementos “. 

                                                 
19

 Os Projetos da Medicina Comunitária, assim como da Medicina Integral, Preventiva contrapunham o caráter 

fragmentário das ações médicas e propunham a integração da dimensão social presentes na produção das 

enfermidades (Costa-Rosa, Luzio & Yasui, 2008). 
20

 A partir da década de 1980, o termo psicossocial passou a ser utilizado no Brasil para designar novos 

dispositivos institucionais – CAPS e NAPS – que aspiravam outra lógica de funcionamento, outro arcabouço 

teórico-técnico e outra ética, todos distintos dos que pautavam o paradigma asilar (Costa-Rosa et al., 2003). 
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. . tanto em termos teóricos e técnicos, quanto ideológicos e éticos, aptos a constituírem um 

novo paradigma para as práticas em Saúde Mental . . .” (Costa-Rosa et al., 2003, p. 14).  Ou 

seja, daquelas marcas e desses elementos, vão sendo configuradas as bases para a construção 

do novo paradigma das práticas em Saúde Mental, o chamado Modo Psicossocial, que, 

recebendo estatuto de paradigma, aspira transpassar o paradigma psiquiátrico (Costa-Rosa et 

al., 2003).  

Mas não só dessas referências se compõe o Paradigma Psicossocial. Sabe-se haver 

uma estreita vinculação entre o Movimento de Reforma Psiquiátrica e o Movimento de 

Reforma Sanitário brasileiro, na medida em que “Ambos tratam a saúde como uma questão 

revolucionária, no eixo da luta pela transformação da sociedade” (Costa- Rosa et al., 2001, p. 

13) e são pensados como um processo civilizatório que implica transformação de valores. 

Nesse sentido, convém lembrar que a mudança de paradigma almejada nas práticas em saúde 

mental não faz parte de uma agenda específica deste setor. Analisa-se que “. . . ela se inclui 

no conjunto de transformações práticas que têm como prioridade a construção do SUS no 

contexto da Reforma Sanitária” (Yasui & Costa-Rosa, 2008, p. 30).  

Pela estreita vinculação dos dois movimentos, princípios de sustentação da reforma 

sanitária – universalidade, acessibilidade, igualdade, equidade, integralidade, 

descentralização, municipalização, intersetorialidade e controle social – são compartilhados 

pela Atenção Psicossocial (Yasui, 2009). E, pela sintonia das concepções ideológicas, 

teóricas e éticas entre a Reforma Psiquiátrica e a Reforma Sanitária Yasui e Costa-Rosa 

(2008) entendem que o Paradigma Psicossocial se associa ao Paradigma da Produção Social 

da Saúde, elaborado por Mendes (2006), em que a noção de saúde é tomada como um estado 

que se constitui a partir e como produto de uma maneira de se conduzir a vida em seus 

diversos aspectos físicos, psíquicos, sociais, econômicos, culturais e ambientais (Yasui e 

Costa-Rosa, 2008). 
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Indo além das especificidades da saúde mental, a partir de uma crise mais ampla na 

saúde brasileira, o que estava em questão era o modelo médico hegemônico, 

epistemologicamente ancorado no paradigma flexneriano que sustentava um modelo de 

atenção médico que prescrevia “. . . um modo de organização das práticas de saúde, 

caracterizadas por atividades curativas, individuais, assistencialistas e organizadas em 

especialidades” (Yasui e Costa-Rosa, 2008, p. 30). Sair dessa crise implicava superar a 

racionalidade desse paradigma, operando um deslocamento desse modelo médico para o 

modelo de atenção à saúde, expressão do Paradigma da Produção Social da Saúde (Mendes, 

2006).  

Atendendo àquela compreensão da noção de saúde, o paradigma da produção social 

da saúde vai pressupor, em vez de práticas individuais e organizadas em especialidades, “. . . 

o planejamento das ações de Atenção de modo integral, baseadas no trabalho em equipe e nas 

práticas coletivas de saúde . . .” (Yasui e Costa-Rosa, 2008, p. 30). 

Assim, a partir do exposto, vê-se que o Paradigma Psicossocial se configura a partir 

de um corpo amplo de conhecimentos e campos do saber acerca do humano em intenso 

diálogo. Após termos indicado os elementos constitutivos desse corpo, passaremos a 

explicitar suas principais premissas e, a partir delas, como se desenham as práticas de atenção 

em saúde mental ancoradas no Paradigma Psicossocial.  

 

1.4. Premissas do Modo Psicossocial e as práticas de Atenção Psicossocial  

 

A formulação do Modo Psicossocial parte dos quatro parâmetros já anunciados na 

seção do paradigma asilar, porém, são transmutações na concepção do objeto e dos meios de 

trabalho e intervenção; nas formas de organização dos dispositivos institucionais; nas formas 

de relacionamento com os usuários e a população; nas implicações éticas dos efeitos de suas 

práticas que norteiam, definem o Paradigma Psicossocial e desenha a modalidade de suas 
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práticas, o que aqui chamamos de prática de Atenção Psicossocial. Apresentando-se como 

outro paradigma, o Modo Psicossocial transforma a concepção do “objeto” das práticas, os 

modos de conceber e estruturar a assistência e as relações terapêuticas, tendo, por essa razão, 

implicações éticas radicalmente diferentes daquelas das práticas asilares (Costa-Rosa et al., 

2003).  

Segundo a perspectiva de Costa-Rosa (2000), é a substituição radical do Modo Asilar, 

ou diríamos, sua “traição” pelo Modo Psicossocial, que configura as práticas de Atenção 

Psicossocial. Colocando essa proposição de um tipo de substituição radical do Modo Asilar 

como aquilo que configura as práticas de Atenção Psicossocial em análise, estivemos nos 

questionando se essa radicalidade seria possível.  

Tomando o termo radical em um dos seus sentidos figurados, isto é, como algo 

relativo às mudanças profundas e completas (Ferreira, 1999), consideramos que essa 

radicalidade não seria passível de realização. Isso porque, ancorados em pensamentos que 

reconhecem uma dinâmica de forças instituídas e instituintes – que em constante operação, 

disputam espaços sociais, lógicas institucionais e regimes de verdade - entendemos que a 

ideia de uma substituição completa, total, do paradigma asilar, ainda que desejada e 

politicamente bem intencionada, não seria possível.  

Tomando esse jogo de forças como panorama de leitura para pensar as mudanças das 

práticas em saúde mental, de um paradigma asilar para um paradigma psicossocial que 

componha um modelo de Atenção Psicossocial. O que se vê possível não é operar sua 

substituição radical, completa, total, mas um embate cotidiano das forças instituintes de 

ruptura que operam a favor de práticas de Atenção Psicossocial, assim como de forças 

instituídas de conservação do estabelecido que concorrem para a defesa da manutenção de 

práticas asilares, manicomiais. Ou seja, o que se vê é uma luta entre dois paradigmas, em que 

um luta nas brechas do outro. E mais, o embate que esse enfrentamento representa se coloca 
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ainda mais evidente se levarmos em consideração o que já discutimos acerca dos nossos 

manicômios mentais, alimentados por nossos desejos de manicômio. É campo de luta e 

disputa mesmo! Desta forma, dentro de um mesmo cenário ou serviço, pode-se devir Atenção 

Psicossocial mas, ao mesmo tempo, Atenção Asilar. 

A esse respeito, Luz (1979) nos ajuda a pensar nos serviços de saúde como “palcos de 

luta política”, mais do que simplesmente aparatos de respostas técnicas frente às demandas. 

Nesse sentido, pensamos que realizar práticas de Atenção Psicossocial é possível, sem 

lisuras, sempre que se produz fissuras e enfraquecimentos das rugas manicomiais. Para isso, é 

preciso cotidianamente lutar e buscar vencer o manicômio presente na cultura que herdamos 

e reproduzimos e, outra vez, como disse Nicácio (2001), enfrentá-lo como relação. E isso é 

mais parcial, processual que total, completo, acabado. 

Ao mesmo tempo, há outro sentido figurado para o termo radical, que se refere a algo 

extremo, de intensidade ou grau máximo (Ferreira, 1999). Esse sentido nos faz pensar numa 

ação radical como algo que, beirando um limite, uma fronteira, busca sempre com força, 

fissurar, enfraquecer e ultrapassar algo. Esse é um sentido que se revela para nós mais 

sintonizado com o que acabamos de defender para pensarmos a proposição de radicalidade 

das práticas de Atenção Psicossocial, isso porque agir de forma intensa, com força e potência 

máxima, nos parece diferente de um agir total, completo ou acabado.  

Usar de intensidade é expressar força, tal como sinalizamos, mas isso não nos diz de 

uma operação total, completa ou acabada, se pensamos que forças, como energia, podem se 

enfraquecer, assim como podem também se potencializar ainda mais dentro de um campo de 

disputa. Tudo depende de dentro de que terreno se dá essa disputa e o que se faz para 

alimentar as energias que fortalecem tais forças. O manicômio, mais uma vez, não se traduz 

apenas em equipamentos e serviços, mas em lógicas que operam na produção do cuidado, nas 

relações com a loucura, com a vida e com o mundo. Por essa razão dissemos que realizar 
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práticas de Atenção Psicossocial é, como tarefa de todos os dias, vencer as forças da lógica 

de oposição manicomial.  

 Essa radicalidade assim expressa nos faz recordar do que nos pareceu como 

expressão de força máxima no campo da reforma psiquiátrica internacional e, nesse sentido, 

radical de transformação do paradigma asilar. Estamos mais uma vez nos referindo a 

experiência da reforma italiana disparada pela psiquiatria democrática que, nas cidades de 

Trieste e Gorizia, conseguiu fazer radicalizar a superação do Modo Asilar, inclusive no 

sentido de não mais conviver com o equipamento asilar mais prototípico: o hospital 

psiquiátrico. Porém, sabe-se que essa radicalidade se processou nas duas cidades citadas, e 

não de forma lisa e homogênea em todo território nacional italiano. Isso, em nosso 

entendimento, reforça o que defendemos quando falamos de um território de disputas e de 

tensões, seja micropoliticamente falando, nos encontros das ações de cuidado, seja 

macropoliticamente, na estruturação e organização dos sistemas das políticas públicas dos 

Estado que normatizam essas ações.  

Como correspondente histórico no Brasil do que se passou nas duas cidades italianas 

em termos de radicalização e ruptura com o Modo Asilar, temos a experiência de Santos que, 

partindo de ações radicalmente potentes, conseguiu em franca ação de enfrentamento 

desativar a emblemática e paradigmática Casa de Saúde Anchieta, fundando o primeiro 

Núcleo de Atenção Psicossocial do Brasil. O que aconteceu nas cidades italianas e em Santos 

reflete empreendimentos micropolíticos radicalmente potentes, nos fazendo ver e defender a 

possibilidade de experiências micropolíticas radicais, no último sentido de radicalidade aqui 

discutido, já que, considera-se e luta-se contra suas forças mais duras exatamente dentro do 

território de batalha explicitado. 

Após esse esclarecimento conceitual, passamos a apresentar as premissas do 

Paradigma Psicossocial ou Modo Psicossocial que orientam as práticas de Atenção 
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Psicossocial, tanto em termos de concepções do objeto, dos meios de trabalho e de 

intervenção e do seu horizonte ético a partir dos efeitos terapêuticos, quanto em termos das 

formas de organização institucional e de relacionamento com os usuários e com a população.  

A divisão que se segue foi feita inspirada nos quatro parâmetros já referidos e foi 

concebida como tentativa de organização das ideias do texto, para os fins que ele se propõe. 

Porém, pela conexão que há entre esses parâmetros norteadores do Modo Psicossocial no 

desenho de suas práticas, adiantamos que o leitor não vai encontrar um raciocínio linear, nem 

também uma delimitação de fronteiras bem definidas entre eles, podendo esperar um tipo de 

costura em que em cada ponto que marca uma subdivisão é permeado por fios que remetem 

aos outros parâmetros. Isso poderá ser observado especialmente em relação à discussão sobre 

as formas de cuidado que transversaliza todos os tópicos, fazendo-se presente no debate de 

todos os parâmetros.  

 

1.4.1. Transmutando a concepção do objeto e dos meios de trabalho 

 

As práticas de Atenção Psicossocial partem de um questionamento
21

 e desconstrução 

da noção de doença mental, ela mesma uma instituição, tal como cunhada pela psiquiatria, 

em nome da (re)aparição do sujeito antes coisificado nas ideias de doença, transtorno, 

desordem mental, em suas determinações orgânicas (Amarante, 2007). Em seus lugares, o 

reconhecimento de um sujeito integral em experiência de intenso sofrimento, de uma 

existência-sofrimento, de um estado de não equilíbrio em relação ao corpo social, tal como 

pensou Rotelli (2001) na formulação da crítica ao paradigma doença-cura e na proposição do 

desmonte da relação problema-solução, sustentos pelo Modo Asilar.  

                                                 
21

 Tributa-se a esse tipo de questionamento a influência da tradição basagliana no desenvolvimento da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. 
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Essa desconstrução reflete a emblemática operação de colocar a doença entre 

parêntesis, suspendendo as estreitas vias do olhar da clínica e suas incrustações científicas e 

judiciárias, proposta por Basaglia (1985), como medida prática para desinstitucionalizá-la. 

Isso porque no restrito universo da clínica, os sintomas, que refletem dificuldades e 

desequilíbrios no âmbito mais geral das condições de vida, são reduzidos, simplificados e 

lidos como sinal apenas de doença, descredenciando-os do mundo social e inscrevendo-os no 

mundo das patologias (Rotelli, 2001), consequentemente no mundo da instituição 

psiquiátrica. 

Assim como indicado no Paradigma da Produção Social da Saúde, no lugar das quase 

exclusivas determinações orgânicas, emerge, no Paradigma Psicossocial, a consideração dos 

fatores políticos e biopsicossocioculturais como determinantes dessa existência-sofrimento. 

Diante dessa consideração, a loucura passa a ser lida não como um fenômeno exclusivamente 

individual, mas social (Costa-Rosa, 2000).  

Amplia-se e redefine-se, portanto, o contínuo saúde-doença, enquanto produto de 

processos sociais complexos, funcionando como expressão do sujeito se posicionar frente aos 

conflitos e contradições que o perpassam (Costa-Rosa, 2000). Ou seja, contextualiza-se o 

processo saúde/doença, desfazendo a lógica binária separatista, levando em consideração a 

dimensão subjetiva e sociocultural do sujeito do sofrimento, vinculando o conceito de saúde 

ao exercício de cidadania e a produção de saúde à produção de subjetividade. Concordamos 

com Costa-Rosa et al. (2001) quando defendem que essa contextualização “. . . obriga a 

considerar a própria luta por saúde, tanto entendida como estado das condições de saúde, 

quanto entendida como reinvindicação de cuidados de saúde, como componente da própria 

definição de saúde” (p. 17). 
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Um aspecto relevante no tocante a essa ampliação do conceito de saúde diz respeito à 

consideração da noção de crise como um componente estrutural da especificidade da saúde 

mental. Esse é o lugar e o estatuto da crise nessa concepção. Isso por que:  

. . . dada a concepção de saúde que inclui em sua definição a participação ativa do 

homem na busca de melhores condições de vida e de melhor atendimento à saúde, e 

dada a circunstância histórica de que a sociedade liberal . . . é conjunção de interesses 

contraditórios, portanto um processo que envolve luta e conflito entre esses interesses, 

só é possível conceber a saúde mental como certo modo do posicionamento subjetivo 

e sociocultural dos indivíduos na conjuntura conflitiva particular que os atravessa e 

pela qual são atravessados . . . (Costa-Rosa et al., 2001, pp. 17-19). 

Na compreensão desses autores, somente esse modo de formular o conceito de saúde 

leva mesmo em consideração os indivíduos como existência-sofrimento. A partir das fissuras 

produzidas na concepção de saúde e doença, é produzida uma torção no “objeto” das práticas 

da Atenção Psicossocial e nos meios de trabalho e intervenção que passa a ter uma equipe 

interdisciplinar como “. . . principal instrumento de intervenção, invenção e produção de 

cuidados” (Yasui & Costa-Rosa, 2008, p. 34). Adiante, exploraremos a especificidade do 

funcionamento dessa equipe de trabalho. Para o raciocínio que estamos traçando agora 

importa dizer que o foco de intervenção não é mais a doença e sim o sujeito, em sua 

existência-sofrimento. Vai além da doença para encontrar o sujeito, mas não apenas o sujeito 

individual, porque o conceito de existência-sofrimento implica um corpo social.  

Levando-se em consideração a dimensão subjetiva e sociocultural do sujeito, para dar 

conta da complexidade dessa redefinição que promove a noção de um sujeito integral, os 

recursos terapêuticos não se circunscrevem mais exclusivamente na medicação e nem apenas 

no sujeito. Um amplo conjunto de dispositivos e estratégias passa a compor um rol de ações 

integrais, como veremos um pouco mais adiante, com alcance na família e no grupo social. 
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Mas, se por um lado as intervenções não se circunscrevem apenas no sujeito, por outro é 

decisiva a importância que se atribui a sua mobilização e participação como ator ativo em seu 

processo de cuidado. Aprofundaremos as razões dessas modificações um pouco adiante. 

No âmbito das intervenções dirigidas ao sujeito não se tem como meta a remoção de 

sintomas a qualquer custo, produz-se outra torção. Não se deixa de buscar as intervenções 

nos sintomas, porém não como meta final. Isso porque o sofrimento e os conflitos dos quais 

os sintomas são porta-vozes devem ser reintegrados como parte da existência, “. . . como 

componentes do patrimônio inalienável do sujeito” (Costa-Rosa, 2000, p. 155).   

Considerando o sujeito como existência-sofrimento, é preciso abrir mão das ações 

disciplinares e renunciar à perseguição da suposta solução racional tendencialmente ótima – a 

reparação da normalidade, a suposta cura ou a vida produtiva – para se investir em 

emancipação, produção de vida, em sociabilidade, no sentido de (re)inscrição das pessoas no 

corpo social (Rotelli, 2001). 

 A renúncia a tal solução possibilita o que os autores italianos chamam de uma 

mudança de ótica profunda, responsável por atingir o conjunto das ações e das interações 

institucionais. Num percurso crítico de pensar os modos de ser do próprio tratamento, 

entendendo que “. . . não existe mais uma saúde, mas existem mil” (Rotelli, Leonardis & 

Mauri, 2001, p. 30), abandona-se a perseguição da cura e investe-se no projeto de “invenção 

de saúde” e de reprodução social das pessoas, (re)construindo-as como atores sociais. 

Mas o que seria esse projeto de invenção de saúde? Ou recolocando a nossa questão, 

como se inventa saúde? Qual é a relação entre a invenção da saúde e a produção de vida, a 

reprodução social, a sociabilidade? Para nos auxiliar na resposta a essas questões, 

dialogaremos outra vez com Nietzsche. Em A gaia ciência, o filósofo diz que “não há saúde 

em si . . . existem inumeráveis saúdes . . .” (Nietzsche, 2001, p. 144) e nos recomenda 

abandonar a noção de uma saúde normal. O autor nos faz refletir, ainda, que a saúde tem uma 
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relação com o plano da experiência de cada um. Por isso a reconhece expostas às 

singularidades. Nesse sentido, a saúde é fundamentalmente múltipla. Enxergando uma 

relação solidária e não binária ou dualista entre saúde e doença, entende a saúde como a 

possibilidade de superar a doença. A saúde não nega a doença, mas triunfa sobre ela, e, como 

nos aponta Peixoto Junior (2010), “a saúde que se desvela no afrontamento com, e depois na 

vitória sobre a doença, é aquilo que Nietzsche chama de „grande saúde‟, ou melhor, a 

verdadeira saúde” (p. 735).  

De acordo com essa ótica, reforçar a si próprio, potencializar a si mesmo é a essência 

da saúde; ao contrário disso, se destruir ou se despotencializar é a essência da doença. 

Portanto, inventar saúde, nessa perspectiva, seria poder identificar formas de potencializar as 

pessoas para atravessarem e superarem seus adoecimentos. E, dessa vez, nos servindo do 

pensamento de Spinoza (2009) e entendendo que potência tem a ver com plano dos afetos, 

pensamos que a invenção de saúde passa ainda por um movimento de produção de alegria 

para superação da chamada doença, num movimento dinâmico de ultrapassagem. Produzir 

saúde é criar ou identificar meios de produzir e expandir a vida, potencializando-a. Sem 

regras e sem “a priori”, isso é da ordem da inventividade.  

Seguindo esse raciocínio, a “invenção de saúde” implica, para nós, em poder: 

potencializar e reinventar subjetividades, desenvolver habilidades, promover reabilitação, 

impulsionar autonomia e poder de contratualidade ou negociações com o corpo social, 

ampliar territórios relacionais e trocas sociais, (re)inscrever as pessoas no corpo social, 

(re)desenhando itinerários desinstitucionalizantes de inserção social. Tudo isso como forma 

de produzir e expandir a vida. Isso fala de sociabilidade e reprodução social. Essas são metas 

das práticas psicossociais que não se realizam com ações interventivas e que operam apenas 

em nível do sintoma. Reinscrever no corpo social implica revisitar as normas do contrato 

social pautadas nos postulados da razão que excluíram a loucura. Nesse sentido, 
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concordamos com a prescrição de Venturini (Fala proferida em palestra na UFRN, dia 5 de 

setembro de 2013) de que “é preciso reabilitar a cidade”, desinstitucionalizá-la.  

Tendo essas metas como horizonte das práticas de Atenção Psicossocial e, 

concordando com Costa-Rosa (2000), podemos dizer que “. . . o anterior ato de tratamento 

sobre a doença-objeto está, no Modo Psicossocial, transmutando-se em um verdadeiro 

exercício estético em que o que é visado é a experimentação de novas possibilidades de ser” 

(p. 156). Esse é o exercício micropolítico, já sinalizado anteriormente quando apresentamos a 

noção de desinstitucionalização, que se traduz numa luta por processos de subjetivação como 

direito à diferença, à variação, à metamorfose ou como direito à desrazão, como pensou 

Pelbart (1993).  

O exercício estético, do qual nos fala Costa-Rosa (2000), está sustentado pelo 

Paradigma Ético-Estético proposto por Guattari (1992) que, partindo do pressuposto de que 

não há subjetividade dada como um em si, aposta em novas modalidades de subjetivação, de 

novos mundos, por um processo comparado ao de criação artística, em suas palavras, “. . . do 

mesmo modo que um artista plástico cria novas formas a partir da palheta de que dispõe 

(Guattari, 1992, p. 18)”.  

Essa forma de produzir saúde ancorada num paradigma ético-estético revela um 

trabalho autopoiético de criação de si, de autoprodução de si ao interagir com o meio e com 

o(s) outro(s), no próprio viver (Maturana & Varela, 2007). Compreende-se que esse modo de 

se autoproduzir do qual nos falam Maturana e Varela (2007), no campo da biologia, só é 

possível a partir de uma visão de mundo de que ele não está pronto para ninguém, não é 

anterior à nossa experiência nele. Ao contrário, o mundo é construído por nós, de modo 

interativa e incessante, o que nos convida a uma forma de participação ativa nele. A nossa 

qualidade de vida no mundo, assim também de quem nos propomos a cuidar, tem muito de 

nossa responsabilidade, ou seja, nós que a fazemos. 
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Esse trabalho autopoiético, opõe-se enfaticamente ao tão comum técnico-científico, 

calcado no paradigma cientificista operador da medicalização das demandas sociais, do 

sofrimento e da vida. A produção de saúde calcada no paradigma ético-estético lida com 

pessoas, alcançando seus sofrimentos, (re)criando-se, (re)fazendo-se, e não com doenças 

autônomas ao alcance dos sintomas. Neste sentido, revela-se que a produção de saúde implica 

produção de subjetividade, uma vez que são indissociáveis (Yasui e Costa-Rosa, 2008). 

Como forma de terapêutica, fala-se em cuidado e convoca-se a um modo de cuidar 

que dignifique o sofrimento: não o aprisionando; não provocando ou reforçando segregações 

e novas institucionalizações, cronicidades, processos de mortificação subjetivas e sociais. 

Cuidar, nessa perspectiva, é impulsionar a transformação dos modos de viver e sentir o 

sofrimento, transformando a vida cotidiana que nutre tal sofrimento. De acordo com o 

pensamento de Rotelli et al. (2001), o cuidado passa por um trabalho de reconstituição e 

enriquecimento da existência global e concreta das pessoas que sofrem. Cuida-se das 

demandas do sofrimento e não dos sintomas em si. Isso também é produção de vida. 

Não se transforma modos de viver e sentir sem a coparticipação dos sujeitos da dor e, 

de alguma forma, sem o seu protagonismo. Nesse sentido, investe-se para que as pessoas “. . . 

mais ou menos „doentes‟, sejam sujeitos ativos e não objetos na relação com a instituição” 

(Rotelli et al., 2001, p. 36); que possam, em alguma medida, ter condições de administrar 

suas loucuras, seus sofrimentos inalienáveis (Costa-Rosa, 2000). 

 

1.4.2. Transmutando o horizonte dos efeitos das práticas de atenção: outras implicações 

éticas 

 

Partindo do pressuposto de que não se transforma modos de viver e sentir sem 

coparticipação, mudam-se e são ampliadas as finalidades socioculturais para que concorrem 

as ações dos serviços. Pode-se afirmar que o que se visa no Modo Psicossocial é um 

reposicionamento do sujeito a partir de um trabalho de implicação subjetiva e sociocultural, 
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que supõe tomar contato ou se apropriar com o desejo, e que o possibilite se situar de modo 

ativo frente aos conflitos e contradições que o atravessa (Costa-Rosa et al., 2003).  Se aposta 

que o sujeito do sofrimento, “. . . em vez de apenas sofrer os efeitos desses conflitos, passe a 

se reconhecer, por um lado, também como um dos agentes implicados nesse sofrimento; por 

outro, como um agente da possibilidade de mudança” (Costa- Rosa, 2000, p.155).  

Tamanha é a importância que se dá ao engajamento subjetivo e sociocultural que se 

considera, no Modo Psicossocial, como indissociável da própria concepção de saúde mental 

(Costa-Rosa et al., 2001). Assim, esses autores defendem a perspectiva de uma terapêutica 

cidadã, com seus efeitos de aumento de contratualidade. 

O trabalho de implicação subjetiva e reposicionamento do sujeito são considerados 

por Costa-Rosa (2000) como um elemento essencial de inversão nas formas de cuidado do 

Modo Psicossocial, em relação às formas do Modo Asilar, na medida em que, supondo a 

apropriação das relações sujeito-desejo do eixo carecimento-ideais, contrapõe-se ao elemento 

da objetificação e ao binômio carência-suprimento, típicos da gramática asilar. Isso porque, 

apoiados em Costa-Rosa et al. (2003), entende-se que o carecimento abarca a dimensão do 

desejo, devindo abertura para o campo dos ideais, indo além, portanto, apenas do 

preenchimento das necessidades, da relação carência-suprimento (Costa-Rosa et al., 2003). 

Assim pensado, o carecimento pode ser fonte potente de busca por deslocamento e mudança, 

liberdade, escolha, enquanto a carência, operando no plano da falta, da necessidade, pode 

produzir subserviência e não potência. 

O trabalho de implicação subjetiva e reposicionamento do sujeito é uma inversão 

fundamental das práticas de Atenção Psicossocial, afinal, concordando com os autores já 

citados, entendemos que “ninguém trabalhará na subjetividade à revelia do sujeito, a não ser 

para a produção de efeitos de destituição subjetiva” (Costa-Rosa et al., 2001, p. 20).  Importa 

ressaltar, entretanto que, conforme ressaltam os autores: “sair da posição de objeto exigirá um 
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exercício rotineiro nos vários aspectos da práxis concernente ao novo paradigma” (Yasui & 

Costa-Rosa, 2008, p. 33). Nesse sentido, importa dizer que esse trabalho de implicação não é 

dirigido apenas aos usuários, mas à família, ao grupo social e aos trabalhadores, na busca de 

que “. . . tanto uns quanto outros possam assumir a parte do seu compromisso na atenção e no 

apoio” (Costa-Rosa, 2000, p. 155). Isso como meio de fomentar novas formas de 

sociabilidade, como forma de multiplicar as relações e como alternativa de operar 

desinstitucionalização.  

Desse modo, usuário, família e comunidade, além dos próprios trabalhadores, são 

agentes fundamentais das mudanças almejadas, já que a transformação dos sujeitos e do seu 

entorno, possibilitadoras de enriquecimento da existência global e concreta das pessoas, só 

podem ser viabilizadas de forma conjunta. Pensando nessa direção, a presença de pessoas não 

profissionais nos espaços de cuidado é lembrada por Rotelli (2001) como um elemento que 

impulsiona o trabalho de desinstitucionalização e a construção de novas formas de 

sociabilidade. Assim, vemos surgir outra característica das práticas de Atenção Psicossocial: 

a sua abertura e diálogo com a comunidade, ou a sua não interioridade em relação a ela. Mais 

à frente do texto, aprofundaremos essa característica. 

As formas de participação da família e do grupo social, entretanto, devem ser 

superadas das condutas assistencialistas, caraterísticas das formas de Atenção Asilar (Costa-

Rosa, 2000). As associações de usuários e familiares, suas participações em conselhos 

gestores dos serviços e em outros espaços de protagonismo social - como o Movimento da 

Luta Antimanicomial e as Conferências municipais, estaduais e nacionais de saúde - 

exemplificam alguns dos tipos de participação que se busca conquistar nas práticas de 

Atenção Psicossocial, como via de garantir o exercício do controle social, da contratualidade 

e a ampliação dos espaços de circulação social, dos territórios relacionais, das trocas sociais, 

das sociabilidades, da reprodução social, expandindo, assim, vidas e promovendo saúde. 



66 

 

 

 

Promover ativamente essas possibilidades, pondo em prática o exercício das formas de 

participação, é uma missão dessas práticas. 

Já dissemos que a remoção de sintomas, a recuperação e a cura não são os horizontes 

das práticas de Atenção Psicossocial.  Em seus lugares, a reinserção
22

social e a reabilitação 

psicossocial funcionam como um de seus horizontes, por isso é dado ênfase às formas de 

resgate da cidadania outrora roubada pelo sequestro asilar e por meio, além dos espaços 

indicados no parágrafo anterior, das cooperativas de trabalho, das empresas sociais, dos 

Centros de Convivência, das Residências Terapêuticas, do trabalho no imaginário social 

negativado da loucura. As práticas de Atenção Psicossocial se expressam em ações de 

cuidado que primam pela (re)invenções de biografias, com forte investimento nos processos 

de singularização, no exercício da autonomia, da contratualidade, em ações de suporte social. 

São esses, alguns veículos possibilitadores da tessitura da reinserção social e da reabilitação 

psicossocial – metas fundamentais do projeto de Reforma. 

Sobre a reinserção social já tivemos oportunidade de nos colocar. Agora abrimos um 

parêntese para situar o que estamos concebendo por reabilitação psicossocial. Sabe-se que 

muitos sentidos e usos do termo se têm feito e encontrado, porém aqui não nos cabe a tarefa 

de tentar esgotá-los. Para deixar marcado a nossa compreensão, entretanto, importa dizer 

primeiro que, embora não desconsideremos a sua relevância, tomamos como referência uma 

compreensão que vai além de um de seus sentidos mais instrumental, que se refere a um 

conjunto de meios e técnicas que se desenvolve a fim de maximizar formas de recuperação de 

pessoas com problemas severos e persistentes de saúde ou que sofreram efeitos desabilitantes 

                                                 
22

 Semanticamente, apesar de o termo reinserção guardar um sentido de retorno e repetição de algo, quando nos 

referimos a ele não tomamos o prefixo re- como indicador de uma inserção reparadora ou nostálgica de retornar 

para o mesmo lugar ou posição. Antes, pelo contrário, compreendemos que a ideia de reinserção implica em 

transformação, em produção de diferença, em ampliação de vida. Repetição não necessariamente é reprodução, 

ensinou-nos Deleuze em Repetição e Diferença (2006). Nesse sentido, utilizamo-lo conectado ao princípio de 

desinstitucionalização. Ainda assim, em algumas vezes, optamos pela utilização do termo inserção, 

intencionando alargar o sentido almejado, referenciando situações que não dizem respeito a inserir outra vez, 

mas, pela primeira vez, inaugurar uma ação. 
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da cronificação, por efeito de tratamentos tradicionais, minimizando seus efeitos através do 

desenvolvimento de insumos individuais, familiares e comunitários.  

Esta é a conceituação da Organização Mundial da Saúde (como citado em Pitta, 

2001), que margeia um sentido quase ortopédico, de conserto de disfunções, de recobrança de 

crédito, estima ou bom conceito perante a sociedade, buscando retorno ao funcionamento 

“normal”. Por esse motivo dissemos que fomos além. 

Sem desconsiderarmos a utilidade pragmática que essa compreensão facilita, 

buscamos nos aproximar de autores que pensam a reabilitação psicossocial não tanto como 

técnica, mas fundamentalmente como ética (Saraceno, 2001), no sentido de fazer disparar um 

processo complexo de reconstruir os valores negativados associados aos pacientes 

psiquiátricos – enquanto figuras irracionais, perigosas, incompreensíveis, suspeitas – que lhes 

furtaram a possibilidade de serem sujeitos-cidadãos, para, desta forma, fazer restituir ou 

aumentar o poder contratual dessas pessoas, assim como seus gradientes de autonomia, 

criando condições e meios para que possam participar das trocas e dos intercâmbios sociais 

(Kinoshita, 2001). Essa é uma visão também compartilhada por Goldberg (2001) quando 

defende a reabilitação psicossocial como um processo que busca interferir e melhorar a 

autonomia das pessoas. 

Aqui, a fim de aprofundar o debate sobre a reabilitação psicossocial e sua íntima 

relação com a autonomia, faz-se relevante retomar o diálogo com Kinoshita (2001), em 

continuidade de concordância com seu pensamento, valendo ressaltar que autonomia não tem  

a ver com autossuficiência, nem com independência.  Portanto, usamos as palavras do autor 

para dizer que:  

Dependentes somos todos; a questão dos usuários é antes uma questão quantitativa: 

dependem excessivamente de apenas poucas relações/coisas. Esta situação de 

dependência restrita/restritiva é que diminui a sua autonomia. Somos autônomos 
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quanto mais dependentes de tantas coisas pudermos ser [grifo nosso], pois isto 

amplia as nossas possibilidades de estabelecer novas normas, novos ordenamentos 

para a vida (Kinoshita, 2001, p.57). 

Com o sentido de reabilitação psicossocial de que tratamos em acordo com as ideias 

desses autores, quando se pensa em algum tipo de “desabilidade” é, como analisa Saraceno 

(2001), “. . . por falta de poder contratual, habilidade de alguém efetuar trocas” (p.14). É aí 

que entra a reabilitação, portanto. Não exatamente como uma técnica, mas uma exigência 

ética. Tal como nos fazer perceber e concordar, a reabilitação nessa perspectiva, “. . . é uma 

estratégia que implica muito mais do que simplesmente passar um usuário, um paciente, de 

um estado de „desabilidade‟ a um estado de „habilidade‟, de um estado de incapacidade a um 

estado de capacidade” (Saraceno, 2001, p. 14). Vai além disso. Por meio de um exercício de 

reconstrução de contratualidade e cidadania nos cenários da vida doméstica, habitat ou casa, 

rede social e trabalho, com valor social, “Tudo que está contra isso, está contra a reabilitação. 

Tudo que está a favor disso, é uma variável que coopera para a reabilitação” (Saraceno, 2001, 

p. 18). Nesse sentido, observa-se a estreita relação da reabilitação psicossocial com a 

cidadania. 

Referindo-se à invenção de um novo modo de cuidar do sofrimento humano, a 

Atenção Psicossocial se faz de modo ousado, “. . . por meio da criação de espaços de 

produção de relações sociais pautadas por princípios e valores que buscam reinventar a 

sociedade . . .” (Yasui, 2009, p.3 ) e, como já anunciado, propondo-se a construir um novo 

lugar para o louco. Reinventar a sociedade e construir um novo lugar social para o louco 

implica revisar as cláusulas do contrato social que tirou do louco a condição de sujeito-

cidadão; reinventar a sociedade implica, portanto, como já sinalizamos, em “reabilitar a 

cidade”. Reinventar a sociedade, nesse caso, “. . . implica transformar as mentalidades, os 

hábitos e costumes cotidianos intolerantes ao diferente . . .” (Yasui, 2009, p. 3). Essa 
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reinvenção se faz na busca pela constituição de uma ética de respeito à diferença, já apontada 

como sustento ético-político do Paradigma Psicossocial.  

Nesse sentido, urge dizer que a chamada Atenção Psicossocial é apresentada como um 

projeto civilizatório que se coloca contra a barbárie da impossibilidade de reconhecer o outro, 

a diferença, o múltiplo, o estrangeiro (Yasui, 2009). Um movimento que age, na contra 

tendência e de forma contra hegemônica, pela construção de uma sociedade mestiça, “. . . 

marcada pelo diálogo, pela convivência e por um profundo respeito às diferenças” (Yasui, 

2009, p. 3), respeito que vai além da tolerância, para uma atitude de permissividade de poder 

ser desestabilizado, deslocado e, quiçá, transformado pelo estrangeiro. Esse é um movimento 

que acontece através de “. . . pequenas revoluções cotidianas que ousam sonhar com uma 

sociedade diferente” (Yasui, 2009, p. 8). 

Identifica-se nesse movimento um elemento de resistência que se associa ao que 

Paulon (2006), inspirada em Nietzsche, chama de transmutação cultural ou reviravoltas 

contratuais que “. . . requerem não apenas uma mudança no princípio de avaliação dos 

valores; mas, fundamentalmente, na própria maneira de ser de quem os avalia” (Paulon, 

2006, p. 133). Ou seja, está se falando em novos modos de subjetivação e, a partir disso, na 

imersão “. . . do problema da constituição de nossos valores morais” (Paulon, 2006, p. 133). 

Exercício de superação de si, como uma tarefa des-re-construtiva. 

Estamos na seara dos valores, da conclamação e luta micropolítica pela sua 

transformação radical, operando outra vez na meta da transvaloração nietzschiana e buscando 

desembarcar de uma plataforma de solo bárbaro, de fechamento à diferença e produtora de 

desigualdades, injustiças, violência – elementos contrários à saúde e à expansão da vida – 

para embarcar em direção a outra: de igualdade, justiça social e liberdade, princípios para 

uma coletivização e potencialização da vida. Como ressalta Yasui (2009), tais valores 

ganham consistência em atos e gestos no cotidiano – de generosidade, hospitalidade, respeito 
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à diferença – e podem fazer a diferença na vida das pessoas que tomamos o ofício e 

responsabilidade de cuidar. 

Tais atos e gestos são possibilitados pelo posicionamento na vida de uma ética da 

fraternidade e da solidariedade, promotoras de bons encontros e que se nutram da esperança, 

do otimismo e da utopia, da coragem e do saber transformador (Yasui, 2009). Nas palavras 

desse autor: “A Atenção Psicossocial é assim, feita de sonhos, utopia e esperança” (Yasui, 

2009, p. 8), porém adverte que tais componentes não sejam confundidos com aspirações 

românticas, alienadas das condições materiais e históricas concretas (Yasui, 2009), uma vez 

também que os riscos imbricados nessa nova gramática existencial foram apontados e 

debatidos. Porém, como nos diz Paulon (2006), de forma sábia:  

Como seres de instituições não temos outra saída diferente a de avançar nesse 

arriscado caminho. Como sujeitos do desejo não nos resta outra alternativa, senão a 

desinstitucionalização que nos leva à criação. „Como flechas do desejo estendidas 

para a outra margem‟, tal como profetizou Zaratustra, não temos outra escolha, já que 

viver é arriscar-se a cada passo. Arrisquemo-nos, pois, ainda que isso nos custe 

algumas incinerações (Paulon, 2006, p. 134). 

Todas essas modificações propostas convocam a um reposicionamento de todos os 

atores envolvidos. Tal reposicionamento só pode ser sustentado através de uma ética que se 

abra para a singularização. Na singularização, tem-se um novo estatuto ético das práticas em 

saúde mental dentro da perspectiva da Atenção Psicossocial, pois, distanciando-se dos ideais 

da “saúde normal” discutida anteriormente com o apoio no pensamento de Nietzsche, traduz 

um movimento ousado de buscar o novo (Yasui & Costa-Rosa, 2008), contínuo e incessante. 

O novo nos sujeitos do sofrimento, nas práticas, nos agentes do ofício do cuidado e nas 

formas de inter-relação.  
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Em favor da ética da singularização, o Modo Psicossocial “. . . preconiza a superação 

da ética da adaptação, que tem seu suporte nas ações de tratamento como reversibilidade dos 

problemas e na adequação do indivíduo ao meio e do ego à realidade” (Costa-Rosa et al., 

2001, p. 14), deixando firmada a meta da produção de subjetividade singularizada, a partir do 

alinhamento das ações com os interesses e demandas dos usuários.  

Operando alinhada com os interesses e demandas dos usuários, a ética da 

singularização é capaz de romper, a um só passo, com “. . . o conjunto de mecanismos 

institucionais e técnicos em Saúde, que tem produzido, nos últimos séculos, subjetividades 

proscritas e prescritas” (Brasil, 1992, pp. 11-12) e com a subordinação dos interesses e 

demandas dos usuários aos de conservação e reprodução institucional.  

Desta forma, enquanto produção de saúde, defende-se uma terapêutica da 

singularização (Costa-Rosa, 2000) que, impulsionando metamorfoses, seja capaz de 

transformar as modalidades de relações de objetivação em relações que produzam 

subjetividade. Tem-se na busca pela singularização, portanto, outra meta cara ao Modo 

Psicossocial. 

 

1.4.3. Transmutando as formas de organização institucional 

 

Urge dizer que “. . . as possibilidades de instaurar o novo e de metamorfosear as 

formas de vida devem ser preocupações constantes para aqueles que tenham feito da luta pela 

subjetividade, além de seu modo de vida, também sua vocação e ofício” (Paulon, 2006, 

p.128). Porém, sabe-se que a diferença não é simples de ser produzida e, como frisou Nicácio 

(2001), nem de ser sustentada na rotina dos serviços. Por isso, concordamos com Costa-Rosa 

et al. (2001) quando defendem que, para ser alcançada, a singularização:  

. . . dependerá de que a forma das relações sociais e humanas na instituição parta da 

horizontalização como meta e, em alguma medida, seja vivida como exercício. Sem 
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isso não há a menor plausibilidade em propor a implicação subjetiva e sociocultural 

do usuário e do trabalhador; sem estas parece-nos que não pode haver terapêutica na 

perspectiva da singularização (pp. 20-21).  

O exercício requisitado pela meta ética da singularização e da autonomia, que 

concorre em favor de processos de subjetivação e cidadania singularizados, será sempre o de 

produzir fissuras no instituído ou, como havíamos dito, o de furar o cerco do niilismo 

empobrecedor, superando desta forma “. . . os modelos funcionalistas das práticas que 

trabalham nos eixos da adequação do indivíduo ao meio e do ego à realidade . . .” (Costa-

Rosa et al., 2001, pp. 20-21).   

Sob o panorama da ética da singularização, termina-se por constituir o sustento para 

efetivar um princípio de cidadania nas práticas dos trabalhadores de saúde mental condizente 

com essa ética (Costa-Rosa et al., 2001). Na avaliação desses autores, tal intento é possível na 

medida em que seus agentes forem capazes em seus processos de trabalho e de fazer 

prevalecer ações que tendam a transformar essas práticas em espaço privilegiado de 

interlocução para questões subjetivas e socioculturais. Para tanto, conclama-se, desde a I 

Conferência Nacional de Saúde Mental, que os trabalhadores possam reescrever o papel de 

agentes de exclusão e dominação que lhes foi outorgado (Costa-Rosa et al., 2001), sendo 

concessionários de poder e possibilitando, como nos diz Paulon (2006), que “. . . o 

radicalmente novo irrompa o cerco cristalizado das velhas instituições e apresente novos 

costumes, exploda velhos contratos e questione a conhecida vidinha no „velho lar‟” (p. 133). 

Todo esse exercício de superação ou de maleabilização do instituído, por um lado, e, 

por outro, de exercitar, experimentar e afirmar o novo, deve refletir uma sintonia entre aquilo 

que se passou a conceber em termos de saúde-doença e os meios de cuidado reinventados. 

Apoiados no pensamento de Guattari e Rolnik (1986), chamamos atenção, entretanto, para o 

fato de que estas proposições pautadas na ética da singularização contrapõem-se frontalmente 
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aos interesses ético-políticos globais de massificação e homogeneização, ressaltando, assim 

seu caráter contra hegemônico e de desafio quando se caminha para operacionalizá-las. 

Reconhecendo tal caráter, assinala-se que “. . . tensões, contradições e mudança começam a 

fazer parte do modo de trabalhar” (Rotelli et al., 2001, p. 50), sendo, ainda segundo os 

autores, ao mesmo tempo, elas mesmas o terreno efetivo da ação terapêutica onde as 

mudanças devem ser operadas. 

Acenando para tensões e contradições, Rotelli (2001) notifica o ordenamento ainda 

rígido e pouco aliançado com as demandas dos usuários das regras de funcionamento de 

alguns serviços, atentando para o aspecto problemático quanto ao caráter de empobrecimento 

das trocas sociais e terapêuticas que esse tipo de ordenamento representa. Isso porque, na 

nossa compreensão, o tipo de ordenamento a que o autor se refere sugere dificuldades de 

produzir fissuras no instituído, nas relações de poder verticalizadas, vulnerabilizando dessa 

forma, os espaços de interlocução que seriam capazes de produzir intersubjetividades 

singularizadas. 

Apresentamos agora outro ponto de corte do Modo Psicossocial em relação ao Modo 

Asilar: os especialismos característicos desse paradigma.  A crítica aos especialismos, típicos 

dos modelos de produção capitalista e da perspectiva da integralidade, guia as ações 

embasadas no Paradigma Psicossocial requisitam um modo de organização e divisão do 

trabalho “. . . mais coerente com a lógica dos modos de produção de cooperação uma vez 

que, para o Modo Psicossocial, não se distinguem o processo produtivo dos efeitos da 

produção . . .” (Yasui & Costa-Rosa, 2008, p. 32). Os autores requisitam mais: a superação 

do monopólio das especialidades.  

Esta superação, assim como pensa Rotelli (2001), se faz, na prática, demolindo as 

compartimentalizações das tipologias interventivas, ligadas à instituição da doença enquanto 

algo separado da existência global e complexa, ao mesmo tempo, como indicam Costa-Rosa, 
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Luzio e Yasui (2003), lançando mão das diferentes e múltiplas potencialidades dos 

trabalhadores, ativando todos os recursos disponíveis, incluindo os dos usuários. 

Tal superação requer ainda, além da busca pela superação da divisão fragmentada do 

processo de produção em especialidades, que se vislumbre meios de se chegar a um saber-

fazer transdisciplinar, no sentido atribuído por Passos e Barros (2000), de efeito 

desestabilizador que faz promover entre as unidades das disciplinas e suas especialidades. De 

acordo com os autores, esse efeito desestabilizador emerge da relação de interferência e 

intervenção que se estabelece e se atravessa entre os domínios do conhecimento. Daí o por 

que se fala em trans-disciplinaridade. 

A transdisciplinaridade se torna um conceito importante dentro do Paradigma 

Psicossocial porque, conforme ressaltam Yasui e Costa-Rosa (2008), “a superação do 

princípio doença-cura exige também a superação do modelo sujeito-objeto que define as 

especialidades e as ações no paradigma hegemônico” (p.32). Numa análise mais 

aprofundada, avaliamos que se produz, com o desmantelamento no terreno das 

especialidades, tal como já pudemos sinalizar anteriormente, um intenso diálogo entre os 

saberes e conhecimentos acerca do humano que compõem o campo da Atenção Psicossocial 

e, além desse diálogo, como nos sugerem os autores supracitados, um turvamento entre seus 

limites e fronteiras. 

Esse turvamento faz borrar as fronteiras entre as disciplinas, produzindo, dentro de 

um processo de interferência mútua, algo de diferente entre elas, o que abre a possibilidade 

de diversas formas de pensar e fazer. Isso porque, como avaliam os autores, o saber-fazer 

transdisciplinar realiza, “. . . a emergência do sem contorno, que mais desorganiza do que 

orienta, que institui o próprio processo de instituir” (Yasui & Costa-Rosa, 2008, p. 34). Como 

uma proposta bastante ousada, a transdisciplinaridade representa, portanto, um grande desafio 

às praticas do Paradigma Psicossocial. 
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Um importante sustento para se fazer frente ao desafio da transdisciplinaridade é a 

integração dos profissionais. As críticas operadas dentro do Paradigma Psicossocial 

requisitam equipes interprofissionais como meio de trabalho, abordagens transdisciplinares e 

intervenções intersetoriais. Das equipes, já sinalizadas como principal instrumento de 

intervenção, invenção e produção de cuidados, espera-se o exercício de superação dos 

especialismos – fundados na estratificação e na hierarquização do saber típicos do modelo 

fragmentador da linha de montagem (Costa-Rosa, 2000) – pela horizontalização dos fluxos 

de saberes e poderes expresso nas relações tanto entre os trabalhadores quanto com os 

usuários, familiares e grupo social (Costa-Rosa, 2000). Desta forma, a superação dos 

especialismos e a horizontalização das relações aparecem como outra meta fundamental que 

orienta as práticas de Atenção Psicossocial. Ademais, o propositor do Modo Psicossocial 

considera a horizontalização
23

 como uma vocação desse paradigma. 

Dar concretude a vocação desse paradigma implica, dentro dos processos de trabalho, 

um tipo de organização e disposição coletiva com efetiva participação de todos, incluindo os 

sujeitos do sofrimento, seus familiares e comunidade (Yasui & Costa-Rosa, 2008). 

Horizontalizar os fluxos de saberes e poderes pressupõe a realização de uma crítica à 

divisão do trabalho ancorada no modelo taylorista fragmentador, separatista e reprodutor das 

relações de poder socialmente dominantes, facilmente identificável, por exemplo, na cisão 

entre o trabalho intelectual e decisório versus o trabalho de execução (Costa-Rosa et al., 

2001); um modelo que cinde o processo de trabalho e despotencializa a ação terapêutica.  

Logo, a horizontalização posta requisita a superação desse modelo e, sustentando-se 

na integração interprofissional em profundidade, torna possível que “. . . o saldo mais 

precioso do processo de trabalho (a implicação subjetiva e a singularização) seja apropriado 

                                                 
23

 Costa-Rosa (2000) tributa a ideia da horizontalização às experiências da Psicoterapia Institucional e à 

Comunidade Terapêutica da reforma internacional. 

 



76 

 

 

 

pelos trabalhadores e pelos usuários e posto a seu serviço . . .” (Costa-Rosa et al., 2001, p. 

20). Desta forma, põe-se em marcha a produção de uma intersubjetividade horizontal 

singularizada através da qual os sujeitos envolvidos na produção do cuidado interfiram e 

produzam singularmente a partir das relações que se dão entre si. Discutimos um pouco mais 

isso no próximo bloco. 

 

1.4.4. Transmutando as formas de relacionamento com os usuários e a população 

 

Sabemos que há relações entre as formas de organização intrainstitucional e o modo 

como os trabalhadores se dirigem e lidam com os usuários e a população.  A horizontalização 

das relações entre os profissionais é apontada como condição para a realização da 

horizontalização com os usuários e a comunidade.  Mais do que isso, entendemos que a 

construção de autonomia dos usuários está intimamente associada à autonomia dos 

trabalhadores (Costa-Rosa et al., 2001).  

Um trabalho em equipe inspirado no Paradigma Psicossocial é aquele em que “. . . os 

profissionais adotam uma posição humilde frente ao sofrimento psíquico . . . uma atitude 

solidária e despojada atitude de diálogo” (Yasui & Costa-Rosa, 2008, p. 35). No nosso 

entendimento, tal atitude representa a realização prática da superação do paradigma sujeito-

objeto pela condição que comporta de potencializar o exercício da implicação subjetiva e 

sociocultural de usuários e trabalhadores. 

As práticas de atenção do Paradigma Psicossocial, sustentadas outra vez pela ética da 

singularização, viabilizam a produção de um cuidado que, inspirando-nos no pensamento de 

Merhy (2006), dá-se no encontro relacional entre o sujeito do sofrimento, com sua demanda, 

e o trabalhador, com suas “valises”. Segundo o autor, essas valises utilizadas pelos 

trabalhadores produtores do cuidado representam “caixas de ferramentas tecnológicas” que, a 
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depender de suas composições, desde os saberes profissionais até seus desdobramentos 

materiais e não-materiais, configuram-se como “duras”, “leve-duras” ou “leves”.  

Na proposição do autor, a valise que representa as tecnologias duras são instrumentos 

materiais e estão vinculadas às mãos dos trabalhadores (uma caneta, um papel, um 

estetoscópio, as medicações exemplificam esse tipo de tecnologia). A valise que representa as 

tecnologias leve-duras está na cabeça dos trabalhadores, a partir dos saberes profissionais 

estruturados, como a clínica, por exemplo. E aquela que representa as tecnologias leves está 

presente no espaço relacional trabalhador-usuário e só tem existência em ato (Merhy, 2006). 

O arranjo entre essas valises é que define o tipo de modelo de atenção à saúde que está sendo 

viabilizado, no caso em questão, se manicomial, asilar ou psicossocial. 

Apoiando-nos na noção de intercessão de Deleuze (1992), pontuamos que esse 

encontro relacional produz no entre trabalhadores e usuários um espaço intercessor, um 

espaço de interferências recíprocas, sendo nele que se processa um campo de intervenção, em 

que um ator intercede e altera o outro mutuamente. Entendemos que esse campo de 

intervenções oportuniza as desestabilizações identitárias que vêm a produzir efeitos 

terapêuticos de deslocamento e mudança nos processos de subjetivação e na condição de vida 

das pessoas. A intercessão, portanto, é um campo potente, já que, em constante movimento, e 

atuando como que por contágio, abre múltiplas possibilidades de interferências, de fazer 

diferir.  

Isso nos conecta outra vez com o pensamento de Merhy (2006) quando ele defende 

que o cuidado é um acontecimento e não um simples ato, muito embora se dê em ato; em ato 

micropolítico, diríamos, nas finas teias das práticas sociais e dentro dos jogos de forças e das 

relações de disputa pelo poder, assim como no plano dos afetos. Tal como refere o autor, o 

cuidado é produzido como “. . . trabalho vivo em ato, que é essencialmente um tipo de força  

que opera permanentemente em processo e em relações” (Merhy, 2006, p. 3). E por se tratar 
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de um trabalho vivo em ato, em contínuo movimento, o cuidado “. . . tem a força de 

representar o movimento da vida que produz vida” (Merhy, 2006, p. 4). Nesse sentido, ele é 

também autopoiético (Merhy, 2006). 

Caracterizando-se como prática de Atenção Psicossocial que visa impulsionar 

processos de subjetivação singulares, autonomia e expansão de vida, esse encontro relacional 

deve, como nos sinaliza Yasui & Costa-Rosa (2008), se dispor a produzir vínculos de 

negociação de interesses divergentes, pactuações para a composição de um projeto de 

cuidado. Isso se inscreve, por exemplo, no âmbito da atenção à crise, quando se recomenda 

operar com o usuário não no horizonte da contenção, mas da continência, “. . . sem alijá-lo 

dos elementos essenciais dela . . .” (Costa-Rosa, 2000, p. 155), reconhecendo seu lugar 

estrutural, “. . . depois de extirpadas de sua porção indesejável e evitável” (Costa-Rosa et al., 

2001, p. 18).  

Nessa economia terapêutica, que é também ético-política e que se articula entre a 

materialidade dos serviços e a potencialidade dos recursos subjetivos dos atores envolvidos, a 

solidariedade e a afetividade são dois elementos centrais (Rotelli et al., 2001). Se atenção e 

cuidado se fazem a partir das relações que emergem no espaço intercessor do encontro entre 

o sujeito e as demandas de seu sofrimento e os trabalhadores e as ofertas de suas caixas de 

ferramentas, entendemos, em parceria com Yasui e Costa-Rosa (2008), que a capacidade de 

continência da equipe se configura como um elemento indispensável àquela caixa de 

ferramentas. Mais que isso, entendemos que a possibilidade de realização de uma continência 

potente é um elemento de sustentação essencial para garantir nos serviços sua capacidade de 

funcionar, tal como propôs Rotelli (2001), inteiramente substitutivos à internação 

psiquiátrica, ou em suas palavras, “. . . sem a possibilidade de descarregar em outros os 

problemas, necessidades, comportamentos que são incoerentes, problemáticos e também 

ativamente conflitivos nos seus confrontos” (Rotelli et al., 2001. p. 50).  
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Conforme nos sinaliza Yasui e Costa-Rosa (2008), a capacidade de continência diz 

também, em última instância, da plasticidade da subjetividade da equipe, assim como da 

desenvoltura complexa de sua caixa de ferramentas, afinal, como adverte Merhy (2006), nos 

encontros do cuidado “. . .faz diferença quem está se encontrando” (p. 2). 

A aposta é mesmo nos bons encontros. Pela leitura que fazemos das paixões alegres 

na Ética em Spinoza (2009) como afecções que aumentam a potência de agir, podemos fazer 

uma conexão e traduzir o que aqui apostamos como bons encontros, enquanto encontros 

afetivos
24

 capazes de potencializar seus participantes, aumentando sua potência de vida, 

expandindo-a alegremente, no sentido spinozano do termo.  

Para nos auxiliar na explicitação dessa noção de alegria através da filosofia de 

Spinoza, trazemos um pensamento de Deleuze (2002) quando analisa que “. . . sentimos 

alegria quando um corpo se encontra com o nosso e com ele compõe, quando uma ideia se 

encontra com a nossa e com ela se compõe . . .” (p. 25). Nesse sentido, concordamos com a 

compreensão de que o bom existe, conclui o autor, “. . . quando um corpo compõe 

diretamente a sua relação com o nosso, e, com toda ou parte de sua potência, aumenta a 

nossa” (Deleuze, 2002, p. 28). 

Compreendendo a relevância dos bons encontros na produção do cuidado, destacamos 

um pensamento igualmente relevante de Yasui e Costa-Rosa (2008):  

É necessário reconhecer, e não esquecer, que somos atores de uma prática social, que 

tem a potencialidade, por meio dos encontros que ensejamos no cotidiano de nossa 

práxis, de produzir novos processos de subjetivação... modos mais autônomos de 

viver e de fazer a diferença. Essa diferença está encarnada em diferentes formas de 

saída da subjetividade serializada que, mormente, vem associada ao sofrimento e aos 

                                                 
24

 Por afeto, (Spinoza, 2009, p. 98) entende “. . . as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é 

aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada . . .”. 
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sintomas, para outras subjetividades e subjetivações capazes de escapar ao Paradigma 

Psiquiátrico Hospitalocêntrico . . . (Yasui & Costa-Rosa, 2008, p. 35). 

Com a clareza da potencialidade dessa prática social, dos bons encontros, importa 

realçar a relevância das tecnologias leves na produção de um tipo de cuidado que busca, por 

meio da constituição da intersubjetividade horizontal entre os encontros afetivos das 

movimentações micropolíticas dos atores envolvidos, em ato, no cuidado, na singularização, 

na potencialização, na autonomia e na expansão da vida. Assim, concordamos com Merhy 

(2006) quando assinala que o encontro que se dá entre trabalhador e usuário carrega a marca 

da singularidade e, portanto, de singularizar também.  

Agora, se por um lado estamos defendendo a relevância das tecnologias leves para a 

produção de um cuidado potencializador, não significa que as tecnologias leves, por si, atuam 

favorecendo esse tipo de efeito. Não é porque é chamada de leve que, necessariamente, é boa 

ou potencializadora. Em nossa compreensão, leve é relacional e não depende nem dos 

instrumentos materiais, nem dos saberes estruturados para ser produzida. Nesse sentido, 

compreendemos que o efeito de produção que essa tecnologia pode produzir vai depender 

daquilo que se passa no entre dos espaços intercessores, de quais interesses estão em jogo na 

cena do cuidado, de que forças contracenam nas disputas e do que elas interditam ou deixam 

passar. A depender desse tipo de agenciamento, pode-se, ou não, produzir acolhimento, 

vinculações autonomizadoras ou tutelantes, responsabilizações ou desresponsabilizações.   

Importa dizer, ainda, que a produção de intersubjetividade horizontal se realiza na 

medida em que, através de processos afetivos, cooperativos e contratualizados, operando 

como espaços de interlocução autênticos, os serviços possam funcionar como “. . . pontos de 

fala e de escuta da população” (Costa-Rosa, 2000, p.162). Isto implica capacidade de 

discriminar demandas que chegam aos serviços, podendo “. . . referi-las, quando for o caso, a 

outras instâncias de encomenda social, que não as de saúde” (Costa-Rosa, 2000, p. 162). 
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Esse é um exercício de oposição enfática ao tão comum método técnico-científico de 

medicalização das demandas sociais, do sofrimento e da vida no qual todo tipo de demanda é 

automaticamente traduzida em problema psiquiátrico e, conseguinte, em pedido de 

intervenção-internação. Com a força do ditado popular: “caiu na rede é peixe”! Aliás, a esse 

respeito, Costa-Rosa (2000) diz que do Modo Psicossocial se espera, em vez disso, um 

estreitamento da faixa do tratável, a partir de uma torção no olhar clínico patologizante que 

produz demandas de tratamento de aspectos sociais e conflitos existenciais. 

Dissemos que a horizontalização se faz a partir de espaços cooperativos, 

contratualizados, em espaços de interlocução. Para tanto, faz-se necessária a participação da 

população para além da clientela efetiva na cogestão e na autogestão. No Modo Psicossocial, 

dá-se ênfase ao livre trânsito da população e dos usuários no serviço, conferindo-lhes poder 

decisório (Costa-Rosa, 2000). Nesse sentido, concordamos que: “se nas práticas da Atenção 

Psicossocial a exigência de superação do paradigma sujeito-objeto é um objetivo fundamental 

parece mais do que justificado que a participação popular nas instituições seja elevada à 

categoria de dispositivo necessário, não apenas contingente” (Costa-Rosa et al. 2001, p. 14). 

Preconiza-se, portanto, o livre trânsito dos usuários e sua participação direta nos serviços.  

A esse respeito, na avaliação de Costa-Rosa (2000), a constituição atual das equipes 

tem superado em muitos aspectos aquele modelo de grupo de especialistas do Modo Asilar, 

fundado na estratificação do saber e na verticalização do poder. Ainda assim, os reconhece 

como um dos grandes desafios das praticas de Atenção Psicossocial a serem enfrentados 

todos os dias, demandando dos cuidadores mais concessão de poder e, portanto, mais 

horizontalidade nas relações com os usuários, familiares e a população. 

Esse modo de funcionamento que pede livre trânsito e participação direta de usuários, 

familiares e população nos serviços, caracteriza outro aspecto das práticas de Atenção 

Psicossocial: a não interioridade dos serviços em relação ao território, como vimos ocorrer na 
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Atenção Asilar, a partir do isolamento. Daí decorre que se defina a instituição típica do 

Paradigma Psicossocial como Dispositivos Integrais Territorializados de Atenção 

Psicossocial (Costa-Rosa, 2000). Com isso, situa-se a Saúde Mental no campo da Saúde 

Coletiva (Yasui & Costa-Rosa, 2008).  

Vejamos isso: ações integrais solicitam serviços integrais. A integralidade é 

considerada tanto em relação ao que se busca enquanto ato terapêutico, quanto em relação à 

atuação no território (Costa-Rosa, 2000). Quando falamos em território nos referenciamos 

não apenas ao espaço físico e geográfico onde se exerce a atuação, mas, de acordo com a 

perspectiva de Milton Santos (2001), ao território que “. . . é o chão e mais a população . . . 

fato e o sentimento de pertencer aquilo que nos pertence . . . é a base do trabalho, da 

residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi” (p. 96). 

Nesse sentido, quando se fala em território, está se falando de um espaço usado, que tem 

vida, um território, portanto, também existencial, político, afetivo em constate movimento. 

Algo dotado de forças vivas que agem sobre as pessoas que o compõem, assim como elas 

agem sobre ele, modificando-o. O território é, portanto, um espaço humano (Oliveira, 2004). 

Quando se define a integralidade como norteadora das ações, requisita-se uma série de 

transformações na organização e na micropolítica do trabalho. Nesse sentido, preconiza-se 

que os serviços possam funcionar como “. . . um espaço de absoluta e intensa porosidade em 

relação ao território” (Costa-Rosa et al., 2001, p. 14), um espaço que absorva e se confunda 

com o território de vida das pessoas que usam os serviços. De acordo com o pensamento de 

Rotelli et al. (2001), afirmamos que “. . . aberto ao bairro e „atravessado‟ pelas pessoas . . . a 

relação de desinstitucionalização requer a relação com um território” (p. 47). 

O sofrimento convém ser cuidado dentro do seu contexto de vida, no seio das 

relações, seja qual for seu grau: em crise, fora da crise, em níveis mais intensos, em 

momentos de necessidade de suporte social, sustentação e manutenção de suas condições e 
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projetos de vida. Só dentro de uma lógica de cuidado territorial é possível mudar o endereço 

de destino dessas pessoas da instituição típica do paradigma asilar para a vida. Só assim é 

possível reinseri-las e reintegrá-las e assim desenhar um novo lugar social de cidadania 

singularizada e inclusão, engendrando mudanças psicossociais nas existências-sofrimento. 

Isso porque, “. . . um território dá às pessoas que nele habitam a consciência de sua 

participação, provocando o sentimento de territorialidade . . .” (Andrade, 2002, p. 214), de 

pertencimento, de inclusão. Ademais, pensando com Oliveira (2004), esta aproximação do 

serviço da rede de relações sociais do usuário, seu território, é geradora de relações de 

confiança, ampliando os recursos do serviço em situações mais complexas, como as crises. 

A defesa da porosidade relacional dos serviços em relação ao território tem potencial 

para subverter a própria natureza do serviço enquanto estabelecimento, já que o local de 

execução de suas práticas se descola e se desloca do tradicional interior da unidade de saúde 

para tomar o território como referência (Costa-Rosa et al., 2001). O estabelecimento de 

saúde, um intermediário necessário, é agora pensado enquanto um equipamento que se 

posicione “. . . num foco em que se cruzam as diferentes linhas de ação no território e para 

onde podem remeter-se as primeiras pulsações da demanda” (Costa- Rosa et al., 2001, p. 14). 

Como tal, “. . . perpassa e transcende as instituições enquanto estabelecimentos, tornando-os 

dispositivos referenciados na ação sobre a demanda social do território . . .” (Yasui & Costa-

Rosa, 2008, p. 36). Reforçando tal pensamento, os autores ressaltam que a perspectiva da 

integralidade, além de supor o conceito de território, concorre pela superação da atenção 

estratificada por níveis (primário, secundário e terciário).  

Fazer essa leitura distancia a lógica da Atenção Psicossocial de um sistema 

organizado e hierarquizado rigidamente em níveis de complexidade. Nessa lógica “. . . não 

interessa mais se as problemáticas são de alta ou baixa complexidade . . . tudo é considerado 

de alta complexidade, o que pode diferir é a especificidade do saber e da ação” (Yasui & 
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Costa-Rosa, 2008, p. 36). O mais importante não é organizar os novos dispositivos 

institucionais num sistema de referência e contra referência, vez que “. . . o sujeito será 

sempre compreendido como aquele que está inserido no território e, mesmo quando for alvo 

de ações específicas de CAPS ou ambulatórios, não deixará de estar adscrito a Estratégia 

Saúde da Família (ESF), nem participar das ações simultaneamente realizadas por ela . . .” 

(Yasui & Costa-Rosa, 2008, p. 36). Com esse raciocínio, a ESF será posicionada como a 

referência para o campo da Atenção Psicossocial (Yasui & Costa-Rosa, 2008). Concretizar 

esse projeto implica, portanto:  

. . . considerar e ativar os dispositivos existentes no território; na responsabilização da 

demanda, especialmente nos momentos de crise; na criação de múltiplas e diversas 

estratégias de cuidado aumentando a responsabilidade de cada profissional... (p. 28). 

Tomar o território como referência pressupõe assumir o princípio da tomada de 

responsabilidade
25

 assinalado por Dell‟Acqua e Mezzina (2005) como norteador das ações. 

Esse princípio se refere a um posicionamento que traduz a disposição para compreender e se 

responsabilizar com as diversas formas e momentos da existência que sofre, a partir da 

construção de relações de cumplicidade e confiança (Dell‟Acqua e Mezzina, 2005). A 

propósito, os conceitos de território e de responsabilidade são valorizados como dispositivos 

que operam na direção da ruptura com o modelo hospitalocêntrico (Costa-Rosa et al., 2001).  

Analisando a valência da perspectiva da integralidade nas práticas de Atenção 

Psicossocial, esses autores entendem que apesar de sua importância “. . . não se pode perder 

de vista, por outro lado, o conjunto de passos concretos que ainda precisam ser dados para 

estar no exercício efetivo das ações integrais em Saúde e de cidadania singularizada” (Costa-

Rosa et al., 2001, p. 17).  

                                                 
25

 Esse termo é a tradução para o português do conceito italiano Assunzione di responsabilità. Importa destacar 

que o sentido a ele atribuído não é o de, na relação de cuidado, tomar encargo de especialista, mas de apreender 

as diversas formas e os momentos da existência que sofre, não se eximindo deles. 
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Reconhecendo os serviços de saúde como intermediários necessários entre a demanda 

e a oferta de cuidado, entre o sofrimento e o trabalhador, há que refletirmos sobre que tipo de 

intermédio vem sendo realizado, que agenciamento vem sendo produzido frente às demandas, 

o que anda circulando no entre dos encontros, nos espaços intercessores. Pensando com 

Freire (2012), convém “. . . refletir se estamos produzindo micropoliticamente nos processos 

de trabalho e de cuidado redes afetivas produtoras de lógicas antimanicomiais . . .” (p. 150). 

Na avaliação dos autores, como um desvencilhamento da anatomia institucional 

(Costa-Rosa et al., 2001), essa opração é um passo decisivo para que esse intermediário 

trabalhe em favor da ética preconizada pelas práticas da Atenção Psicossocial.  

Através dessa operação de desvencilhamento, esses autores nos ofertam pistas através 

das quais podemos nos autoavaliar na direção do modelo das práticas de Atenção 

Psicossocial. A reflexão em torno das estratégias de fortalecimento do movimento de 

usuários e familiares é uma delas. A discussão da transinstitucionalização enquanto “. . . 

criação de outras instituições menores de segregação em que são abandonadas as estruturas 

asilares, mas não a possiblidade da cronicidade e da medicalização da demanda” (Costa-Rosa 

et al., 2001, p. 22), é outra. Dentre outros, dois termômetros do nível de realização das 

práticas de Atenção Psicossocial. 

Em síntese do que explicitamos das práticas de Atenção Psicossocial, apresentamos, 

abaixo, um quadro que expressa o que compreendemos como suas principais características. 
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Tabela 1  

Caracterização das Práticas de Atenção Psicossocial 

Características das práticas de Atenção Psicossocial 

 Desenvolvem ações de cuidado integrais voltadas às existências em sofrimento; 

 Compõem o rol de cuidados com um conjunto amplo além do recurso 

medicamentoso, com ações de suporte social; 

 Alcançam a família e o grupo social; 

 Buscam a corresponsabilização e a mobilização da participação do sujeito; 

 Tem como meta a desinstitucionalização e a reabilitação psicossocial; 

 Investem no exercício da singularização, da autonomia, da contratualidade, na 

produção de saúde e expansão de territórios relacionais e de vida; 

 Enfatizam formas de resgate de cidadania; 

 Constituem-se em relações de interlocução horizontais; 

 Tem na equipe interprofissional seu meio de trabalho característico;  

 Distanciam-se dos especialismos e da medicalização do sofrimento; 

 Buscam a construção da intersetorialidade; 

 Assumem a „tomada de responsabilidade‟ e exteriorizam-se em ações territoriais. 

 

O conjunto de transformações práticas, proposições teóricas e éticas, incorporadas na 

formulação da Política Nacional de Saúde Mental, é denominado Estratégia Atenção 

Psicossocial, guardando, o mesmo sentido reorientador dos modelos de atenção à saúde 

(Yasui & Costa-Rosa, 2008). Nesse sentido, entendemos a Eaps como uma ferramenta ético-

política pela qual se tenta realizar, no plano do exercício prático da operacionalização da 

Política Nacional de Saúde Mental, as transformações das práticas de cuidado, desenhando e 

expressando o novo modelo de Atenção Psicossocial. 
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A proposta da Eaps implica, portanto, dentro do campo da Atenção Psicossocial, a 

superação prática e cotidiana do paradigma asilar; uma metamorfose operada no interior de 

um processo complexo e concreto “. . . que se constrói em um movimento contínuo de fazer e 

desfazer, desconstruir e construir. Desconstruir conceitos e categorias, redefinir as 

modalidades dos vínculos intersubjetivos, inventar novas possibilidades semânticas e 

teóricas, desfazer os limites disciplinares para tornar novas as produções” (Yasui & Costa-

Rosa, 2008, p. 35). Toma-se a Eaps como uma lógica de ação, como um dispositivo que 

opera na demanda dirigida aos equipamentos da assistência.  

Falar nessa Estratégia é falar em uma política, uma ética e um conjunto articulado de 

táticas, que se desdobram em diferentes projetos de ação, em realidades cotidianas e 

concretas de indivíduos habitando territórios também concretos (Costa-Rosa, 2013, p. 95).  
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Movimento 2. En-caminhando pelo campo: aspectos metodológicos  
 

 

2.1. Caracterização geral da pesquisa: solos teórico-metodológicos 

 

Apresentamos nosso trabalho como uma pesquisa em saúde, de natureza qualitativa, 

inspirada em pressupostos da Análise Institucional francesa e da Filosofia da Diferença, 

aportes da pesquisa-intervenção. Através de parcerias teórico-filosóficas com as quais viemos 

dialogando e vibrando ao longo deste trabalho, acreditamos já ser possível para o leitor situar 

a proposta da pesquisa nos arredores da pesquisa-intervenção.  

Neste segundo Movimento, nos ocupamos de tornar isso mais explícito à medida que 

percorrermos por alguns fundamentos da pesquisa-intervenção – e, principalmente mais à 

frente, apresentando o cenário da pesquisa, o processo de conquista do campo, a trilha 

percorrida dentro dele e os recursos metodológicos que estiveram presentes nessa trilha – 

ofertando ao leitor certa intimidade com os aspectos que nos fizeram situar o trabalho nestes 

arredores. Ocupamo-nos, ainda, de explicitar o modo como estivemos posicionados na 

investigação, dentro e fora do campo, através das nossas implicações e afetações que nos 

acompanharam e que pudemos dar passagem na escrita deste trabalho, caracterizando certo 

posicionamento cartográfico. Considera-se que o mergulho na geografia dos afetos e a 

invenção de pontes de linguagem que possam fazer sua travessia dizem de um 

posicionamento cartográfico (Rolnik, 2007).   

A pesquisa-intervenção, influenciada por compreensões da Análise Institucional, parte 

do pressuposto de que o pesquisador, no campo de sua pesquisa, transforma seu objeto de 

estudo: a dimensão institucional que atravessa as relações nos grupos. Para tanto, faz-se 

necessário conhecer melhor o instituído, os diversos níveis contraditórios da instituição e as 

forças instituintes.  
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Em momentos anteriores deste trabalho já apresentamos as noções de instituição, 

instituído e instituinte, por essa razão não os repetiremos. Aqui, basta lembrar que a noção de 

instituição por nós adotada se distancia do sentido de organização e, portanto, de algo 

observável, para ser formulada enquanto lógicas formadas em uma dinâmica móvel, 

conflituosa e invisível, que se constrói na história de determinado tempo e que, como um 

espectro, está presente nos grupos, atravessando-os, moldando-os, formando-os e fazendo-os 

estabelecer determinadas formas de relação. A mobilidade e o dinamismo a que se atribui a 

instituição é expressão de um jogo entrelaçado de forças instituídas – que tentam produzir 

imobilidade – e instituintes – que tencionam, subvertem e promovem ruptura e mudança – em 

operação constante de luta, de embate (Lourau, 1993). Com essa compreensão:  

Não temos a instituição diante de nós no início de uma pesquisa . . . a noção de 

instituição é um artifício, um modelo teórico que permite compreender o que as passa 

numa casa, escola, hospital . . . um complexo sistema de relações (Lourau, 1993, pp. 

61-62). 

O produto de um jogo de forças entre o instituído e o instituinte constitui um processo 

de institucionalização. De acordo com Paulon (2005), a noção de instituição, assim 

compreendida, recupera o seu caráter sócio-político, ao mesmo tempo em que revela seu 

aspecto não natural, sendo o reconhecimento desse aspecto não natural das instituições o que 

abre a possibilidade de interferir nelas, “. . . no sentido de resgatar suas injunções-históricas e 

os processos desejantes que as produziram com a aparência de algo „dado‟, fixo e eterno” 

(Lourau, 2004; Paulon, 2002; Rodrigues, 2002, como citado em Paulon, 2005, p. 23). 

Na perspectiva da pesquisa-intervenção, portanto, o “objeto” deixa de ser apenas um 

elemento de estudo para se constituir como um cenário de intervenção. Mais do que isso, 

entende-se que é fazendo, intervindo e interferindo que se conhece. Isso faz do pesquisador 

um agente de mudanças (Rodrigues, 2002) e do método de investigação um artifício de 
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intervenção. Quando se defende o cenário da pesquisa como um artifício, um espaço (não 

físico) de intervenção, admite-se que intervir é um vir entre, um interpor-se, em um dos seus 

sentidos etimológicos, como assinala Ardoíno (como citado em Paulon, 2005), um 

interventio. Nesse sentido, defendemos a pesquisa-intervenção como um intercessor no 

sentido já indicado anteriormente em parceria com Deleuze (1992). 

Pensar no método de investigação como um artifício de intervenção faz ressignificar, 

necessariamente, a relação sujeito-objeto, ao mesmo tempo em que redireciona a relação 

teoria-prática (Paulon, 2005).  Nesse sentido, concordamos com Passos e Barros (2000, p. 73) 

quando analisam que “. . . o momento da pesquisa é o momento da produção teórica e, 

sobretudo, de produção do objeto e daquele que conhece”. O próprio sentido da ação do 

pesquisador também é ressignificado, traduzindo-se e se assumindo como um ato político de 

intervenção. Uma ação implicada, assumida e explicitada que produza processos de 

transformação dos envolvidos. Essa é a dimensão política da proposta da pesquisa-

intervenção: um “. . . dispositivo de intervenção no qual se afirme o ato político que toda 

investigação constitui” (Rodrigues & Souza, como citado em Paulon, 2005, p. 20).  

O questionamento do sentido da ação da pesquisa e do pesquisador é considerado o 

mote da pesquisa-intervenção (Passos e Barros, 2000). Assim, ela nos possibilitou questionar 

o sentido da ação da atenção à crise e das ações do matriciamento no Serviço e, ao fazê-lo, 

possibilitou também a reflexão das instituições que atravessam os sujeitos envolvidos na 

pesquisa. Isso configura intervenção. Dessa forma, importa assinalar que o sentido da ação da 

intervenção busca acontecimentos que possibilitem movimentos e metamorfoses nas relações 

dos atores e no próprio pesquisador. Tudo isso sem que se defina um ponto de origem e um 

alvo claro e preciso a ser atingido, o que importa são os processos de diferenciação (Passos e 

Barros, 2000) que podem ser produzidos no encontro já ressignificado entre o pesquisador e o 

campo. Já redirecionado entre teoria e prática, que indissociados se produzem mutuamente. 
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A intervenção nesse sentido não é nenhum método, muito menos uma técnica, nem 

também carrega outro sentido etimológico e, como sinaliza Paulon (2005), já naturalizado de 

intromissão violenta. Na perspectiva que buscamos defender, ela revela a assunção 

epistemológica distanciada dos modelos de ciência positivista e, especialmente, a afirmação 

de um posicionamento ético-político do pesquisador para com a pesquisa, ou seja, a relação 

com o ato de pesquisar, com o objeto e com ele mesmo.   

Afastando de compreendê-la enquanto método ou uma técnica, da pesquisa-

intervenção não se espera um produto bem delimitado porque o que se busca é fazer disparar 

processos que produzam diferenciações, singularizações, deslocamentos. Essa é uma operação 

capaz de produzir o que Foucault (como citado em Aguiar & Rocha, 2007, p. 661) denomina 

de acontecimento, como algo que expressa “. . . uma relação de forças que se inverte, um 

poder confiscado . . . uma dominação que se enfraquece e outra que faz sua entrada . . .”, 

produzindo irrupções, metamorfoses e diferenças, desmantelando o então instituído 

atravessado nas relações e nas práticas. Falar em acontecimento na pesquisa-intervenção é, de 

acordo com Paulon (2005), poder contar com o ineditismo, com espontaneidades rebeldes.  

Com a colaboração do pensamento de Nietzsche (1998), na Genealogia da Moral, 

compreendemos que o que na pesquisa-intervenção se chama de acontecimento, se processa 

na esfera dos valores, no momento em que, pelo desmantelamento do instituído, uma nova 

ordem de valores pode emergir, com novos fins (Paulon, 2005). Neste sentido, de acordo com 

Paulon (2005), cabe falar da intervenção como “. . . um caminhar mútuo por processos 

mutantes” (Paulon, 2005, p. 21). Do pesquisador, espera-se a disposição para acompanhar 

essas mutações constantes, sem a tendência quase naturalizada da nossa herança positivista de 

categorizar e empobrecer o movimento dessa produção de diferenças.  

Essa é uma tarefa que não se faz possível sem a máxima implicação do pesquisador 

com seu objeto de investigação-intervenção. Como comenta Paulon (2005, p. 22), é preciso 
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“Implicar-se para conhecer”. Essa noção de implicação é, para Lourau (1993), o escândalo da 

Análise Institucional. Assumir a implicação, isto é, a relação com as instituições, é um dos 

aspectos que faz diferir radicalmente a Análise Institucional das pretensões e ilusões de 

objetividade e neutralidade das ciências positivistas. Apoiando-nos em Lourau (2004), 

defendemos que a implicação “. . . deseja por fim às ilusões e imposturas da „neutralidade‟ 

analítica . . .” (p. 82), por desvelar que o pesquisador, como um sujeito, possui enlaces 

institucionais. Como todo sujeito, um pesquisador está envolvido nas instituições. Ele mantém 

com elas relações que influenciam em sua maneira de conduzir suas pesquisas e o modo de 

escrita dos resultados destas pesquisas (Monceau, 2013). 

Implicar-se, enquanto pesquisador, é poder se reconhecer, “. . . pelo simples fato de 

sua presença, um elemento do campo” (Lourau, 2004, p.83), irremediavelmente. Sem mais, 

recorrendo à expressão poética para dar passagem ao sentido que a noção de implicação nos 

evoca, assim, compartilhamos: “se correr, o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou 

é homem, como sou
26
”. Enfrentemos o bicho! 

Assumir a implicação, portanto, é o primeiro passo ético-político de um pesquisador-

interventor. O outro será o de analisar a implicação, sua e dos outros atores da pesquisa, no 

sentido de refletir quais instituições nos atravessam, quais são os nossos pertencimentos 

institucionais e que lugar ocupamos diante desses atravessamentos
27

. A análise de implicação 

é considerada um conceito-ferramenta, “. . . um instrumento por excelência do pesquisador-

interventor” (Paulon, 2005, p. 23). Possibilitando compreender os pertencimentos 

institucionais, ela permite revelar as contradições de uma época, de um grupo (Paulon, 2005), 

do pesquisador, ao identificar forças instituídas e instituintes. Através dela se pode, ainda, 

contar com a emergência de acontecimentos.  

                                                 
26

 Trecho da música “Homem com H”, de Antônio Barros. 
27

 A noção de atravessamento diz respeito: “a rede social do instituído . . . cuja função prevalente é a reprodução 

do sistema . . .” (Baremblitt, 1992, p. 157). 
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A análise é dirigida tanto na direção do pesquisador, quanto na direção dos outros 

participantes da pesquisa.  No grupo-objeto da pesquisa, ela é promovida através da produção 

ou identificação dos chamados analisadores, isto é, artifícios ou acontecimentos, identificados 

ou criados no momento da pesquisa que desvelam a dimensão institucional invisível (mas 

presente) nas relações do grupo-objeto que, fazendo a organização falar e mobilizar análise, 

servem como recurso/alvo de intervenções (Lourau, 2004). Aliás, a própria identificação ou 

criação desse artifício já se constitui como a intervenção. Cabe ao pesquisador-interventor, 

portanto, ao identificar ou criar os analisadores, enunciá-los e manejá-los no coletivo da 

pesquisa, provocando-o para a produção de deslocamentos. Nesse ponto, chamamos Lourau 

(2004) para esclarecer que “Enunciar não é denunciar, salvo quando nos desimplicamos, 

quando nos abstraímos da situação, assumindo a postura objetivista clássica” (p. 240). 

Entendemos que essa postura de análise de implicação deve aparecer tranversalizada 

durante todo o processo da pesquisa, já precocemente na própria formulação do Projeto de 

pesquisa, dentro do campo-intervenção, a partir de relações de diálogo e negociações de 

saberes-poderes do coletivo envolvido na pesquisa e, fora do campo, pelo pesquisador.  

Importa dizer, ainda, que o conceito de análise a que se refere à Análise Institucional 

desloca-se da ideia de interpretação e da figura do pesquisador-intérprete (Aguiar & Rocha, 

2007). Em seu lugar, uma noção de operação de implicação conjunta entre pesquisador e 

participantes que possa promover rupturas capazes de possibilitar a criação de movimento, 

mudança nas relações e a promoção de novos sentidos para as suas ações/fazeres. Nesse 

sentido, defende-se que “o analisador deve substituir o analista . . . é sempre o analisador que 

dirige a análise” (Paulon, 2005, p. 24). 

A concepção de sujeito que dá suporte a esse modo de entendimento da pesquisa, 

como um ato de intervenção mútuo do pesquisador-objeto, é a noção de um sujeito fabricado 

socialmente por agenciamentos de forças, em um constante processo de subjetivação. Essa é 
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uma concepção que diverge significativamente da ideia de um sujeito entendido como 

indivíduo naturalizado, essencializado e psicologizado. Esse entendimento da constituição do 

sujeito fomentado e agenciado socialmente, portanto impossível de ser compreendido de 

forma cindida do social, apoia-se na Filosofia da Diferença, nutrida especialmente pelo 

pensamento de Nietzsche (1998) e Foucault (1990) (como citado em Paulon, 2005). Nesse 

sentido, como nos enfatiza a autora, a subjetividade “. . . nunca será uma interioridade fechada 

sobre si mesma, senão uma expressão corpórea dos regimes de verdade de um tempo” 

(Paulon, 2005, p. 21). 

Nesta perspectiva, cabe ao pesquisador o posicionamento ético de apreensão dos “. . . 

movimentos coletivos de apropriação e invenção da vida que favoreçam a produção de 

existências singulares” (Paulon, 2005, p. 21). A partir da movimentação em direção a novos 

processos de subjetivação e singularização é que se pensa em possibilidade de mudança. 

Instigados pelo que consideramos serem os principais pontos de ancoragem da Análise 

Institucional para pensar a pesquisa-intervenção, com realce para a implicação que possibilita 

intervenção e o próprio movimento de conhecer, gostaríamos de ousar inscrever essas ideias-

posicionamentos no plano da cartografia, da nossa compreensão do que ela reconhece como 

as apreensões que se busca na pesquisa, que tem como canal potente de acesso o próprio 

corpo do pesquisador-cartógrafo. Um corpo que, também implicado e atento, mas 

especialmente afetado no plano mesmo das sensações, no e pelos encontros com aquilo que 

busca apreender, ecoa, acusa, faz sinal, ampliando possibilidades de apreensões, de análises, 

mas talvez, principalmente de contágios singularizadores, deslocadores.  De acordo com 

Passos, Kastrup e Escóssia (2009), um dos sentidos da cartografia é o envolvimento em 

processos de produção, intervenção. 

O corpo que ecoa, acusa e faz sinal, agora, também instrumento de apreensões e 

análises, é o corpo vibrátil do qual nos fala Rolnik (2007). Como ele não atua pela via da 
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representação e sim pelo canal das sensações (Rolnik, 2007) e dos afetos disparados no 

pesquisador-cartógrafo é que compreendemos que ele pode ser, se permitido pelo 

pesquisador, amplificador das análises, das apreensões e dos deslocamentos que se busca 

como plano de intervenção. Por isso, de acordo com essa autora, “. . . é tarefa do cartógrafo 

dar língua para os afetos que pedem passagem” (Rolnik, 2007, p. 23).  

Foi afetada, ora instigada, ora desmantelada que, procurando e resistindo a não 

amordaçar meu corpo vibrátil – em nome de uma criação que me fizesse sentido para além de 

encomendas institucionais do rolo compressor que a produção do conhecimento parece estar 

atualmente bastante comprometida – que estive conversando e dando língua aos afetos, por 

mais que essa conversa tenha me demandado experimentar um tempo de produção menos 

urgente e uma escrita mais emergente e delongada. Neste ponto, afeiçoei-me cartógrafa. 

Foi dessa forma que pensamos ter sido possível, através da problematização orgânica 

dos modos de operacionalização envolvidos nas ações de cuidado dirigidas à crise e na prática 

do matriciamento, produzir interferências, ressignificações, micro deslocamentos nos “restos” 

do instituído manicomial (que tendem a se manter intocados). Assim, entendemos ter 

intervido no que, instituído e conservado nesses modos de operacionalização, produz 

cristalizações, dificuldades de novos processos de subjetivação e singularização, em prol de 

ações de cuidado à crise e práticas do matriciamento sintonizadas com a perspectiva da 

Atenção Psicossocial. Para isso, também buscamos investir nos apontamentos de forças 

instituintes insurgidos, nos aspectos em que sinalizavam potencial de aproximação com o que 

reza a Eaps. 
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2.2. Conversando e sentindo preliminarmente o campo: uma experimentação 

cartográfica  

 

 Em uma fase ainda de questionamentos pela definição clara dos objetivos da pesquisa, 

mesmo cientes de que do ponto de vista da Política, o que havíamos focado como objeto de 

pesquisa representava eixos estratégicos de discussão e avanço, quisemos sentir, no campo, se 

para os trabalhadores dos CAPS essa era também uma questão da ordem do dia, como para 

nós.  

 Essa atitude nos auxiliou a reafirmar o nosso desejo e proposta da pesquisa. Isso 

porque, em todo momento que pensávamos na proposição da pesquisa, pensávamos também 

em sua função dentro do campo da Atenção Psicossocial e, para nós, essa é função que 

designa o sentido da pesquisa. Esperávamos que ela pudesse, não somente levantar questões 

importantes para o cenário da Atenção Psicossocial, mas também se colocar como um braço 

de investimento nesse cenário, no sentido de, em alguma medida, provocar alguma 

interferência nele.  

Para nós importava que elas fossem questões vivas, pulsantes. Vale dizer que a minha 

experiência recente como coordenadora de dois CAPS já nos apontava na direção de que 

essas eram questões presentes no cotidiano dos trabalhadores. Porém, consideramos 

importante nos reaproximarmos do campo e sentirmos se eram ainda presentes. Com essa 

intenção, fizemos um itinerário cartográfico em alguns CAPS do Recife, visitando, 

conversando e sentindo alguns trabalhadores acerca das questões que para eles eram 

prioritárias de serem investidas no atual momento. Com isso, buscamos amadurecer a nossa 

questão de pesquisa junto com os trabalhadores, ainda sem ter escolhido em qual dos CAPS 

proporíamos o desenvolvimento da pesquisa. 

Sem vacilações, o atendimento à crise, além de um eixo importante da Política, foi 

apontado como portador de um conjunto de dificuldades que inquietavam os trabalhadores. 
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Uma questão viva e sintonizada ao que intencionávamos com a pesquisa. O apoio matricial, 

embora tenha aparecido menos inquietante, também era sinalizado como uma temática da 

ordem do dia, no sentido de precisar ser aquecido enquanto prática, também indicando outra 

questão viva. Pesquisar questões vivas nos aproxima de um posicionamento cartográfico, já 

que um dos critérios do cartógrafo “. . . é fundamentalmente, o grau de abertura para a vida 

que cada um se permite a cada momento” (Rolnik, 2007, p. 68). 

Ainda nessa fase de explorar e sentir o campo, foi feita uma conversa com a 

coordenadora de saúde mental do município, que situou o cenário político atual do município, 

em final de gestão, as prioridades daquele momento. Nela, a atenção à crise também foi 

apontada como um dos aspectos prioritários de investimento. A partir desses encontros que 

sinalizaram compartilhamento de afetações com nossas demandas investigativas, pudemos 

reafirmar o que vínhamos pensando e intencionando realizar. 

  

 

2.3. Cenários da pesquisa e atores participantes  

 

Após ter situado o solo teórico-metodológico que nos apoiamos para guiar e 

encaminhar a nossa proposta
28

 de pesquisa, apresentamos agora o cenário e os participantes. 

Dividida em duas etapas, participaram da primeira
29

 vinte e sete trabalhadores de uma 

equipe
30

 de CAPS II da RAPS da cidade do Recife. Trabalhadores de todas as categorias 

profissionais e níveis de escolaridade estiveram no foco do nosso investimento investigativo-

interventivo, participando: quatro psicólogos, três assistentes sociais, três terapeutas 

                                                 
28

 O Projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e à Plataforma 

Brasil, tendo sido aprovado (CAAE n. 06012012.9.0000.5537). 
29

 A segunda etapa está indicada mais à frente no texto. 
30

 No período de realização da primeira etapa, a equipe era composta por trinte e cinco trabalhadores. Desses, 

vinte e cinco são estatutários e onze possuíam contrato de trabalho temporário. Três estavam de férias e dois de 

licença. 
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ocupacionais, quatro enfermeiros, cinco psiquiatras, um farmacêutico, três auxiliares e 

técnicos de enfermagem, um agente administrativo, um motorista e dois coordenadores, 

gerentes do CAPS.  

A escolha dos participantes atendeu ao critério da disponibilidade dos trabalhadores. 

Isso porque, como nossa proposta estava inscrita em, além de conhecer o modo como a equipe 

operava na crise e nas ações do matriciamento, um convite-oferta de análise e (re) construção 

de sentido das práticas desenvolvidas, importava-nos que participassem apenas aqueles que se 

dispusessem. Movidos pelo ideário interventivo da pesquisa, porém, apesar de ter sido 

explicitado a toda equipe esse critério, de nosso lado, empreendemos esforços em sensibilizar 

os trabalhadores a participarem, especialmente durante seu curso de realização. 

Os CAPS da cidade de Recife estão distribuídos em seis Distritos Sanitários e, na 

época de realização da primeira etapa, totalizavam dezoito unidades, sendo seis CAPS II, dois 

CAPS III, três CAPS i e seis CAPS AD – que funcionam como referência para uma 

população de um milhão e meio de habitantes. Desses dois CAPS III, um deles era um CAPS 

II e tinham acabado de se transformar em CAPS III. Mais três CAPS II estavam em processo 

de transformação para CAPS III. Neste cenário, identificamos na política local um momento 

de investimentos em mudanças, fértil e oportuno para a nossa proposta de pesquisa 

interventiva. 

 A escolha em realizar a pesquisa no cenário da RAPS da cidade do Recife se deu 

especialmente porque – tendo sido recentemente coordenadora de um CAPS dessa RAPS e, 

por isso, sabendo e tendo acompanhado seu investimento na direção de fortalecer a atenção à 

crise e as ações do apoio matricial através dos CAPS – o consideramos sintonizado com os 

interesses. A definição do CAPS eleito também se fez por razões que sintonizava o Serviço 

com nossas intenções interventivas.  
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Interessados em compreender a atenção à crise e as ações do matriciamento, sabendo 

estar em curso no momento de realização da pesquisa um processo de transformação de três 

CAPS II em CAPS III, consideramos que eleger um desses quatro serviços era possibilitar 

uma oportunidade de viabilizar, em algum nível, as intenções interventivas da pesquisa. Isto 

porque entendemos que, experimentando o processo de transformação de CAPS II para CAPS 

III, a temática da atenção à crise estaria, naquele momento, especialmente colocada como um 

dos focos de reflexão, questionamento e/ou investimento desses serviços.  

Na esteira da reorganização do processo e da dinâmica de trabalho que esse tipo de 

transformação impõe aos trabalhadores desses serviços, consideramos que as ações do 

matriciamento também teriam de ser tocadas e discutidas. Assim sendo, supúnhamos um 

campo de afetação aberto nestes serviços em relação aos eixos da pesquisa e, com ele, um 

ponto de convergência de interesses relevante entre nós e eles. Era oportuno e estratégico que 

pudéssemos lançar a nossa proposta em um desses CAPS. Avaliamos que esse momento de 

transformação tornava-os espaços potentes aos nossos anseios de disparar deslocamentos.  

Dos três CAPS que estavam vivendo esse processo de transformação, dois se 

revelavam como espaços potenciais de realização da pesquisa. O outro carregava aspectos que 

colocou em análise a nossa participação: eu havia trabalhado recentemente na condição de 

coordenadora e, ainda atravessada por essa experiência, não me sentia afetivamente 

confortável para realizar as experimentações da pesquisa no local. Nesse sentido, evitando 

efeitos da sobreimplicação
31

, avaliamos ser prudente não elegermos este serviço. 

Nessa decisão, muito nos ajudou uma orientação da cartografia que nos fez atentar 

para a regra da prudência; regra que, “. . . permite discriminar os graus de perigo e de 

potência, funcionando como alerta nos momentos necessários” (Rolnik, 2007, p. 69). Ou seja, 

por meio da prudência se avalia o quanto se suporta, no sentido do limite da tolerância do 

                                                 
31

 A sobreimplicação diz respeito à dificuldade, ou mesmo à impossibilidade de analisar as implicações para com 

as instituições (Monceau, 2013). 
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corpo vibrátil, que capta aspectos intransmissíveis por meio das representações (Rolnik, 

2007). 

Em um deles, eu tinha realizado minha pesquisa de mestrado e, mesmo com uma forte 

tendência inicial de voltar a ele – onde tinha tido uma experiência de boas trocas e trânsitos – 

avaliamos que, diante de outra proposta desenhada na pesquisa atual, pudesse ser 

enriquecedor partir para um novo espaço de experimentações, que potencialmente 

proporcionasse a abertura de outras reflexões e novas composições.  

Abrindo um processo de análise de implicação que nos convoca a perspectiva da 

Análise Institucional e nos permita uma escrita cartográfica que nos inspire, primeiro, a uma 

conversa com os nossos afetos atravessados na experimentação da pesquisa e, depois, ao livre 

compartilhamento dessa experiência com o leitor, registramos que a decisão de abrir mão da 

realização da pesquisa no CAPS em que realizamos nossa pesquisa de mestrado não foi uma 

decisão muito simples. Apontando o horizonte de um bom espaço de receptividade e 

acolhimento à pesquisa, seria afetivamente confortável investir nele.  

Além disso, de alguma forma, submetida aos prazos institucionais que a condição de 

pesquisador nos coloca, optar por aquele serviço também poderia funcionar como um atalho 

nos tempos das negociações que a procura por um espaço novo me imporia. Entretanto, 

mesmo diante de um espaço confortável e receptivo, prevaleceu a aposta no novo, o que 

traduzia um movimento de singularização e deslocamentos aberto em meu processo de 

subjetivação no curso da pesquisa. 

Em busca desse novo e da diferença, direcionei-me a outro CAPS. Isso porque uma 

peculiaridade relevante desse Serviço é que, dos três CAPS citados, ele era o que eu, mesmo 

tendo sido trabalhadora da rede, até o momento não havia tido oportunidades de aproximação, 

desconhecendo seu modo de funcionar, assim como desconhecia a maioria de seus 

trabalhadores e o próprio território onde ele está inserido. 
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A essa altura, já estávamos em contato constante com a Coordenação de Saúde Mental 

do município, que, disponível, acompanhou o processo de definição da escolha do serviço em 

sintonia com os objetivos da pesquisa. Dela recebemos a sinalização de um CAPS como um 

espaço com perfil potencial de acolher a proposta da pesquisa e, com o apoio dado, ajudou a 

fechar o quebra-cabeça da eleição do CAPS da pesquisa. 

Este CAPS é uma unidade de saúde mental do Distrito Sanitário II, que compõe, junto 

com outros equipamentos – CAPS AD, CAPS i, unidades do Programa de Saúde da Família, 

Unidades Básicas de Saúde, Núcleos de Atenção a Saúde da Família, equipes do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, Residência Terapêutica, ambulatórios, Consultórios de Ruas, 

Albergue Terapêutico, Serviço de Emergência Psiquiátrica (SEP) – a RAPS da cidade do 

Recife (Recife, 2012).  

Está situado na zona norte, no bairro Torreão, e é referência para dezoito bairros
32

 do 

referido distrito, além de atuar como referência para seis Serviços Residenciais Terapêuticos. 

Tinha treze anos
33

 de funcionamento desde sua inauguração. Caracteriza-se como CAPS II e é 

um dos três CAPS citados anteriormente que aguarda a transformação para CAPS III. Com 

esse horizonte de transformação iniciado há um ano e meio, vem funcionando em horário 

estendido, em finais de semanas e feriados.  

 Tem como público-alvo, pessoas maiores de quinze anos que estejam apresentando 

intenso sofrimento psíquico e que demandem acolhimento e cuidados especializados, 

abrangendo de cem a cento e vinte usuários por mês, distribuídos nas diversas modalidades. 

Segundo referencia seu Projeto (2006, p. 18), o CAPS é um serviço que se propõe “. . . a 

substituição progressiva do modelo asilar de atendimento ao usuário em saúde mental”, 

atendendo a necessidade de concretizar uma nova forma de pensar a assistência, “. . . 

                                                 
32

 Arruda, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Hipódromo, Peixinhos, Ponto de Parada, 

Rosarinho, Torreão, Água Fria, Alto Santa Terezinha, Bomba do Hemetério, Cajueiro, Fundão, Porto da 

Madeira, Beberibe, Dois Unidos e Linha do Tiro. 
33

 Idade correspondente ao ano de realização da pesquisa, em 2012. 
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propiciando um espaço de tratamento humanitário democratizado, enfocando o resgate da 

cidadania dos portadores de distúrbios psíquicos” (Projeto Técnico, 2006, p. 18). Nesse 

sentido, acrescenta-se, em contraposição ao projeto manicomial de exclusão, referenciando 

que ele “. . . projeta ao nível da ação de saúde um „olhar e um modo de operar no qual o 

„paciente‟, visto como „anormal‟, deve ser reajustado, reciclado, reparado, para ser 

normalizado aos padrões dos comportamentos dominantes” e que sua desconstrução 

representa um processo que exige uma “. . . redefinição do „olhar‟ da equipe em relação ao 

cliente” (Projeto Técnico, 2006, p. 21).  

Inscrevendo-se em uma perspectiva psicossocial, “. . . que procura cuidar do 

sofrimento psíquico, incentivando a autonomia dos indivíduos e a sua permanência em seu 

meio” (Projeto Técnico, 2006, pp.18-19), o serviço tem entre seus objetivos: “promover um 

ambiente de acolhimento e cuidado especializado no momento de crise; facilitar o processo de 

reabilitação psicossocial a partir de atividades produtivas; promover condições para 

reinserção social através de atividades socioterápicas; estimular a capacidade laborativas dos 

usuários” (Projeto Técnico, 2006, p. 19). À participação dos familiares é atribuída grande 

importância para o desenvolvimento do cuidado ao usuário. 

Ainda inscritos naquela perspectiva, o Serviço referencia o que chama de “abordagem 

psicossocial” que “. . . evidencia a interdisciplinaridade do saber e uma postura dialógica de 

poder . . . não havendo predomínio de linhas teóricas” (Projeto Técnico, 2006, p.20). 

Buscando atender a essa perspectiva, se compunha por uma equipe multiprofissional de sete 

psicólogos, cinco psiquiatras, cinco enfermeiros, quatro terapeutas ocupacionais, três 

assistentes sociais, um farmacêutico, um educador físico, cinco auxiliares de farmácias e 

técnicos de enfermagem, quatro auxiliares administrativos, três auxiliares de serviços gerais, 

dois motoristas e dois vigilantes.  
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Possui um corpo gerencial de três coordenadores que ocupam as funções operacionais, 

clínica e administrativa. Desse conjunto de trabalhadores, uma parte é concursada e possui 

vínculos de trabalho estáveis. A outra parte, não concursada, trabalhava por formas de 

contrato temporárias. Os concursados e mais antigos no CAPS, compunha um núcleo que 

trabalha junto no Serviço há muito tempo, muitos desde sua inauguração. 

Segundo nos referencia o Projeto Técnico, a equipe “. . . se organiza de forma inter e 

transdisciplinar, de maneira que todas as disciplinas se encontram atravessadas por uma ética 

comum reunida às óticas particulares orientadas em referência ao sujeito” (Projeto Técnico, 

2006, p. 21) e suas demandas. Sobre essa ética comum, vale referenciar o que neste Projeto é 

trazido como um “objetivo maior”, um horizonte a ser buscado: “. . . o da criação de 

condições que viabilizem a restauração ou ampliação do poder pessoal de cada usuário, 

facilitando nesse processo a quebra dessas amarras que o impedem de urdir o tecido da vida” 

(Projeto Técnico, 2006, p. 25). 

Em seu Projeto Técnico (2006), se vendo como uma equipe de tecelões, “. . . 

invertendo várias vezes o pente da lançadeira e destecendo o tecido, acreditando sempre que a 

próxima tessitura será bem melhor, neste tecer e destecer, dar nós e desatar enliços . . .” (p.5), 

considera-se possível “uma tessitura mais madura e cada vez mais centrada nas demandas das 

pessoas em intenso sofrimento psíquico” (p. 5). Reconhecendo-se num processo contínuo de 

aprendizado, avaliam-se, dentro do seu Projeto, “. . . a cada ano nos encaixando mutavelmente 

em nossos veros lugares” (p. 5).  

Tendo elegido o Serviço, precisávamos tornar concreta a nossa escolha, obtendo seu 

aceite em participar. É o que detalhamos no próximo tópico. 
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2.4. A conquista do campo e o nossa trilha dentro dele: reescrevendo trajetórias de 

inserção  

 

Passado o processo que envolveu a definição do CAPS em que realizaria a pesquisa, 

fui em busca de conquistá-lo como possível parceiro de nossa proposta. A recepção da 

gerência do Serviço à proposta da pesquisa se deu sem hesitações. Dois aspectos me 

chamaram a atenção nessa recepção: um deles foi que, mesmo com uma das coordenadoras do 

Serviço em férias, a que me recebeu pôde prontamente dar o aceite verbal e o outro, indicado 

pela própria gerente e anteriormente pela Coordenação de Saúde Mental, foi que muitos 

trabalhadores dessa equipe, possuindo vinculação com o universo acadêmico, tinham uma 

postura de abertura às buscas de pesquisadores no Serviço. Esses aspectos produziram uma 

interferência importante em mim, no sentido de impulsionar o desejo de realizar a pesquisa 

naquele CAPS. 

Com esse aceite verbal, foi solicitado que eu apresentasse a proposta do Projeto para a 

equipe a fim de que a coordenadora também pudesse apreciá-lo e conferir seu aceite, além de 

pactuar coletivamente a trilha da pesquisa no Serviço. Ocupando um espaço de reunião de 

equipe cedido, apresentei a proposta, conseguindo acordar o modo de realização da pesquisa e 

identificar quais seriam os colaboradores voluntários. Tal como havia sido sinalizado, senti os 

trabalhadores receptivos à proposta da pesquisa e colaboradores na negociação de como se 

daria a minha entrada e participação. 

Esse encontro com os trabalhadores foi uma etapa importante na conquista do campo 

da pesquisa, na medida em que pôde inaugurar a construção de um vínculo que possibilitou 

posteriormente a produção de interlocuções e o compartilhamento de reflexões e experiências 

relevantes aos propósitos da pesquisa. Da experimentação que esse momento me 

proporcionou, compreendi que se abriu um espaço potencial intercessor, que mais à frente se 

revelou de forma intensa em alguns trabalhadores, possibilitando posturas abertas às reflexões 
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e compartilhamentos crítico-construtivos e instaurando momentos de análise de implicação, 

tanto nos trabalhadores quanto em mim. 

Um facilitador para a operacionalização da pesquisa, naquele período, era o fato de o 

CAPS estar com boa parte de suas atividades temporariamente suspensas em função de uma 

reforma na estrutura da casa, já com vistas à sua transformação em CAPS III. Com seu 

funcionamento reduzido e com poucos usuários frequentando o Serviço, os trabalhadores 

puderam, com facilidade e já no dia da apresentação do Projeto, compor uma agenda com 

suas disponibilidades de horários, a fim de que pudesse, com intensidade de frequência, 

realizar a primeira etapa proposta, a de entrevistas individuais. 

 

 

2.5. Em ato: ações e ferramentas metodológicos presentes em nossa trilha 

 

Compreendendo que um ato interrogativo é o ponto de partida de uma pesquisa, as 

ferramentas metodológicas utilizadas devem se colocar a serviço de melhor encaminhar esse 

ponto de interrogação, funcionando e aparecendo na pesquisa somente quando solicitados por 

ele. Com essa compreensão, e a fim de alcançar o objetivo de que os trabalhadores pudessem 

se lançar em análise das práticas de atenção à crise e do matriciamento, desenhamos o 

percurso metodológico da pesquisa em duas etapas: uma de entrevistas individuais e outra de 

rodas de conversa em que pudéssemos restituir e trabalhar com os trabalhadores o que foi 

coproduzido nas análises iniciais disparadas pelas entrevistas. Além das entrevistas e das 

rodas, fizemos consulta ao Projeto Técnico do CAPS, que muito nos auxiliou a ampliar as 

análises. Esses recursos nos serviram como instrumento para a concretização dos objetivos da 

nossa pesquisa-interventiva. 
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Por meio de entrevistas semiestruturadas (ver roteiro em anexo), buscamos ofertar 

individualmente aos trabalhadores participantes da pesquisa espaços protegidos de reflexão e 

interlocução com a pesquisadora acerca das temáticas-foco, a partir de como estavam 

manejando a crise e de como realizavam a prática do matriciamento. Trabalhamos com blocos 

de perguntas disparadoras para cada eixo de investigação dos nossos objetivos, ou seja, um 

bloco de perguntas disparadoras para discutir o manejo da crise; outro para abordar as ações 

de matriciamento e outro que oportunizasse reflexões sobre os propósitos dessas ações, seus 

efeitos e sua sintonia com a Estratégia Atenção Psicossocial.  

Com esses blocos de questões disparadoras, buscamos compreender no primeiro: que 

concepção de crise e cuidado guiam o manejo da crise; o que se busca como resposta à crise; 

como a equipe maneja os usuários em situações de crise; com que recursos a equipe conta; 

que estratégias se utiliza; como a equipe se organiza em seu processo de trabalho para cuidar 

de pessoas em crise; de que forma o usuário interfere no cuidado que lhe é dirigido; que 

dificuldades são experimentadas e que enfrentamentos são empreendidos visando sua 

superação; que potencialidades dão sustentação ao cuidado dos usuários em crise; que lugar o 

Serviço ocupa no território no âmbito da atenção a crise; alguns efeitos do cuidado à crise nos 

usuários, na rede e nos trabalhadores.  

No segundo, logramos a compreensão de: como funcionam as ações do matriciamento; 

de que forma a equipe se organiza em seu processo de trabalho para responder essa função; 

que concepção e finalidade orientam a prática do matriciamento; dificuldades vividas e saídas 

produzidas; potencialidades e efeitos das ações do matriciamento na rede, nos usuários e nos 

trabalhadores. Pelo terceiro bloco, buscamos intensificar a veia analítica do trabalho na 

tentativa de compreender, junto com os trabalhadores, linhas de conexão e de afastamento da 

Eaps. 
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Na primeira etapa da pesquisa, optamos por espaços individuais de entrevistas por 

supor que, de uma forma mais protegida e desvinculada dos espaços de discussão instituídos 

no trabalho cotidiano, os trabalhadores poderiam se lançar em momentos analíticos, caros aos 

objetivos micro interventivos da pesquisa. A forma envolvida, aberta e participativa com que 

me posicionei e conduzi esses espaços e, de outro lado, a disponibilidade dos participantes, 

pôde provocar e impulsionar, especialmente em alguns participantes, momentos de análise de 

implicação que aqueceram, enriqueceram e deslocaram os participantes, ainda que 

pontualmente, de concepções e lugares ocupados.  

Alguns retornos que me foram dados, dentro e fora dos espaços das entrevistas, 

expressam isto através de colocações como: “nunca tinha parado para pensar nisso”; “fiquei 

pensando no que a gente conversou e vou atrás de fazer”; “estou revendo o que disse”; 

“durante a entrevista eu me vi em tantos questionamentos que a gente no dia a dia, no corre-

corre, termina não parando para refletir sobre essa prática”.   

A disposição para entrevistas longas, com duração média de uma hora e meia, em que 

muitos dos trabalhadores realmente se colocavam em análise; o clima de empolgação de 

alguns trabalhadores com as entrevistas; a competição alegre para ver quem demorava mais; 

os retornos que nos foram dados quando avaliavam o momento da entrevista como “. . . um 

espaço muito importante de reflexão”; a expectativa e os pedidos de restituição; e a 

solicitação de alguns trabalhadores – que estavam com contratos de trabalho temporários, com 

previsão de sair em breve do CAPS, de serem avisados no momento do meu retorno para as 

rodas de restituição; tudo isso fez-nos intitular aqueles espaços de entrevistas de implicação. 

O campo de intercessão fomentado pela abertura dos trabalhadores, a minha escuta e 

participação sensíveis permitiram, mesmo sem termos participado em ato da rotina do 

Serviço, perceber e sentir aspectos de sua dinâmica. Acessando e nos guiando, tanto pelas 

afetações ecoadas nos encontros com os trabalhadores quanto pelas linhas de análise que 
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naqueles espaços já foram emergindo em coparticipação, pudemos experimentar e nos 

intimizar com o modo de operacionalização das ações do Serviço, suas dificuldades e 

potencialidades, seus atravessamentos pelas dimensões do instituído, mas também algumas 

manobras de forças instituintes. Tal intimização possibilitou identificar aspectos a serem 

dialogados, trabalhados e coletivamente analisados na etapa da proposta da pesquisa.  

Pelo aspecto sensível de nossa escuta e forma de participação nos espaços das 

entrevistas, outra vez me encontrei com um posicionamento cartográfico, quando, pensando 

com Rolnik (2007), assumimos que um dos aspectos marcadamente presente que define o 

perfil do cartógrafo é  “. . . um tipo de sensibilidade, que ele se propõe a fazer prevalecer, na 

medida do possível em seu trabalho” (p.66). Por meio daquela intimização sensível, 

vislumbramos ter sido possível produzir, já nesta etapa, algumas inferências nos 

trabalhadores. 

A etapa de realização das entrevistas, iniciada no final do mês de julho de 2012, durou 

aproximadamente três semanas, tendo em vista ter sido realizada de forma intensa e contínua, 

com idas todos os dias ao Serviço, de segunda a sexta, nos turnos da manhã e tarde, além do 

final de semana. Isso a fim de poder cumprir a agenda de horários que havia acordado.  

Durante o percurso de realização das entrevistas, algumas alterações foram feitas pela 

extensão na duração de algumas, como também por demanda ou impossibilidade momentânea 

de alguns trabalhadores em razão da dinâmica no Serviço. Embora estivesse funcionando 

naquele mês, mesmo com estreitamento de suas atividades em função da reforma na casa, 

ainda assim, triagens, grupos, atendimentos médicos, atividades físicas eram realizados com 

os poucos usuários que, em situação mais grave, continuaram sendo acompanhados naquele 

período. Assim também, visitas domiciliares e ações do matriciamento. 

No percurso, houve quem desistisse de participar, como também trabalhadores que 

não haviam se incluído na agenda que, por efeito de contágio com outros, decidiram 
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participar. Com o consentimento expresso dos participantes pelas assinaturas do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (em anexo), as entrevistas foram gravadas, totalizando 40 

horas.  

Apesar de o Serviço funcionar dentro de uma casa, com amplo espaço físico
34

, foi 

sinalizado que haveria problema de insuficiência de salas para a realização de suas atividades 

habituais. Como esta etapa da pesquisa foi toda realizada durante o período da reforma do 

espaço, ainda assim, tive à disposição, sem dificuldades, de salas para fazer as entrevistas, 

precisando, em algumas situações, ser deslocada para outros espaços. 

No cotidiano de realização das entrevistas, meu acesso ao Serviço atendia a uma 

dinâmica que foi se estabelecendo de forma espontânea. Apesar de ter acordado os dias e 

horários de nossas idas, não foi sinalizado como e quais locais da casa seriam utilizados. Essa 

era uma tarefa de todos os dias.  Assim sendo, chegava e anunciava a minha presença à equipe 

ou ao trabalhador com quem havia agendado a entrevista do horário, batendo à porta da sala 

da equipe.  

Nessa rotina que foi espontaneamente se estabelecendo durante as três semanas, apesar 

de em algumas ocasiões ter sido convidada a entrar e aguardar na sala da equipe, 

frequentemente estava com a porta fechada. Nessas ocasiões, eu ficava num corredor do lado 

de fora à espera do trabalhador que seria entrevistado e da sinalização de qual sala 

utilizaríamos naquele dia. Às vezes, algum trabalhador, ao passar pelo local, convidava-me a 

entrar, porém, a porta fechada, somada à ausência de um acordo coletivo com a equipe que 

me sinalizasse permissividade de transitar naquela sala, imprimia em mim uma sensação de 

desconforto para adentrá-la. Isto especialmente porque, em um desses convites, entrei para 

aguardar na sala, porém, em meio a discussões íntimas da dinâmica de trabalho que ali se 
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 Trata-se de uma casa grande, de primeiro andar, um típico casarão, com área verde, piscina, um salão, terraço 

amplo, quatro salas pequenas no piso superior e duas igualmente no inferior. Apenas uma delas comportava as 

atividades em grupo. 
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produziam, não me senti confortável lá dentro. Um sentimento de certa invisibilidade da 

minha presença ecoava. Dessa forma, permaneci na postura que já vinha se estabelecendo 

espontaneamente de que, quando precisava aguardar, permanecia fora da sala.  

Como lugar de passagem, esses momentos de corredor oportunizaram-me o 

acompanhamento do movimento de usuários e trabalhadores em torno da sala dos técnicos. 

Ali, produzi interação com usuários e trabalhadores. Ali pude também, com as famosas 

“conversa de corredor”, construir afetos, fazer prévias de momentos de entrevistas, bem como 

agregar elementos analíticos importantes. Algo que me chamou a-tenção foi identificar a 

porta fechada, como algo que operava certa separação entre usuários e técnicos. Em alguns 

momentos, usuários em crise buscavam a sala dos técnicos, sendo, repetidas vezes, 

estimulados a sair para serem escutados do lado de fora. 

 Dedico aqui um espaço para falar desses ocorridos, pois, em algumas dessas situações, 

experimentei ainda a sensação de representar um incômodo para alguns trabalhadores que, 

apesar de terem se colocado na agenda de participação, não se mostraram muito receptivos 

nos momentos em que foram procurados para a entrevista. Entretanto, mesmo 

experimentando desconforto, (re)convidava-os a participar. Ao mesmo tempo, interessante foi 

perceber que, mesmo expressando alguma resistência em participar da entrevista, ao 

participarem, alguns puderam se abrir à proposta, chegando a agradecer a oportunidade do 

momento. 

Em análise disso que apontamos, poder-se-ia considerar que as eventualidades 

ocorridas se contrapõem ao clima de acolhimento inicial que indicamos ter sido ofertado. Por 

outro lado, não se pode deixar de considerar que, nem o acolhimento inicial, nem também isso 

que se colocou, no ato da pesquisa, na direção oposta da sustentação desse acolhimento 

inicial, acontecerem de forma unificada na equipe. Refletindo sobre essa variação, recordo 

uma situação que muito me tocou na realização de uma das entrevistas. Na ocasião, ao 
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encerrar a entrevista, identifiquei ter havido falha na gravação. Tratava-se de uma entrevista 

muito rica, que continha registros de uma postura engajada e autocrítica da trabalhadora, em 

franca análise de implicação.  

Perder o registro e, consequentemente, muitas das análises já ali iniciadas 

conjuntamente com a trabalhadora, deixou-me descontente. Ao compartilhar este momento 

comigo, essa trabalhadora, em clara postura de acolhimento e disponibilidade, colocou-se à 

disposição para, no dia seguinte, abrir outro momento de entrevista.  

Essa foi uma atitude que muito me marcou durante a pesquisa, tendo sido produtora de 

um contentamento importante. Isto porque, depois de superada a frustração da falha no 

equipamento que me levou à perda do rico material analítico, a atitude da trabalhadora 

sinalizou de forma marcante que a oferta dos espaços de entrevista se revelava um momento 

também importante para os trabalhadores, em que empreendiam investimentos. Com esse 

evento, revelou-se a constituição de parcerias e um primeiro retorno de que a oferta feita aos 

trabalhadores a partir de nossas intenções da pesquisa fazia sentido para eles também. 

Produziam-se bons encontros. 

Nesse sentido, a partir do que acima indicamos como algo não unificado na equipe, 

identificamos um campo de tensão e embate em uma dinâmica de forças instituídas (a sala 

fechada, o incômodo de ser chamado para a entrevista), mas também de forças instituintes (os 

convites para entrar na sala, a quebra da resistência durante a entrevista) operando no Serviço.  

Experimentando e sendo afetada por ele posiciono-me, ora me movendo pelas forças 

instituintes (ao entrar na sala, ao estimular a participação de trabalhadores que resistiram à 

entrevista), ora atravessada pelo instituído (mantendo-me fora da sala).  

Sem poder desconsiderar o cansaço que a frequência intensa de participação durante o 

período de realização das entrevistas me ocasionou, bem como algumas inquietações sentidas 

no contato com percepções, formas de entendimento e ações que colocavam em questão 
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algumas de nossas convicções ético-políticas, a realização das entrevistas aconteceu 

produzindo muitos afetos alegres. Especialmente por ter sentido que estava produzindo 

interferências em trabalhadores; indicando efeitos micro interventivos desejados na confecção 

e no ideário da pesquisa.  

O registro desse campo de afetações explicitado foi muito auxiliado por escritos das 

experiências vividas no Serviço em um diário de campo, que constou de observações acerca 

das impressões, sentimentos e questionamentos advindos durante o tempo que frequentei o 

CAPS. Tal recurso me auxiliou sobremaneira nas análises das implicações e na identificação 

de analisadores enunciados, que foram trabalhados coletivamente na segunda etapa da 

pesquisa. 

Do lado dos trabalhadores, senti, em alguns, certa tensão com a entrevista, sobretudo 

antes de iniciá-la. Pude acompanhar também esses trabalhadores se desfazendo dessa tensão 

durante a entrevista. Em outros, algo como um discurso do politicamente correto insistia em 

se colocar, revelando dificuldade em poder se colocar, de fato, em análise. Ainda assim, no 

contato com os questionamentos que lhes foram dirigidos, como também por minha postura 

de envolvimento com as questões discutidas, que me distanciava de uma postura de 

julgamento, alguns deles conseguiram entrar em análise.  

Outra parte significativa de trabalhadores aceitou, de prontidão, a proposta-oferta 

analítica como se já estivessem à espera ou em busca desse tipo de espaço oportunizado pelas 

entrevistas, contagiando e sendo contagiados por afetos e perspectivas, mesmo quando se 

angustiavam com dificuldades enfrentadas em seus cotidianos.   
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O tempo em campo nesta fase, desde o momento dos acordos com a Coordenação de 

Saúde Mental – passando pela submissão do Projeto a um órgão
35

 da prefeitura e a fase de 

escolha do Serviço – até o tempo de realização das entrevistas, foi de três meses.  

Ao finalizar a etapa das entrevistas, informei aos participantes que a segunda etapa, da 

restituição, levaria um tempo razoável para acontecer. Isto porque, pela riqueza de reflexões 

disparadas, previ que um amplo trabalho aguardava-me pela frente. Durante o tempo em que 

estive ocupada com esse trabalho de construir um mapeamento do que foi produzido nas 

entrevistas – o que envolveu a transcrição e uma escuta bastante sensível das quarenta horas 

de entrevistas – fiz alguns contatos com a coordenação do CAPS indicando a fase do trabalho 

em que me encontrava, a fim de deixá-los cientes e de não nos desvincularmos tanto. 

Essa foi uma preocupação que me acompanhou durante esse tempo de reclusão para 

trabalhar nos dados, pois, se para mim era claro que, através da imersão de trabalho com as 

entrevistas, estava conectada com o Serviço, sabia que do outro lado isso muito possivelmente 

não fosse mais uma realidade para a equipe. Com isso, receava que desaquecesse um campo 

relacional intercessor aberto. Esse foi, porém, um sentimento com que, inevitavelmente, tive 

que conviver até o momento do retorno para a segunda etapa da restituição. 

Depois de um período de dois anos, reaproximando-me do Serviço e, através de uma 

negociação tranquila com uma das coordenadoras, iniciou-se a segunda fase da pesquisa: a 

restituição.  Esta ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2014, em três encontros com os 

trabalhadores do CAPS, sendo o primeiro no formato de oficina e os outros de roda de 

conversa. Os três encontros aconteceram dentro do espaço de reunião de equipe. 

Cada um desses encontros durou duas horas e meia e contou com a participação de 

aproximadamente vinte e dois trabalhadores: tanto os que participaram da primeira fase da 

pesquisa (das entrevistas) quanto outros que não haviam participado delas. Esta foi uma 
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 Submetemos o Projeto à apreciação de um setor da prefeitura do município responsável pela avaliação de 

propostas de pesquisa. 
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estratégia para não apenas garantir a coletivização das análises iniciadas nas entrevistas, mas 

alcançar outros atores que não tiveram contato com a pesquisa e com os seus efeitos 

disparadores de análise. Nos três encontros, estiveram presentes todas as categorias 

profissionais, exceto
36

 motoristas, auxiliares de serviços gerais e vigilantes. Para registrar os 

encontros, utilizei um gravador de voz e o meu diário de campo. 

Como anunciado nas entrevistas, percebi que alguns trabalhadores deixaram o Serviço 

em função do encerramento dos vínculos temporários. Outros chegaram para compor o grupo, 

em condições estáveis de vínculos de trabalho, sendo efetivados por concurso público. Desse 

modo, embora um núcleo de profissionais concursados permanecesse na equipe, houve 

alteração e redução no quadro técnico. Na primeira fase, a equipe era composta por 

aproximadamente 45 técnicos, nesse segundo momento, foi-nos informado que 35 

compunham o novo quadro.  

Com a informação prévia de que o quadro da equipe havia modificado, e tendo 

acordado com alguns trabalhadores que haviam sinalizado isso nas entrevistas, solicitei que as 

coordenadoras os informassem sobre a segunda etapa da pesquisa. Uma das trabalhadoras 

daquela época compareceu à fase da restituição, reafirmando o que desde as entrevistas havia 

sido percebido: o efeito disparador de análise e contágio que aqueles encontros provocaram.  

 

O 1º encontro:  

“Entramos em pontos de discussão e pudemos reavaliar o trabalho, repensar o fazer, tanto na 

época das entrevistas como agora” (C, depoimento no primeiro encontro, 15 de setembro de 

2014). 

 

De acordo com Lourau (1993), “A restituição . . . consiste em se centrar numa tarefa - 

a de análise coletiva da situação presente, no presente, em função das diversas implicações de 
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 Isto se deu vez que estes trabalhadores não estiveram presentes em nenhum dos três encontros da restituição. 
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cada um com e na situação.” (p. 64). Desta forma norteada, fiz no primeiro encontro uma 

breve reapresentação dos focos de interesse da pesquisa, das minhas afetações com ela e com 

o campo da Atenção Psicossocial. Situei não apenas o meu envolvimento, afetações com esse 

campo e com as temáticas-foco eleitas na pesquisa, como também do posicionamento de 

pesquisador-interventor e, consequentemente, a assunção sócio-política dentro da pesquisa e 

da produção das análises. Essa foi uma forma de contextualizar a pesquisa, reacendê-la para 

os que já haviam participado da primeira etapa e introduzir os que ainda não haviam tido 

contato com ela.  

Para iniciar essa reapresentação e situar a equipe na proposta pensada para a 

restituição, utilizei um desenho
37

 que me foi ofertado por um usuário em crise durante a etapa 

das entrevistas.  A partir daquela imagem – que comporta uma estética viva, um movimento 

de transformação – conectei a ideia da restituição, sinalizando que os resultados, até então 

identificados, não indicavam um mapa concluído ou fechado. Pretendia mostrar que o 

momento da restituição assinalava outra fase de coprodução de dados da pesquisa aberta às 

transformações. Além dessa conexão, cuidei em apresentá-la como potência da crise. 

Após a minha reapresentação, e a dos novos participantes, o primeiro mapeamento que 

constituiu os nossos resultados foram compartilhados através de quadros esquemáticos que 

comtemplavam os objetivos da pesquisa. Com isso, proporcionamos um panorama à equipe 

daquilo que, através da escuta atenta das entrevistas e dos registros no diário de campo, 

possibilitou-nos identificar com relação aos eixos de investigação. Além de compartilhar esse 

mapeamento, sinalizei aspectos que nos abriram questões importantes para se pensar e investir 

no fortalecimento do Serviço dentro do campo da Atenção Psicossocial. 

Ao longo da explanação, após apresentar o que identificamos como recursos e 

estratégias por eles utilizados no manejo da crise, uma trabalhadora comenta: “a gente 
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 Desenho que está na capa desta Tese. 
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trabalha demais”, evocando muito risos nos outros trabalhadores. Na mesma direção, outro 

trabalhador compartilha: “Cansa viu?”, já indicando alguns dos efeitos de subjetivação 

produzidos pelo trabalho realizado na atenção à crise.  

 Dando sequência, realizei uma oficina de trabalho cujo produto era disparar rodas de 

conversa no coletivo presente em cada encontro. A partir do entendimento de que a restituição 

indica outra etapa de produção de dados da pesquisa, nesta oficina propus uma atividade em 

que a equipe se confrontou com o que havia sido mapeado nas entrevistas, reabrindo, dessa 

vez, no coletivo, a produção de dados e novas análises. Ou seja, com o primeiro mapa-dados 

aberto, outro mapa-dados foi agregado como resultado desses encontros.  

 As atividades da oficina foram esquematizadas com os trabalhadores divididos em 

quatro subgrupos heterogêneos – em termos de categorias profissionais e nível de 

escolaridade. Foram distribuídos os quadros-síntese dos resultados apresentados e foi-lhes 

solicitado que discutissem e identificassem se conseguiam se reconhecer enquanto equipe nos 

apontamentos dos quadros; se acrescentariam ou proporiam modificações.  

 Com essas identificações, solicitei que elegessem, e discutissem, dentro de cada 

subgrupo, os aspectos que consideraram mais relevantes em cada quadro, sinalizando pontos 

consensuais e possíveis divergências. Orientei, ainda, que suas discussões, impressões e afetos 

fossem registrados e, posteriormente, na forma de painéis, fossem apresentados e abertos à 

discussão na equipe. A fim de oportunizar o contato de todos com os quadros-síntese 

apresentados, cada subgrupo ficou com quadros distintos
38

, compartilhados, depois, nas 

discussões do grande grupo.  

Como observadora da discussão nos subgrupos, vi a proposta de a oficina promover 

novos momentos de análises das práticas da atenção à crise e do matriciamento a partir de 
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 O grupo 1 ficou com os quadros do fluxo, dos recursos e estratégias da atenção à crise, bem como com o das 

ações do matriciamento. O grupo 2, com os quadros das dificuldades e das estratégias de enfrentamento da 

atenção à crise e do matriciamento. O grupo 3, com os quadros das potencialidades da atenção à crise e do apoio 

matricial, bem como o da participação do usuário na atenção à crise. O grupo 4, com os quadros das finalidades e 

efeitos da atenção à crise e do apoio matricial, bem como o de requisitos para a atenção à crise. 
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discussões participativas e calorosas entre os trabalhadores. Em função do tempo, o primeiro 

dia de trabalho encerrou-se com as discussões nos subgrupos, seguidas de uma avaliação final 

na equipe acerca do trabalho realizado naquele dia. 

 Nessa avaliação, retornos importantes dos efeitos de análise que a restituição pôde 

disparar foram dados: “A pesquisa sistematizou o nosso trabalho”; “O nosso trabalho, muitas 

vezes, acontece automaticamente, é necessário avaliar o que a gente faz”; “Essa discussão é 

importante para entrar no projeto técnico porque a gente acaba vendo como está sendo feito o 

cuidado no CAPS.”; “Foi muito boa a dinâmica, ajudou muito na integração e à gente a rever 

algumas coisas porque têm itens desses quadros que a gente tem que estar bem atento”. 

 Desta forma avaliada, a imagem de um espelho foi trazida pela equipe para expressar 

o ocorrido neste primeiro momento. “A minha sensação foi que a gente estava se vendo, 

porque a gente fica nessa correria, nessa falta de olhar para fora e para dentro e esse momento 

possibilitou que a gente se visse mais”; “Com a participação de 27 pessoas nas entrevistas, a 

gente conseguiu refletir o CAPS, agora saímos do individual das entrevistas”.  

 Se do lado da equipe esse tipo de retorno pôde ser dado, do meu lado o registro afetivo 

desse dia foi de grande satisfação por termos percebido que a proposta analítica foi bem 

recebida pela equipe. Tendo identificado efeitos vigorantes em mim e na equipe, traduzimos 

como um bom encontro! 

 

O 2º encontro:  

“O espaço de discussão no coletivo enriquece a equipe e o Serviço, abre outras formas de se 

visualizar uma situação, revisitando a própria prática” (J, depoimento no segundo encontro, 

22 de agosto de 2014). 

 

No segundo encontro, os subgrupos foram reagrupados a fim de que apresentassem 

seus registros e, posteriormente, abrissem interlocuções no grande grupo, constituindo roda de 
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conversa. Nestas rodas, produz-se a participação coletiva de debates acerca de uma temática, 

através da criação de espaços de diálogo nos quais os participantes possam se expressar, 

escutar os outros e a si mesmos. Tem-se como principal objetivo motivar a construção da 

autonomia dos sujeitos por meio da problematização, da socialização de saberes e da reflexão 

voltada para a ação. Envolve, portanto, um conjunto de trocas de experiências, conversas, 

discussão e conhecimentos entre os envolvidos. 

A fim de reaquecer os integrantes nas discussões, assim como inserir trabalhadores 

que não estavam presentes no primeiro dia, oportunizei mais um momento de discussão 

interna antes da abertura para as apresentações. Nesse encontro, estavam presentes os novos 

psiquiatras que, chegados ao Serviço posteriormente à primeira fase da pesquisa, não haviam 

participado das entrevistas, e outros trabalhadores que delas haviam participado, mas que não 

estavam presentes no primeiro encontro.  

 Passado esse momento de reaquecimento, iniciaram-se as apresentações pelo grupo 

responsável pela temática do fluxo, recursos e estratégias da atenção à crise, bem como das 

ações do matriciamento. A equipe sugeriu algumas alterações no esquema da figura
39

 do 

fluxo da atenção à crise por nós elaborado, assim como nas ações do matriciamento, a fim de 

atualizá-los à prática vigente no Serviço. Importa dizer que as temáticas contidas nesse grupo 

foram significativamente destacas pela equipe, o que tomou quase todo o tempo desse 

segundo dia.  Experimentando um movimento cartográfico, não por acaso, elegi-as como um 

dos principais focos da análise, tomando-as como fio condutor da forma como desenhei a 

escrita da seção analítica da tese. 

 Nas discussões provocadas por essas temáticas, apareceram dissensos de ideias e 

afetos na equipe, conformando um campo de forças em confronto e disputa. De um lado, um 

núcleo de forças instituídas, muito encampado pelo saber psiquiátrico, reivindicava a 

                                                 
39 Esta figura é apresentada no próximo capítulo. 
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conservação de suas lógicas e, do outro, forças instituintes questionavam e tencionavam o 

plano daquelas questões. Naquele momento, fui surpreendida com um discurso de cunho 

manicomial absolutamente nutrido por lógicas psiquiátricas instituídas. Nessa tensão entre 

pólos e forças contrárias em operação no Serviço, o meu lugar de pesquisador-interventor, 

atento à esta dinâmica, foi questionado pelo núcleo das forças instituídas. 

 Frente a alguns desconfortos ocasionados por assuntos incômodos, que expressavam, 

em alguma medida, lógicas tradicionais no modo de operacionalização da atenção à crise e 

das ações do matriciamento, representantes daquele núcleo argumentavam
40

 que havia 

priorizado destacar na pesquisa algumas exceções do Serviço.  

 Tinha a clareza de não ter sido essa a mina escolha analítica quando, em vez disso, 

procurei mapear as diferenciações das práticas – o que se confirmava na extensão do material 

produzido. A conduta analítica versou na direção contrária, porém, atenta à dinâmica 

institucional que reflete o dinamismo do jogo de forças em operação, tive o compromisso e o 

cuidado de enunciá-los. Trabalhar com obstinação à maneira como os sujeitos são ocupados, 

implicados nas instituições é um requisito do pesquisador-interventor que, ciente das forças 

poderosas que as determinam, sabe que se sofre para percebê-las claramente (Monceau, 

2013). Naqueles desconfortos, desvelava-se em parte da equipe, portanto, uma postura de 

operar através de um discurso politicamente correto, empostado em colocações que buscavam 

escamotear dificuldades e tensões.   

 Ainda que tivesse clareza da postura de pesquisador-interventor, aqueles 

questionamentos, fruto daqueles incômodos, também me produziram inquietações. Era o 

campo me questionando. Analisadas a posteriori, estas pareciam traduzir a minha reação ao 

questionamento sofrido a um lugar de pesquisador-especialista. Se a análise de implicação 

possibilita compreender e operar sobre nossos pertencimentos institucionais, assim, em franca 

                                                 
40 Por terem sido pronunciados por um trabalhador que não havia participado de nenhuma fase da pesquisa, os 

argumentos apresentados pareciam descontextualizados. 
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análise de implicação, pude compreender que, em alguma medida, também enlaçada por uma 

lógica institucionalizada do pesquisador-especialista, carregava essa preocupação, embora o 

meu compromisso de ensaísta em análise institucional propusesse, pensando com Lourau 

(2004), em vez disso, a negação desse lugar.  

 Ao produzir a análise das minhas implicações, dando-me conta disso, pude me 

posicionar de modo menos tenso, ao apreender que o lugar do analista é o de produzir crise. 

Lourau (1996, 2004) nos ensina que quando não se suscita crise não se faz análise 

institucional. Assim expõe o autor: “Quando surge uma crise . . . estão reunidas as condições 

para uma análise institucional . . . Se não existe crise . . . dê um jeito para que ela ecloda . . . A 

crise, eis a análise institucional em situação, e não no papel . . .” (Lourau, 2004, pp. 122-125). 

Apesar de ter sido acordado que os demais subgrupos apresentariam suas discussões e 

registros naquele mesmo dia, pela mobilização que a temática do primeiro grupo disparou na 

equipe, e em função do tempo, só foi possível que mais um subgrupo se apresentasse, ficando 

os outros para um terceiro encontro. Responsável pelas temáticas das dificuldades e 

enfrentamentos da atenção à crise e do apoio matricial, o grupo reafirmou o conteúdo dos 

quadros, enfatizando alguns que estão indicados no próximo capítulo-movimento.  Apesar de 

a temática das dificuldades ter sido disparada neste encontro, ela esteve presente, também, nos 

demais, transversalizando as discussões dos três encontros. Destacando-se tanto quanto a dos 

recursos e estratégias e as ações do matriciamento, elegi-a, também, como foco da produção 

analítica. 

Analisando esse dia de trabalho, percebi que a presença de novos atores marcou 

grande diferença no funcionamento da equipe em relação ao encontro anterior. As lógicas, já 

citadas, atravessaram com muita força a equipe, em clima reacionário e defensivo, dando-lhe 

outra face. Porém, o posicionamento de resistência de outros atores que, movidos por forças 

instituintes, insistiram na postura crítico-analítica, e a minha interposição nessa dinâmica, 
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impossibilitaram que a força analítico-interventiva da pesquisa não fosse enfraquecida. 

Mesmo com as tensões provocadas, a equipe avaliou que a roda de conversa estava sendo 

instigante, conforme indicado na fala que abre a descrição deste 2º encontro. 

  

O 3º encontro:  

“A gente revisitou o Serviço, numa prática de dois anos, em coisas que a gente fazia e 

continua fazendo, coisas que a gente não faz mais, coisas que a gente cruzou os braços e 

coisas que a gente ainda pode descruzar e ainda andar. A gente agradece a possibilidade 

dessa autoanálise individual e coletiva”; “Com as análises prévias que você trouxe, revigora 

a equipe, trazendo coisas que a gente não estava conseguindo enxergar. Retrata 

possibilidades para a gente começar a enxergar e que nas discussões dos casos, a gente 

certamente vai rever” (M, depoimento no terceiro encontro, 12 de setembro de 2014). 

 

 Abri o terceiro encontro, dando continuidade às apresentações do subgrupo três, com 

as temáticas das potencialidades da atenção à crise e da participação do usuário no seu 

processo de cuidado, e do subgrupo quatro, com os eixos das finalidades e dos efeitos da 

atenção à crise e do matriciamento. Assim como nos encontros anteriores, trabalhadores que 

não haviam estado, ainda, em nenhuma fase da pesquisa, e outros que participaram da fase 

das entrevistas, mas não haviam participado da etapa da restituição, estavam presentes. 

 Naquele momento, realçando ainda mais a proposta interventiva, introduzi, às 

discussões, tarjetas com falas recortadas dos entrevistados, que remeteram a alguns 

analisadores, ampliando o debate e a produção de análises em torno da movimentação 

instituído-instituinte.  

 Considerando os efeitos de subjetivação que um processo de restituição dispara, 

também estive atenta a dar visibilidade às forças que movimentam o Serviço na direção dos 

deslocamentos. Discussões sobre potencialidades, casos considerados exitosos, ações políticas 

desenvolvidas foram tópicos presentes nas entrevistas e na restituição.   
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 Quanto aos polos de tensão identificados em várias temáticas, na dinâmica instituído-

instituinte e que afeta os processos micropolíticos no cotidiano do Serviço, cuidei em enunciá-

los como algo que, manejado em discussões e construções coletivas, tem potencial para 

produzir movimentos de transformações e deslocamentos na direção de práticas pautadas no 

modelo psicossocial. Nessa enunciação, reabri um diálogo que possibilitou a discussão, a 

problematização e o aprofundamento de alguns aspectos identificados nas entrevistas, 

estimulando um clima de reflexão no coletivo, a partir de análises coletivas entre os 

participantes, onde me incluo. 

 Tal como no primeiro dia de trabalho, a produção das análises se distanciou da lógica 

de escamotear as dificuldades. De acordo com Lourau (1993), “A restituição . . . supõe que se 

deva, e se possa, falar de algumas coisas que, em geral, são deixadas à sombra. Essas coisas 

seriam as comumente silenciadas . . .” (p. 51). Sem escamoteá-las, podendo falar sobre elas, 

vi reacender uma postura de análise na equipe que movimentou os participantes à 

experimentação de afetos alegres e vibrantes, além de horizontes mais otimistas, mais 

descolados das lógicas tradicionais. A produção de novas afetações na dinâmica institucional 

já instituída pôde ser ensaiada. É importante assinalar que a presença de alguns atores – que 

haviam sido entrevistados, mas que ainda não haviam participado dos momentos da 

restituição – tornou o encontro ainda mais potente. 

 Durante esses encontros interposta na equipe, vi a restituição funcionar como artifício 

provocador de análise das práticas de atenção à crise e do matriciamento.  Ciente desta 

interposição, interessavam-me os desdobramentos que teriam esta intervenção, sendo 

sinalizados retornos como: “Essa discussão não serviu só para você devolver os resultados, 

mas para a gente, enquanto profissional, refletir até o que a gente tem, que você traz, que 

potencializa a equipe”; “É uma leitura de uma pessoa que está de fora, mas parece que está 

dentro, em todo momento”; “É bom a gente se sentir partícipe da pesquisa, porque é bom a 
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gente saber que a gente tá ajudando a produzir conhecimento”; “A forma como conduziu o 

trabalho contagia a gente, por ser leve, por conhecer o campo, então oxigena a equipe”; 

“Nesse processo a gente se implicou, se afetou”; “A gente sai daqui e passa a semana 

pensando sobre o que discutiu”; “No dia a dia a gente tem que tá se perguntando para 

alimentar as ações, para a gente  não morrer”. 

Oportunizar aos trabalhadores que se lançassem em análise coletiva do fazer dirigido à 

crise e às ações do matriciamento foi um meio de tentar produzir interferências neles, como 

forma de potencializá-los. Através da restituição, apostamos na constituição de um novo 

espaço intercessor já inaugurado nas entrevistas. A aposta nas interferências que esse espaço 

pôde produzir traduziu a importância da proposta da restituição, ao mesmo tempo em que 

deixou sinalizado porque também a elegemos como uma ferramenta metodológica. É nessa 

interferência que se fez a estratégia política deste estudo. Para mim, a restituição foi o 

momento-ápice da produção deste trabalho de tese.  

Importa dizer que, dos dois eixos sobre os quais nos debruçamos neste trabalho, a 

temática da atenção à crise tomou um tempo maior e mais intenso no campo, tanto nos 

espaços das entrevistas, seguindo o fluxo espontâneo de investimento dos trabalhadores, 

quanto na restituição. Nesse contexto, a ferramenta do apoio matricial emergiu como um 

recurso da atenção à crise. Por isso, no desenho de apresentação do que constituiu os nossos 

resultados, inscrevemos a discussão analítica sobre essa ferramenta dentro da discussão do 

eixo da crise. Com isso, deixamos sinalizado que as produções analíticas do matriciamento 

estão contidas e articuladas dentro do campo problemático da atenção à crise. 

Do mapeamento que constitui os resultados, produziu-se um material com diversos 

vetores possíveis de análise. A integração dos mapas produzidos nas entrevistas e na 

restituição nos possibilitou identificar uma dinâmica institucional que move o trabalho da 

atenção à crise e as ações do apoio matricial, seus pontos de dificuldades atravessados por 
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lógicas instituídas. Isso sem perder de vista as potencialidades das forças instituintes e alguns 

efeitos que esse trabalho faz gerar. Identificar essa dinâmica possibilitou ampliar a 

compreensão dos objetivos propostos neste trabalho de tese. 

Acompanhando a movimentação que a restituição promoveu no primeiro mapeamento, 

feito a partir das entrevistas (a partir dos focos de discussão mais destacados pelos debates no 

coletivo), após a restituição, alguns objetivos específicos foram redimensionados, sofrendo 

diferentes formas de investimento e, por conseguinte, eixos analíticos redirecionados.  

Com o campo de afetação ecoado pela equipe mais intensamente vibrando na temática 

do cuidado, através dos recursos e estratégias utilizados no fluxo da atenção à crise, assim 

como nas dificuldades em operacionalizá-las, e menos na dos efeitos que essas ações 

produzem, o objetivo específico de investigar os efeitos da atenção à crise e do apoio 

matricial nos usuários, na rede e nos trabalhadores, apesar de ter sido problematizado junto 

aos trabalhadores, foi menos priorizado em meus investimentos analíticos. 

Fruto do encontro com o campo, permitir torções na pesquisa me sintoniza com um 

movimento cartográfico, em seu antiprincípio de estar sempre mudando de princípios (Rolnik, 

2007), e revela a dimensão interventiva que esse encontro intercessor também me produziu, 

alterando cursos inicialmente previstos. Assim, percebi uma bilateralidade na restituição: ao 

mesmo tempo em que restitui o pesquisador também é restituído pelo campo. 

Isso também foi reforçado por ter me dado conta de que para atendê-lo mais 

demoradamente, demandaria abrir outra frente de pesquisa, preferencialmente incluindo 

usuários e outros atores da rede como seus participantes, quando o foco da desta pesquisa-

intervenção esteve direcionado aos trabalhadores do CAPS. Sem deixar o interesse pela 

relevância da temática, vários apontamentos foram feitos, sempre que ela nos auxiliava a 

ampliar a compreensão dos eixos temáticos centrais da pesquisa.  
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Acompanhando aquela movimentação, tal como os objetivos, a forma de apresentação 

da parte analítica da tese, antes seccionada em blocos que correspondiam a cada objetivo 

específico, também foi redesenhada. Para dar visibilidade à dinâmica em que atenção à crise é 

operacionalizada, seu deambular de idas e vindas, seus passos e descompassos, o desenho 

inicial mais blocado foi desmantelado, buscando compor uma estética de apresentação 

analítica mais fluida e com limites propositadamente imprecisos. Por que precisão não diz 

respeito a esse terreno complexo e pantanoso da atenção à crise. 

Por isso, em compartilhamento íntimo com o leitor, adiantamos: algumas repetições 

foram inevitáveis. É que, lidar com tanto movimento e processos que vão e vêm nessa 

dinâmica da atenção à crise, com um tipo de objetividade e organização na escrita, livre de 

repetições, foi tarefa desafiante a uma “pele não habitada” por modos de organização 

subjetivos assim delineados. Para uns, falha. Para mim, o possível nessa viagem movimentada 

de passos e descompassos, encontros e desencontros, mas, essencialmente de superação em 

cada ponto-limite deparado.  

Diante disso, recorrendo à metáfora de uma viagem, o que apresentamos na seção 

analítica deste trabalho de tese, a seguir, foi como uma paisagem móvel de um viajante que, 

com um mapa de linhas imprecisas, tateia, experimenta, aproxima-se e se afasta de seu 

horizonte de chegada. E que, intensamente afetado pela paisagem, procede a pousos e 

contemplações, sempre que ela me tocava ou o mapa assim orientava, seguindo viagem. Se 

fui ou não uma boa leitora-construtora de mapas, não posso garantir, mas que as mais diversas 

formas de investimento se debruçaram sobre esta tarefa para seguir viagem, posso assegurar! 

Dos diversos vetores de análise, múltiplas entradas seriam possíveis, mas, entendendo 

não ser possível entrar em todas, seria preciso eleger uma que possibilitasse percorrer os 

pontos de questionamentos norteadores da pesquisa, bem como atender aos seus objetivos. 

Mesmo porque, quando se escolhe uma entrada, as outras, de alguma forma se conectam, tal 
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como um rizoma que “. . . não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as 

coisas, inter-ser, intermezzo . . . o rizoma é aliança . . . qualquer ponto de um rizoma pode ser 

conectado a qualquer outro” (Deleuze & Guattari, 1995, p.4 e 14). Assim, percorro o modo de 

apresentação do mapa integrado
41

 me guiando pelo fluxo da atenção à crise, tomando-o como 

fio condutor do desenho da seção analítica da tese, apresentada a seguir.  

Por meio deste fluxo, puderam ser identificados recursos e estratégias que a equipe 

lança mão, dificuldades encontradas e descompassos vividos, alguns enfrentamentos 

realizados, potencialidades e alguns efeitos do trabalho da atenção à crise e das ações do 

matriciamento. Ao identificar estes elementos, empreendi um diálogo intensamente corpóreo, 

a partir de minha bagagem no campo da Atenção Psicossocial e das muitas andanças e 

conexões rizomáticas com parceiros teóricos e de vida, o que me possibilitou a composição da 

paisagem móvel da atenção à crise e do apoio matricial no Serviço.  Ou seja, na tessitura do 

que foi possível produzir de análise, a minha afetação e experiência profissional no campo da 

Atenção Psicossocial esteve sempre me acompanhando e me auxiliando na busca de atender 

aos propósitos dentro da pesquisa.  

Desde já, portanto, assumo a provisoriedade e a marca de singularidade do meu olhar 

afetivo em tudo que, no capítulo-movimento seguinte, foi produzido de análise. Ao mesmo 

tempo, essa marca de singularidade pôde se conectar e abrir conversa com outras marcas 

singulares, possibilitando-me dialogar com outras realidades e experiências que vivenciam e 

discutem a atenção à crise e o apoio matricial no campo da Atenção Psicossocial. 

Importa dizer que o diálogo que constituiu a análise começou a ser produzido, ainda 

em campo, junto com os participantes das entrevistas e da restituição, sendo 

subsequentemente desenvolvida naquelas andanças e conexões com os parceiros citados, em 

                                                 
41

 Referindo-nos ao produto do primeiro mapeamento, feito nas entrevistas, e o segundo, na restituição. 
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um processo incessante de construções e desconstruções, de experimentações de afetos 

alegres e tristes, de encontros e desencontros, de deslocamentos.  

Sem precisões, com algumas repetições e intensidades, passemos agora a visualizar o 

mapeamento que constitui as discussões analíticas dos resultados.  
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Movimento 3. Atenção à crise e o apoio matricial na perspectiva da Atenção 

Psicossocial: o que tem sido possível?  

 

 

Em consonância e atendendo aos nossos objetivos de pesquisa, buscamos uma forma 

pertinente de apresentar e discutir o que se constituiu como o mapa de resultados da pesquisa, 

dando maior visibilidade ao que, no campo, foi se destacando acerca dos temas de interesse, 

os processos disparados, tomando como referência a relação estabelecida por mim – enquanto 

pesquisadora – com os participantes do CAPS nesta viagem. 

Tomando como linha condutora de apresentação o fluxo da atenção à crise, sob a 

perspectiva da Atenção Psicossocial, analisamos, neste terceiro capítulo-movimento, recursos 

e estratégias que a equipe lança mão no cuidado à pessoa em crise. Ao analisá-los, discutimos 

as dificuldades encontradas e descompassos vividos para viabilizá-los, as ações de 

enfrentamentos, além de sinalizarmos potencialidades e alguns efeitos do trabalho da atenção 

à crise e das ações do matriciamento. Nessa análise, auxiliados pelas compreensões da 

Análise Institucional e vinculados à Pesquisa-Intervenção, a todo tempo, enunciamos campos 

de forças em operação e lógicas institucionais que permeiam a equipe na tessitura da 

assistência às pessoas em crise e na realização de ações matriciais. Antes, porém, 

apresentamos um breve campo de concepções que parecem nortear essas práticas. 

 

 

3.1. Que crise? Algumas concepções e propósitos em disputa: um campo de tensão 

 

A Reforma Psiquiátrica pensou seus serviços substitutivos para produzir a superação 

dos manicômios e, para tanto, pensando na sua sustentabilidade prática, discutir a temática da 

atenção à crise é ponto crucial a ser enfrentado. Essa é uma preocupação atual da PNSM. 

Mas, pensando com Moebus (2014), perguntamos: “. . . com qual referência conceitual estes 
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serviços se organizam em função da noção de crise?” (p. 49).  E, ainda de acordo com ele, 

“esta é uma resposta que se multiplica e se reinventa em mais de mil e seiscentos serviços 

CAPS instituídos no Brasil” (Moebus, 2014, p. 49). 

No que se refere à concepção de crise, trabalhadores do CAPS pesquisado 

compreendem que ela carrega uma complexidade que impede de pensá-la no singular. Neste 

sentido, no plural, pensam em “crises” enquanto “situações extremamente complexas”, que 

“abarcam muitos aspectos para além do quadro psicopatológico imediato” que se apresenta 

inicialmente. Fatores sociais mais amplos, como as condições de miséria e vulnerabilidade 

social, familiares e relacionais são trazidos pela equipe como elementos determinantes na 

produção das crises. Nas palavras de dois trabalhadores: “. . . tem todo o entorno dele, tem 

uma família, tem onde ele tá inserido”; “. . . às vezes o sofrimento é tão grande que perpassa 

por essa questão das necessidades básicas, mesmo . . . E o sujeito não suporta”. 

Além do apontamento de diversos fatores que atuam na composição das situações de 

crise e, ainda dentro do raciocínio de sua complexidade e pluralidade, sinaliza-se para a 

diversidade de suas possibilidades sintomatológicas de apresentação quando se diz que “a 

crise tem muitas faces”. Nesse pensamento, um trabalhador adverte: “. . . quando a gente fala 

em crise a gente pensa que é só aquela crise de heteroagressividade, de auto agressividade, 

de agitação psicomotora . . . Alguém que fica inerte, sem conseguir nem se auto cuidar, nem 

fazer a interação com os demais, também é uma crise”.  

Além dessa diversidade de possibilidades de apresentação, foram-nos indicados 

diferentes níveis de comprometimento das múltiplas crises, entendendo-se que “. . . o usuário 

chega de diversas maneiras, com crises leves, com crises graves, já com surto, pessoas que já 

fazem tratamento há longos anos, que já foram internados, . . . pessoas que nunca foram 

internadas, que é a primeira crise”.  
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Algo também presente na concepção de crise é a ideia de que, independentemente dos 

fatores envolvidos na sua composição e em suas possibilidades de apresentação, a pessoa em 

crise se encontra em estado de sofrimento e de desorganização existencial. Como explicita 

uma trabalhadora: “. . . uma crise sempre pontua algo que não está bem, ou que não vai bem, 

ou que não está funcionando . . . a crise psicótica especificamente, eu vejo esse momento 

como um momento em que ele tá num tsunami . . .”. Ressalta-se ainda a noção de que, apesar 

de toda desorganização, há um sujeito na crise. Assim reflete uma trabalhadora:  

. . . a gente imaginando que aquele sujeito, dentro daquele sofrimento, ele não tá ali, 

a gente se engana. A pessoa está ali, mesmo que seja delirante, alucinante, mas ela 

está ali . . . A gente é que, muitas vezes, se distancia desse outro . . . Eu visualizo 

essa crise como um momento em que o sujeito não está conseguindo se comunicar de 

uma forma inteligível pra gente e que, quando você tenta, de alguma forma, dar 

sentido com ele a isso, esse processo de saída acontece, ele sai desse momento. Esse 

sujeito, antes e depois da crise, é um sujeito que vai emergindo do sofrimento.  

A complexidade inicial identificada na concepção de crise por parte da equipe nos 

conecta com o pensamento de Dell‟Acqua e Mezzina (2005), quando refletem sobre “. . . o 

quanto à condição de crise corresponde a uma complexa situação existencial e quão 

complexos devem ser os instrumentos e os recursos para afrontá-la” (p. 164). Na defesa de 

uma abordagem complexa à crise, os autores apontam a importância de se “. . . criar as 

condições para que a crise exprima a sua demanda „global‟ que investe a vida e a 

possibilidade de „continuar a vivê-la‟ . . .” (Dell‟Aqua & Mezzina, 2005, p. 164). Deste modo, 

convida-nos “. . . a colocar a crise no interior de uma série de nexos que são capazes de torná-

la compreensível (não de explicá-la!)” (Dell‟Aqua & Mezzina, 2005, p. 164) e acolhê-la, não 

encaminhá-la ou abortá-la.  
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Uma concepção como esta possibilita superar a simplificação e o reducionismo da 

noção de crise restrita ao universo dos sintomas, indo ao encontro de uma existência de 

sofrimento com a complexidade e o desafio que continuar a vivê-la implica (Moebus, 2014). 

Entretanto, como nos lembram Ferigato, Campos e Ballarin (2007) historicamente, a noção de 

crise condensa um conjunto amplo de compreensões, ora positivas, ora negativas: separação, 

mudança, desequilíbrio, possível ocasião de crescimento. Nesse sentido, indica-se haver uma 

polissemia no conceito de crise (Moebus, 2014). Polissemia que, não raramente, carrega 

antagonismos (Campos et al., 2009), a serem cuidadosamente observados. 

Essa amplitude em antagonismo de compreensões se expressa na equipe do CAPS 

pesquisado quando, em paralelo e em contraposição ao tipo de concepção que reconhece a 

complexidade das crises, identificou-se ainda: noções infantilizadas da pessoa em crise, como 

alguém que “perdeu a consciência”; a compreensão de que “paciente de crise grave não se 

consegue bom rapport” (contrariando a de que há um sujeito na crise a ser investido para 

emergir do sofrimento); e o entendimento de que associa agressividade e periculosidade como 

marcas do sujeito em crise, supondo que as situações de crises envolvem riscos
42

. Assim 

expressa uma trabalhadora: “. . . o que seria esse momento de crise? Seria uma situação onde 

existem riscos pra o sujeito, ele tá numa situação de riscos”. 

Na prática da vida cotidiana, esse tipo de compreensão de crise se refere às situações 

que, por alarme ou gravidade, supostas como perigosas para a pessoa que a vivencia e para 

seu entorno, comumente eram endereçadas aos hospitais psiquiátricos, geralmente com 

internações à revelia da pessoa, isto é, de modo forçado ou involuntário (Dell‟Aqua & 

Mezzina, 2005). 
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 Ao longo deste capítulo, veremos essa associação entre crise e risco aparecer de forma recorrente no manejo 

dos recursos e estratégias identificados na atenção à crise. 
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Essa suposição de que a crise está associada a riscos é refletida por Ferigato et al. 

(2007), revelando uma tradição do pensamento psiquiátrico clássico
43

 construído 

historicamente que, compreendendo-a como desequilíbrio, desadaptação, saída da 

homeostase, fê-la adquirir um sentido sempre adoecido, negativo, alienado, arriscado, a ser 

suprimido o quanto antes, quase como “o momento do combate, da batalha” (Moebus, 2014, 

p.40). Pensando com Foucault (2006), se a crise expressa perigo, “. . . não se quer a crise . . . o 

sistema disciplinar da psiquiatria tem essencialmente por efeito fazer a crise desaparecer” (p. 

320). Desse modo, essencialmente medicalizada e periculosa, a crise seria percebida como um 

chamado de urgência. A atenção à crise é assim compreendida como um procedimento 

médico-centrado, que demanda estrutura forte de tecnologias duras na forma de 

equipamentos. 

Considerando a polissemia e os antagonismos das concepções de crise, é possível 

reconhecer dois polos: um ligado à emergência de sintomas a serem contidos e outro que 

compreende a situação de crise como um momento de extrema fragilidade e oportunidade de 

reconstruções (Campos et al., 2009). Assim, a partir do exposto pelos trabalhadores do CAPS 

pesquisado, é possível perceber que, se por um lado há concepções complexas sobre crise que 

parecem indicar alguma potência transformadora na crise, por outro há concepções mais 

tradicionais que tendem a simplificá-la em pressupostos que caminham na direção contrária a 

um pensamento mais complexo. Seja por via da infantilização, da ideia de perda da 

consciência, da suposição da pouca capacidade de vinculação ou da associação da 

agressividade e do risco como marcas associadas ao sujeito em crise. Mais à frente deste 

capítulo-movimento, discutiremos como essas compreensões estão implicadas na atenção à 

crise.  
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 Ao longo deste capítulo, também veremos esse pensamento atravessar o manejo das crises em muitos 

momentos. 
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Refletindo o que autores atestam sobre a noção de crise que condensa um conjunto 

amplo de compreensões (Ferigato et al., 2007; Moebus, 2014) e, identificando diferentes 

matizes no modo de entender a crise assumida na práxis da equipe do CAPS pesquisado, um 

trabalhador traz em uma pergunta – “que crise?” – o que consideramos um analisador. 

Através dele, indica que, na ausência de uma compreensão sintonizada da noção de crise no 

coletivo da equipe, esses diferentes modos de compreender a crise convivem no Serviço em 

disputa
44

 e, por vezes, em conflito, através de condutas distintas dos trabalhadores. Isto 

porque, embora não de forma linear, o modo como se concebe crise tende a orientar as formas 

de atenção. Nessa direção de entendimento, analisa Caponi (2009): “. . . aceitar um 

determinado conceito ou ideia . . . implica escolher certas intervenções efetivas sobre o corpo 

e a vida dos sujeitos” (p. 65). 

Pensando em ampliar o entendimento sobre crise e a sua valência, muito nos auxilia – 

em direção de uma noção de crise mais complexa e que marca outra posição ao considerar, 

além da dimensão do sofrimento expresso nos sintomas, também a sua positividade ou sua 

potência transformadora – a compreensão da crise pensada por Knobloch (como citado em 

Ferigato et al., 2007, p. 35), em que defende que ela pode ser designada como:  

. . . uma experiência em que há algo insuportável, no sentido literal de não haver 

suporte, experiência que nos habita como um abismo de perda de sentido, em que se 

perdem as principais ligações. Este abismo se manifesta como um excesso de força 

pulsional . . .  mas, ao mesmo tempo, instaura uma eminente exigência de ligações 

até então inexistentes. 

De acordo com o pensamento das autoras, entendemos que a crise se refere a uma 

“experiência limite . . . por extravasar o delimitado. É uma experiência que traz um excesso, 

excesso do que é insuportável e intolerável. Ruptura em que se redistribuem, de uma maneira 
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 Veremos, ao longo do texto, expressar-se essa disputa muitas vezes no modo de operacionalizar a atenção à 

crise. 
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brutal as condições da realidade, instalando um estado inédito (Knobloch, como citado em 

Ferigato et al., 2007, p. 35)”. Assim, também nos auxiliam Dell‟Acqua e Mezina (2005) 

quando refletem sobre a complexidade da crise, nos fazendo percebê-la como produto de 

inúmeros fatores: biológicos, psíquicos, sociais, institucionais e até sanitários.  

De acordo com o pensamento de Evaristo (2000, p. 66), a chamada crise psiquiátrica, 

paradoxalmente: 

. . . no es solamente un acontecimiento médico que puede solucionarse mediante una 

intervención médica, sino un acontecimiento humano mucho má complejo . . . Es 

uma petición de auxílio, ya confusa . . . Por eso es um señal que hay que aceptar para 

actuar no tanto sobre ella (apagar la luz indicadora roja del motor), sino también 

sobre la situación que esa luz señala, empezando por uma intervención de cara al 

futuro.  

Desta forma compreendida, as situações de crise que chegam aos serviços de saúde 

expressam não apenas sintomatologia psiquiátrica aguda, recusa da oferta de recursos 

psiquiátricos – mas, muitas vezes, não do contato – e situações de alarme no contexto familiar 

e/ou social, mas rupturas de relações familiares, sociais, institucionais. Assim, guardam 

demandas plurais e complexas, que carecem ser compreendidas e manejadas de forma 

igualmente complexa (Dell‟Aqua & Mezzina, 2005), a fim de dar vazão ao seu potencial 

transformador. Além disso, através desse potencial transformador, vislumbrando a 

emergência de um estado inédito, propomos a noção de uma crise-acontecimento, no sentido 

foucaultiano da expressão acontecimento, isto é, potencialmente produtora de irrupções, 

metamorfoses, diferenças. 

Para defender uma atenção à crise na perspectiva territorial da Atenção Psicossocial, 

com o horizonte do cuidado em liberdade, é fundamental que possamos dar visibilidade ao 

potencial transformador da crise e ao seu valor enriquecedor para inaugurar novas formas de 
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vida e desmitificar lógicas asilares tradicionais instituídas, como as de periculosidade e risco, 

que reduzem a experiência da crise a um universo de negatividade e adoecimento, reforçando-

as como um chamado medicalizado de urgência.  

Pensando na crise como expressão interconectada de grande sofrimento e, ao mesmo 

tempo, de oportunidade de mudança, formulamos a ideia de uma dupla face da crise. Esta é a 

potência da crise, sua face positiva: a possibilidade de transformação e redescrição. Dela 

emergem as possibilidades de (re)construção de processos de subjetivação e singularização 

capazes de performar outros níveis de emancipação, autonomia, aumento do poder contratual, 

inserção social, qualidade de vida e saúde. Com esse entendimento, defendemos que o 

momento de crise pode ser superado, com o saldo da transformação e do crescimento. De 

outro modo, em vez disso, pode ser lançado aos rumos da cronificação, quando o móvel de 

uma intervenção limita-se a ação de suprimi-la urgentemente. 

No CAPS pesquisado, identificamos uma preocupação em pensar a importância do 

momento do cuidado à crise, especialmente em seus aspectos qualitativos. Como expõe uma 

trabalhadora: 

. . . o atendimento à crise vai ser determinante para o seguimento da vida daquela 

pessoa . . . para o desenrolar da situação. Se uma crise não for bem atendida . . . vai 

trazer prejuízos para aquele sujeito, muitas vezes de forma contundente e 

irreversível . . . Se eu ajo bem na crise, eu contribuo para que aquela pessoa tenha 

um maior número de ferramentas também pra estar sendo reabilitada.  

Adentrando na compreensão do que, para os trabalhadores dos Serviços seria a 

atenção à crise, as formas de cuidado e os modos de intervenção, identificamos que, além 

dessa preocupação acima referida, em função da diversidade de situações e níveis de 

gravidade das crises, aquela complexidade identificada em um dos modos de conceber crise 

tende a acompanhar o modo como se entende que se deve proceder diante delas, indicando 
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que casos diferentes pedem conduções diferentes. Ou seja, de acordo com esse entendimento, 

frente às diferentes situações de crise, mudam-se os modos de intervenção. Como adverte um 

trabalhador: “. . . são tantos casos diferentes . . . cada um é de uma forma . . . nunca é sempre 

a mesma regrinha”.  

Uma das concepções encontradas sobre a atenção à crise – conectada com aquela 

concepção mais simplista expressa pela tradição psiquiátrica da crise como desequilíbrio, 

desadaptação, saída da homeostase – tende a centrar o atendimento em procedimentos clínicos 

de medicação e de contenção, quando se defende que, nos quadros de acentuada irritabilidade, 

agitação e agressividade, “o manejo da crise é o manejo de sintoma e sinal . . ., depois a gente 

conversa”. Em reprodução de tradição da lógica psiquiátrica tradicional, essa não é uma 

concepção isolada de trabalhadores do CAPS pesquisado. Autores como Minozzo e Costa 

(2013) também apontam para a presença dessa concepção em outras equipes de saúde. 

De acordo com este entendimento, em momentos como esses, a abordagem verbal não 

tem êxito. Assim, pontua um trabalhador: “às vezes você não tem como fazer essa abordagem 

. . . você tenta buscar, tenta puxar a história com o paciente e ele não traz”. Deste modo, para 

esses momentos, denominado pelos trabalhadores como “da crise em si”, entende-se que deve 

ser priorizada a intervenção clínica: “. . . a parte social ela vem como um desdobramento, . . . 

são encaminhamentos que podem ser dados depois da estabilização do paciente . . . A 

tendência que a gente tem é de retomada da consciência, da recuperação positiva de todos os 

componentes nele”.  

Na esteira desta compreensão mais simplista, o que se deixa entrever neste ideal de 

“estabilização da pessoa em crise e da retomada da consciência” é que, por uma fina 

associação entre normalidade e saúde (Caponi, 2009) ou mesmo normalidade e ausência de 

crise – de acordo com a autora, ainda corriqueira nos profissionais de saúde – toma-se como 

referência de positividade, a estabilização e a adaptação (Ferigato et al., 2007). Nessa 
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tradição, percorre-se como horizonte de resgate desse desequilíbrio o retorno à normalidade, 

ao equilíbrio, à adaptação, à norma. 

Nas intervenções dos casos citados, de acordo com um trabalhador, identifica-se uma 

hierarquização em que se elege “. . . em primeiro lugar . . . a sintomatologia que ele está 

apresentando, que está caracterizando a crise, que está impossibilitando levar a vida dele 

normal e está repercutindo na família, na sociedade . . . e na própria segurança dele e dos 

demais”. Em um segundo momento, entende-se que outras ações devem aparecer para compor 

o rol de cuidados. Aqui, entram a investigação dos determinantes da crise e a tentativa de 

intervenção sobre eles, vislumbrando-se a prevenção de novas crises, o suporte de proteção ao 

usuário e a busca de “. . . encontrar os fios pra sair do labirinto existencial dele . . .”, expressa 

uma trabalhadora. 

Apesar dessa hierarquização, continuar apontando na direção daquela visão 

tradicional, quando se remete à finalidade de “encontrar os fios para sair do labirinto 

existencial” da pessoa em crise, parece ser anunciada outra perspectiva de atenção à crise, 

talvez não apenas dirigida a uma crise psiquiátrica individual, mas a uma crise psicossocial, 

que, além de uma dimensão individual, admite processos sociais coletivos, indissociáveis da 

existência, da vida. 

Retomando a noção de instituição como um sistema-rede complexo que com suas 

determinações econômicas, materiais, normativas, desenham modos de relação e, admitindo 

que todos nós estamos imersos nesta rede institucional, possibilita-se uma compreensão dos 

problemas de forma não individualizada, mas conectada com esse plano institucional 

complexo (Rotelli, 1994). Com a crise, não seria diferente, traduzindo sua dimensão 

institucional. Assim sendo, os fios que faria superar a condição de crise seriam outros, com 

outros horizontes não agenciados pelas lógicas tradicionais instituídas da psiquiatria.  
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Concordando com o pensamento anterior da trabalhadora, de que há um sujeito na 

experiência da crise, entendemos que a assistência deve se direcionar à pessoa em crise e não 

à “crise em si”, com uma entidade autônoma. Se há um sujeito na crise, não conviria combatê-

la em uma perspectiva de erradicação, mas superá-la, em uma perspectiva de transformação, 

de invenção criadora. Na compreensão que aparece da atenção à crise, é possível, portanto, 

entrever uma tensão de lógicas conflitantes, de combate e criação, interferindo na 

micropolítica do cuidado. 

Assim, atendendo ao objetivo específico de conhecer os propósitos e finalidades da 

atenção à crise, isto é, conhecer o horizonte que a equipe tem como ponto de chegada e que 

dirige as intervenções na crise, identificamos conexões com as concepções de crise e de sua, 

atenção já discutidas. Em função das especificidades de cada caso e, ainda, dentro de cada 

caso, em seus diferentes momentos, as finalidades das ações são diversas e singulares. Se cada 

crise é única e pede por intervenções distintas, assim o é, pois as finalidades também são 

distintas. Assim, pontua um trabalhador: “. . . cada usuário vai ter a sua especificidade, seu 

PTS de acordo com a sua necessidade . . .”.  

Dentro da multiplicidade de possibilidades, visualizando a saída da crise, várias foram 

as finalidades indicadas pela equipe. A proteção do usuário, no sentido de diminuir riscos ou 

tirar de situação de risco, “. . . evitando danos e iatrogenias” foi outra finalidade apontada. A 

estabilização do quadro em relação aos sintomas e a remissão desses sintomas; a adesão 

medicamentosa, perspectivando a continuidade do tratamento pra evitar novas crises; a 

organização do pensamento do usuário e sua organização enquanto indivíduo, a fim de “. . . 

torná-lo novamente sociável” e, com isso, fazê-lo “. . . entrar na realidade da vida até 

separar o que é real e o que é irreal . . . e trazer de volta à realidade”, foram outras 

finalidades identificadas na direção de buscar que “. . . o paciente viva uma vida mais 

normal”.  
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Nessa busca, a trabalhadora segue comentando que “. . . parece até um sonho, utopia . 

. . a gente tenta que o paciente consiga viver uma vida mais normal . . . num padrão de 

normalidade que a gente vê. Conviver cada vez mais com as pessoas, sem precisar quebrar 

tudo, sem precisar agredir a mãe e o pai, se alimentar normalmente. Se puder . . . essas 

pessoas poderem trabalhar, uma vida digna, o mais normal possível e quando não tem jeito, 

porque a pessoa é bem comprometida . . . a gente quer que . . . fique o mais tranquila 

possível. Sem fazer tanta confusão . . . não quebrar as coisas, o que a gente espera é isso, que 

eles consigam conviver melhor, no ambiente deles”. Na mesma direção, outro trabalhador diz: 

“é melhorar o comportamento em relação à família, aos outros, aos colegas”. 

As finalidades expressas em “organização do pensamento”, “torná-lo novamente 

sociável”, “trazer de volta à realidade”, “buscar que tenha vida mais normal”, “melhorar o 

comportamento”, ficar “o mais tranquila possível” e “diminuir riscos”, todas elas trazem 

ideais de adaptação, valores de docilidade
45

 como propósitos da atenção à crise. Outra vez se 

insinua a questionável associação entre normalidade e saúde pela “utopia” ou o “sonho” da 

normalização, não raramente, silenciadora de desejos e singularidades. 

Caponi (2009), retomando o pensamento de Canguilhem (1990), busca enfrentar “. . . 

toda essa tradição médica que privilegia o normal e que imagina e reduz qualquer tratamento 

a um reestabelecimento da normalidade perdida” (p. 65). Porém sinaliza que, “tudo parece 

indicar que é mais simples normalizar condutas do que transformar condições perversas de 

existência” (Caponi, 2009, p. 68). Na perspectiva de Canguilhem que inspira a autora, a saúde 

não pode ser reduzida ao mero equilíbrio ou capacidade de adaptação, mas diz da capacidade 

de, uma vez doente, poder se recuperar, quase como um “luxo . . . que nada tem haver com 
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 A docilização é efeito do regime disciplinar apontado por Foucault (como citado em Amorim, 2008) que, 

como tecnologia de poder incide sobre os corpos dos indivíduos, domesticando-os e esquadrinhando-os, a fim de 

aumentar sua força produtiva, de interesse da lógica do capital. 
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equilíbrio, adaptação ou conformidade . . .” (Caponi, 2009, p. 68), mas com a capacidade de 

enfrentar o mal estar dos adoecimentos, aqui, acrescemos, das situações de crises.  

Nessa perspectiva, margens amplificadas de tolerância para superar adoecimentos e 

crises seriam um indicador de saúde. Isso implica em poder esticar também a margem de 

liberdade, alargando e frutificando o que investe a vida, e não o que a normaliza ou a 

estabiliza. Essa perspectiva nos reaproxima da noção nietzschiana da “Grande Saúde”, já 

apresentada anteriormente, já que nela se enxerga uma relação solidária e não dualista entre 

saúde e doença, uma relação de coabitação e não de negação de uma sobre a outra. A saúde 

não nega a doença, mas triunfa sobre ela. 

Indicar que a vida é repleta de crises e que a todo tempo somos rodeados e, de alguma 

maneira, operadores de crise não diz novidade alguma. Mas, admitir que a experiência da 

saúde inclui a doença, os abatimentos, as crises, e, ainda, a capacidade de enfrentá-los – no 

caso da doença, com alguma dose de risco, poder abusar dela – pode nos auxiliar a conviver 

com elas de modo menos ameaçador e mais potente, visando a superação em direção ao que 

potencializa a vida de forma mais inovadora.  

Em direção ao que potencializa a vida, foi expressa outra lógica de finalidades, 

indicando outra tensão de lógicas discursivas interferindo na atenção à crise. O acolhimento 

ao usuário e à sua família, como uma ação voltada para dar suporte, àquele momento de vida, 

na perspectiva de amenizar, minimizar o sofrimento e fortalecer o usuário e a família foi uma 

delas. Como coloca uma trabalhadora, “. . . minimizar esse sofrimento de forma que ele se 

sinta acolhido, ele sinta que exista algo que pode funcionar como um porto . . .”. Interferir na 

cultura da hospitalização, fortalecendo a política de desospitalização, também aparece como 

finalidade ou propósito da atenção à crise. 

A reaproximação e o envolvimento do usuário com o seu contexto familiar, 

comunitário-cultural, na perspectiva de fortalecer os vínculos, “. . . o elo entre a família e o 
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usuário . . . ativando o princípio da corresponsabilidade sanitária e familiar . . .”, é outra 

finalidade indicada”. Nela, o CAPS é pensado como “. . . um ativador dos vínculos . . . 

família, comunidade, PSF, dentro da possibilidade que a gente tem . . . principalmente 

quando o CAPS se coloca no lugar de passagem . . .” . O alcance do bem estar e a melhora da 

autoestima também foram sinalizados como finalidades da atenção à crise a serem alcançadas. 

A promoção e/ou o resgate de autonomia; a expansão do autocuidado; a retomada de 

atividades (no sentido de reestabelecer a vida); a construção ou a reconstrução de projetos de 

vida; o “. . . resgate do sujeito enquanto cidadão, enquanto pessoa . . .”, bem como o resgate 

da contratualidade social, foram outras finalidades sinalizadas. Nas palavras de um 

trabalhador: “A finalidade maior seria . . . restituir essa pessoa, esse poder de 

contratualidade pra, no mínimo, muito próximo que ele tinha antes da crise”. 

A produção de reinserção social e laboral e a reabilitação psicossocial foram 

finalidades-caminho apontadas pelos trabalhadores, tanto nas entrevistas quanto em seu 

Projeto Técnico (2006, p. 6), como “enfrentamento a morte social”, na direção de promover 

inclusão. Um modo de inclusão, reinserção e reabilitação também singularizadas, dada as 

possibilidades de cada usuário. Como coloca uma trabalhadora: “Acho que o primordial – que 

não pode perder de vista – é a inclusão social dessa pessoa, mas a gente sabe que inclusão 

vai ser dentro das condições dele, não pode ser o nosso sonho, mas o que ele pode”. 

Pensando acerca da reinserção social e laboral, um trabalhador traz a seguinte reflexão:  

. . . o CAPS não é emergência psiquiátrica . . . o CAPS tem que ir além disso. A 

gente tem que não só tirar da crise . . . desenvolver projeto de vida, reinserir 

socialmente. . . . tentar fazer com ele volte a ser um ator na família, na comunidade, 

que ele volte a produzir no trabalho . . . dentro dos seus limites . . . até onde ele pode 

ir . . . O CAPS ele vai além da emergência psiquiátrica porque a gente acolhe, tira 
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da crise naquele momento, contém aquela sintomatologia . . . A gente tem que 

redimir isso aí, só que a emergência redime e para aí, a gente tem que ir além . . . .  

Sobre a reabilitação psicossocial uma trabalhadora comenta: “. . . a gente tem muita 

angústia porque às vezes o profissional quer . . . que a reabilitação seja a que a gente quer, a 

que a gente acha que é ideal, mas a gente tem que trabalhar com aquela reabilitação que é 

possível”.  

Todos os aspectos indicados pela equipe como finalidades da atenção à crise são 

pensados no sentido de melhorar a qualidade de vida dos usuários, bem como, para serem 

viabilizados dentro de diferentes momentos do processo de cuidado. Isso implica dizer que, a 

cada momento da crise, são realizadas diferentes formas de investimentos, sendo possível 

identificar dois grandes níveis de intervenção: um mais imediato e voltado diretamente para o 

quadro sintomatológico do usuário e outro mais amplo e processual que, podendo transcender 

a dimensão do sintoma e focando na demanda complexa que ele expressa, trabalha pela 

composição de um plano de cuidado e acompanhamento com maior abrangência e amplitude 

de recursos e ações, instaurando um processo de produção de linhas de cuidado psicossocial. 

 Expressando esse aspecto, uma trabalhadora diz: “. . . no primeiro momento, a 

remissão dos sintomas . . . depois . . . é inserir esse usuário minimamente na família . . . fazer 

com que ele possa recuperar sua autonomia, sua capacidade crítica, a reinserção na 

comunidade . . .”. Outra trabalhadora também comenta nessa direção:  

. . . quando você atende a crise, faz em duas perspectivas . . . Faz a coisa de 

minimizar aquele sofrimento naquele momento . . . faz essa primeira perspectiva, do 

imediato. E você tem outra perspectiva que é o tratamento, que vai se estender 

depois daquela fase aguda, porque a gente sabe que não se tira uma paciente de 

uma crise de um dia pra noite . . . Você tem a continuidade do tratamento e é onde é 

feita a construção do PTS . . . Nesse tratamento você vai focar a questão do 
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transtorno, da doença . . . toda a questão terapêutica, a adesão a medicação, o 

trabalho de grupos, . . . e aí ajudá-lo a construir ou a reconstruir o seu projeto de 

vida . . . . 

Transcender a dimensão do sintoma para compor planos de cuidados mais abrangentes 

é, antes de tudo, se conectar nas ações de cuidado da crise a uma perspectiva de sujeito 

enquanto existência-sofrimento, tal como pensou Rotelli (2001), sendo, para nós, outra vez, 

revelador da complexidade anteriormente defendida - tanto na concepção quanto no 

atendimento-acompanhamento da crise. Transcender a dimensão do sintoma, porém, implica 

“. . . partir da simplificação, que se apresenta como falsa especificidade do sintoma, para 

tentar criar as condições para que a crise exprima a sua demanda „global‟ que investe a vida . . 

.” (Dell‟Acqua & Mezzina, 2005, p. 164). No Serviço, esse movimento de simplificação e 

transcendência fica sinalizado quando são identificadas as diferentes compreensões e os dois 

planos de intervenção citados.  

 

 

3.2. Fluxo, recursos e estratégias: o cardápio de ofertas da atenção à crise, dificuldades, 

enfrentamentos, potencialidades e efeitos 

 

 

Antes de iniciarmos a apresentação do fluxo que percorrem os usuários, do modo 

como o Serviço se organiza em seu processo de trabalho para recepcioná-los e dos recursos e 

estratégias utilizados na atenção à crise, importa ressaltar que a equipe vem sentindo um 

aumento nos casos de situação de crise que chegam ao CAPS. Em comparação com 

momentos anteriores da história do Serviço, pela interferência da política de desospitalização 

vigente, revela-se estar se processando uma mudança no perfil dos usuários que buscam o 

Serviço, indicando aumento de demanda de situações de crise dirigidas ao CAPS. Assim, 
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comenta um trabalhador que: “o perfil mudou e aumentou, há uma demanda muito maior de 

crise. Efetivamente a gente não estava muito habituado a atender crise, crise mesmo não”  

Revela-se que a crise chega por demanda espontânea ou familiar, diretamente da porta 

de entrada do Serviço de Emergência Psiquiátrica
46

 (SEP), dos ambulatórios da rede e pelas 

equipes da ESF e dos NASFs. O modo como a equipe do CAPS está organizada - em seu 

processo de trabalho para atender às pessoas em crises - é aqui apresentado a partir do fluxo 

que indica itinerários percorridos e linhas de ações desenvolvidas, desde o momento de 

recepção dos usuários, na chegada ao Serviço, até a etapa de serem acompanhados, quando 

são admitidos para serem cuidados no CAPS. A representação gráfica
47

 desse fluxo segue 

abaixo. 

 

 

Figura 1. Fluxo da atenção à crise. 

                                                 
46

 Este é o único serviço de emergência em psiquiatria no estado e funciona no mesmo espaço físico do Hospital 

Ulysses Pernambucano. Comenta-se que os usuários que chegam via SEP, geralmente, são usuários novos, 

porque os que já conhecem o CAPS, costumam procurá-lo sem passar pelo serviço de emergência. 
47

 As setas tracejadas indicam várias condutas e caminhos possíveis. Com isso, deixa-se indicado que nem todo 

usuário percorre o mesmo itinerário dentro do fluxo. 
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A partir da representação gráfica da atenção à crise operada no Serviço, é possível 

apresentar o mapeamento de um amplo conjunto de recursos e estratégias que compõe o 

variável cardápio de ofertas de cuidado à crise operada pela equipe do CAPS, visando acolher 

diferentes demandas, momentos e sofrimentos das pessoas em crise. Esse conjunto é 

composto por: acolhimento; horário estendido; avaliação de demandas imediatas e riscos; 

encaminhamento; internação psiquiátrica; intervenção medicamentosa; contenção; cuidado 

intensivo; escuta individual; grupos, terapia ocupacional; intervenção nas atividades de vida 

diária/AVD; suporte e orientação às famílias; ações territoriais (articulações intersetoriais, 

assistência domiciliar, busca ativa, matriciamento). Abaixo, segue um quadro no qual esse 

cardápio de ofertas pode ser esquematicamente visualizado: 

Tabela 2 

Recursos e estratégias da atenção à crise (cardápio de ofertas) 

 

Recursos e Estratégias 

1. Acolhimento   

2. Horário estendido  

3. Avaliação de demandas e riscos  

4. Encaminhamento  

5. Internação  

6. Intervenção medicamentosa  - “Enrolar para medicar” 

- Diálogo, tentativa de negociação e 

acordo  

- Clareza de informações sobre 

procedimento 

7. Contenção  - Física / segurar 

- Mecânica /Faixas 

- Lugar seguro 

- Presença do TR 

- Cadeado no portão 

- Polícia 

8. Cuidado intensivo - Corpo-a-corpo 

- Pernoite fora do CAPS 

- Transporte do Serviço para buscar e 

levar o usuário em casa 

- Técnico circulante 

9. Escuta individual, Grupos, Terapia 

ocupacional, Avaliação e intervenção nas 
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Atividades de vida diária (AVDs) 

10. Trabalho de acolhimento, suporte e 

orientação às famílias    

 

11. Ações territoriais - Articulações intersetoriais 

- Assistência domiciliar 

- Busca ativa 

- Matriciamento 

 

 

Na medida em que apresentamos esse cardápio de ofertas, produzimos pousos 

analíticos nos itens que saltaram à nossa vista de ensaísta em análise institucional e, de outro 

modo, de cartógrafos, através das afetações em nosso corpo vibrátil. Queremos dizer com isso 

que, apesar de um conjunto amplo de recursos e estratégias ter sido mapeado, focaremos 

nossa discussão analítica em alguns, especialmente os que colocaram questões para o campo 

da Atenção Psicossocial. 

No fluxo identificado da atenção à crise, indica-se que a pessoa que chega ao CAPS 

em busca de atendimento é recebida por trabalhadores da recepção – um trabalhador do corpo 

administrativo e o vigilante – que, por estarem em local de entrada do Serviço, acabam sendo 

os primeiros a ter contato com as pessoas que chegam, de modo a realizarem, informalmente, 

um acolhimento inicial. Após esse primeiro contato, o usuário é atendido por um profissional 

de nível superior do turno encarregado da triagem. Esse profissional faz um novo acolhimento 

e uma avaliação inicial do caso, a fim de identificar as necessidades imediatas do usuário: ser 

admitido no Serviço; ter avaliação médica naquele momento; ou algum outro tipo de suporte 

como alimentação, hidratação, medicação. Quando necessário e, havendo psiquiatra no 

horário, é solicitada a sua avaliação em conjunto com o triador.  
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3.2.1. A potência do acolhimento e do vínculo pela sustentação da crise com leveza: um 

acontecimento possível 

 

 

O acolhimento é indicado pelo Ministério da Saúde como uma ação fundamental no 

atendimento à crise (Brasil, 2004c) e aparece dentro do CAPS pesquisado como uma 

estratégia potente e presente em diversos momentos do cuidado à crise, desde o momento de 

chegada do usuário, em que é realizado um acolhimento inicial por profissionais da recepção, 

passando pelo momento da triagem, até os momentos de acolhimento no cotidiano do 

acompanhamento diário do cuidado à crise. Como um recurso presente em diversos 

momentos, o acolhimento aparece de forma longitudinal no Serviço, quando presente na 

utilização de outros recursos.  

A Política Nacional de Humanização considera o acolhimento como postura ética e 

relacional de escuta, construção de vínculo, pela garantia do acesso dos usuários com 

responsabilização e resolutividade dos serviços (Brasil, 2009). Independente do momento em 

que é realizado, ele é caracterizado pela equipe como sendo produzido especialmente na 

intervenção verbal, momento em que, numa escuta qualificada, através da tentativa de 

conversar e dialogar com os usuários, procura-se tranquilizá-los. Além disso, a formação de 

vínculo é pensada pela equipe como algo que faz parte do acolhimento.  

Desse modo caracterizado, entendemos que a equipe inscreve o acolhimento como 

uma ação que se desenha dentro de um processo relacional, que se inicia com a chegada do 

usuário ao CAPS e transpassa por todo o processo de cuidado. Nesse sentido, registra-se a 

análise feita por trabalhadores de que uma potencialidade do Serviço é o acolhimento. Assim 

expressa uma trabalhadora: “Esse CAPS aqui é muito acolhedor, muito mesmo”.  

Considerando-se uma equipe acolhedora, destaca-se a própria equipe como uma 

potencialidade do Serviço. Nas palavras de um trabalhador: “. . . uma potência desse CAPS é 

a equipe”. Tal potencialidade se configura na confluência de algumas características 
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sinalizadas – a sensibilidade, a preocupação, o compromisso, o empenho e a disposição da 

equipe para com o usuário – que a tipifica como uma equipe acolhedora.  

Como uma ação fundamentalmente relacional, o acolhimento se dá no(s) encontro(s) 

de usuários e cuidadores, possuindo como principal substrato o vínculo. Identificando o 

acolhimento como uma tecnologia leve, no sentido atribuído por Merhy (1999), isto é, de um 

modo de produção de cuidado relacional que se viabiliza por meio desses encontros, 

entendemos que sua força terapêutica depende do que se processa no entre desses encontros. 

Ou seja, a força terapêutica do acolhimento está relacionada à qualidade da vinculação que se 

constitui entre usuário e cuidador. “É esse encontro que dá, em última instância, um dos 

momentos mais singulares do processo de trabalho em saúde enquanto produtor de cuidado” 

(Merhy, 2006, p. 5). No Serviço, a produção de vínculos potentes foi sinalizada como um dos 

elementos que interferem no êxito da atenção à crise. 

Funcionando como uma tecnologia leve, não dependente de saberes-fazeres bem 

estruturados, bem organizados ou protocolados e normalizados (Merhy, 1999), não raramente 

se vê essa tecnologia operar de forma muito potente – na forma de cumplicidade, 

confiabilidade e responsabilização – nas mãos de trabalhadores que não possuem os saberes 

estruturados e tradicionalmente norteadores das práticas clínicas. No CAPS isso foi indicado 

quando se fez referência e reconhecimento a uma copeira que, por suas sucessivas e 

constantes ações de acolher, era considerada como uma trabalhadora que se destacava na 

abordagem de situações tidas como de difícil manejo na crise.  

Com esse exemplo, procuramos ressaltar a potência do acolhimento e do vínculo na 

atenção à crise e, com o apoio do pensamento de Merhy (2006), defendê-lo como um 

acontecimento possível a todos os envolvidos na produção do cuidado, e não como um ato 

estruturado e protocolado, exclusivo das categorias profissionais tradicionalmente ligadas aos 

saberes estruturados.  
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Acolher é fundamental para gerar vínculo e, por sua vez, é essencial para se produzir 

cuidado, especialmente quando: estamos nos referindo a pessoas que estão atravessando um 

momento de perda de suas referências, tal como nas situações de crise. Inscritos na proposta 

do modelo de Atenção Psicossocial, defendemos cuidar em liberdade, recompondo laços 

sociais.  

Dentro desse modelo que prevê a responsabilização pela demanda dos sujeitos 

enquanto existências-sofrimento, suas necessidades subjetivas e sociais, buscando, pelo 

compromisso com o cuidado em liberdade, a interação entre trabalhadores e usuários, 

entende-se, em concordância com Merhy (1999), que ele seja espaço privilegiado das 

tecnologias leves. Daí decorre a importância do acolhimento na atenção à crise e o porquê de 

ser observada a sua participação longitudinal aparecendo em outros recursos do Serviço. 

 

 

3.2.2. O horário estendido: responsabilizando-se pela demanda da crise e ampliando a 

capacidade de acolhimento 

 

 

Vivendo um processo de mais de três anos para se transformar em CAPS III, ainda 

mais na atual condição de CAPS II, o Serviço lançou mão do recurso organizativo do horário 

estendido, a fim de fazer valer a extensão de horário sugerida pela Política. Deste modo, 

funciona em expansão de horários, com a inclusão dos finais de semana
48

. Lança-se mão 

desse recurso como forma de poder ampliar a capacidade de acolher e dar resposta aos casos 

de crise acompanhados no Serviço. Ou seja, mesmo dentro da limitação de horário de um 

CAPS II, buscou-se, por iniciativa voluntária da equipe, a viabilização do horário estendido 

como recurso de potencialização do atendimento aos usuários em crise. A utilização desse 

                                                 
48

 Nos finais de semana, os psiquiatras do Serviço ficam de sobreaviso, podendo, quando acionados, atender as 

demandas por telefone ou indo até elas. Além disso, há uma pactuação do Serviço com o SEP, de modo que os 

casos da área do CAPS que cheguem à Emergência do SEP no final de semana sejam acolhidos e, com 

prescrição orientada pelo próprio SEP, passem o dia no CAPS e pernoitem naquele setor de emergência.  
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recurso é avaliada pela equipe com o sentimento de que se “tenta dar conta da crise”. Além 

disso, trabalhadores relatam que com o funcionamento do horário estendido houve redução 

das hospitalizações. Assim expressa um trabalhador: “Com o horário estendido, já diminuiu o 

número de encaminhamentos para internamentos, com certeza”. 

Ao procurar tentar “dar conta da crise” viabilizando esse recurso, a equipe expressa 

uma postura de responsabilização pela demanda dos usuários, tal como refletiram Amarante e 

Torre (2001) ao analisarem que a responsabilização de um serviço pela demanda implica 

atender à crise, no sentido de se responsabilizar por ela, com prontidão para recebê-la. Aliás, 

como lembram, essa prontidão para atender a crise como um princípio norteador foi um dos 

elementos que caracterizou a marca de substitutividade do histórico NAPS de Santos.  

A viabilização desse recurso no CAPS se conecta com a “tomada de responsabilidade” 

já citada, que traduz a disposição de um serviço para “. . . apreender as diversas formas 

e os momentos da existência que sofre, que não seja somente a crise como emergência 

. . .” , configurando assim, “. . . uma nova modalidade de relação institucional, que se 

baseia propriamente na assunção de responsabilidade” (p. 175). 

 

 

3.2.3. O encaminhamento ao SEP e seus determinantes: o que fazer com as urgências das 

crises na Atenção Psicossocial?  

 

Voltando ao fluxo, um aspecto revelado como ponto importante da avaliação feita na 

ocasião do acolhimento inicial da triagem é o fator de risco que o usuário possa estar correndo 

e/ou provocando. A partir do acolhimento na triagem, pode-se, e assim se procede algumas 

vezes, usar do recurso de encaminhamento da pessoa em crise para outros pontos da rede: seja 

para hidratação via soro, seja para o Serviço de Emergência Psiquiátrica (SEP), para a 
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enfermaria psiquiátrica do hospital universitário, para leitos de um hospital geral
49

 

filantrópico, ou mesmo para internação nos hospitais psiquiátricos.  

Nos horários em que estão sem a presença de um psiquiatra, caso surja algum usuário 

novo que, pelo quadro apresentado, precise de intervenção medicamentosa imediata, 

encaminha-se para o SEP, com orientação de retorno ao CAPS, quando avaliado que o 

usuário tem condições de permanecer em casa no período noturno. Como comenta uma 

trabalhadora: “. . . a gente conta com a emergência do Ulysses Pernambucano . . . a gente 

leva no Ulysses e urgencia
50
”.  

Dos encaminhamentos ao SEP, dois destinos possíveis foram identificados: o usuário 

pode ser atendido na emergência e retornar ao CAPS para ser admitido ou, de lá mesmo, ser 

conduzido à internação psiquiátrica. Sobre esses encaminhamentos e os destinos dos usuários, 

uma profissional pontua:  

. . . existem usuários que vêm pra cá pra unidade, passaram por uma triagem e seriam 

admitidos aqui, em crise. Mas, a depender do grau de agitação, de comprometimento 

da gravidade da crise, a gente não tem o suporte de emergência hospitalar. Então, por 

segurança, a gente encaminha para o HUP, pra fazer a intervenção. Aí vai depender 

muito de como tá, quais são os sintomas relacionados com a crise . . . Isso passa pelo 

crivo do psiquiatra de lá, se ele achar que realmente deve internar.  

A equipe sinaliza que, geralmente, os encaminhamentos para o SEP acontecem com os 

casos considerados mais graves em termos de sintomatologia – agitação psicomotora e 

agressividade dirigida a si e/ou a outrem que represente risco – e que sejam usuários chegando 

ao CAPS pela primeira vez e, portanto, até então desconhecidos e sem vinculação com a 

equipe, sem histórico no Serviço, inclusive de uso de medicação. A dificuldade de lidar com 

                                                 
49

 Durante a primeira fase da pesquisa não existia na rede. Esse recurso só foi indicado na etapa da restituição da 

pesquisa.  
50

 Esse termo é utilizado pela equipe em referência à realização de procedimentos de urgência/emergência 

psiquiátrica.  
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esses casos novos, que inviabilizam o cuidado a eles no Serviço, também é sinalizada em 

outros CAPS, tal como revelam Lima et al. (2012) em pesquisa desenvolvida na Bahia e 

Sergipe; Fontenelle (2010), em pesquisa desenvolvida em Petrolina-PE e Campos et al. 

(2009), em pesquisa da RAPS de Campinas-SP. 

Ainda nos horários sem cobertura de psiquiatra, quando se trata de um ex-usuário 

retornando ao Serviço, e que precisa ser readmitido, tem-se como estratégia o resgate do seu 

histórico e, por telefone, busca-se orientação de intervenção medicamentosa com o médico 

que foi sua referência no período em que esteve admitido no CAPS. Esse é procedimento 

realizado para evitar o encaminhamento desse usuário ao SEP. Desse modo, é possível 

compreender que há dois itinerários iniciais possíveis após a chegada dos usuários ao CAPS: 

ou ele é encaminhado para outro ponto de atenção da rede ou é admitido de imediato no 

Serviço. Assim, o encaminhamento é identificado como um modo possível de condução na 

recepção do atendimento à crise.  

Além da falta de vinculação sentida como um obstáculo da abordagem ao usuário que 

se encontra em situações como as acima caracterizadas, trabalhadores defendem que não tem 

sido possível atender àquelas situações de urgência e emergência no CAPS sem se dispor de 

alguns recursos de suporte clínico necessários para esse tipo de atendimento, tais como 

desfibrilador, oxímetro, glicosímetro e aparelho de reanimação cardíaca. Nessa defesa, 

entendem que atender tais situações sem dispor desses recursos é colocar os usuários, dos 

quais não se tem o histórico no Serviço e de uso de medicação, em riscos clínicos. Acerca 

deles, consideram-se os efeitos clínicos que medicações injetáveis de urgência podem 

provocar, sendo este o argumento em defesa da necessidade do instrumental de suporte 

clínico no CAPS como condição para os atendimentos de urgência e emergência da crise.  

A esse respeito uma trabalhadora comenta: “. . . se você fizer uma medicação . . . se o 

usuário deprimir respiratoriamente, parar de respirar, tiver uma parada cardiorrespiratória, 
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você vai ficar olhando . . .”. Em análise da questão, a trabalhadora diz que “. . . nunca chegou 

a esse ponto, por muito cuidado, mas pode ser que um dia chegue. Às vezes a gente vai fazer 

empiricamente as coisas e cada paciente é uma história, cada pessoa responde de uma 

maneira diferente, então é uma coisa que me preocupa muito”. Assim, a ausência desses 

recursos é indicada como uma das dificuldades da atenção à crise no Serviço. 

Outro fator de interferência sinalizado pela equipe para o encaminhamento daqueles 

usuários ao SEP são, somado aos outros, as ocasiões em que não há psiquiatra no momento da 

necessidade de realização de um procedimento de emergência. 

Alçando a uma reflexão analítica dos três aspectos indicados pela equipe como 

determinantes dos encaminhamentos ao SEP, consideraremos um a um, iniciando pelos casos 

graves e em que a equipe não conhece o usuário. Ao discutirmos o acolhimento e ao frisarmos 

a potência do vínculo na atenção à crise, fizemos o reconhecimento desse recurso como fator 

de extrema importância para a composição de bons vínculos no cuidado ao usuário em crise.  

A estratégia de utilização do encaminhamento ao SEP merece ser posta em análise, 

especialmente nos casos novos, uma vez que alguns deles são de primeira crise e para quem 

se recomenda uma atenção redobrada, especialmente porque o encaminhamento ao SEP se dá 

em um contexto repleto de dificuldades no funcionamento desse serviço. Sendo o único 

serviço de emergência psiquiátrica do Estado onde a pesquisa foi realizada, o SEP vem 

operando com capacidade reduzida de vagas, impondo aos seus usuários com supostas 

necessidades de atendimentos de urgência e emergência longo tempo de espera por 

atendimento. Muitas vezes a espera se prolonga por dias. 

Além dessa especificidade, tem-se conhecimento que os serviços de urgência e 

emergência no país têm fortes limitações para lidar com a crise, senão pelo viés exclusivo da 

remissão de sintomas. Condutas pontuais e apressadas operam o silenciamento do sujeito e 

inviabilizam a formação de vínculos e outros elementos produtores de cuidado psicossocial, 
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ignorando a complexidade do sofrimento da crise e reproduzindo a mesma lógica manicomial 

herdada dos asilos (Jardim & Dimenstein, 2007). Tais condutas têm facilitado a (re)entrada, 

dos usuários, no circuito de internações psiquiátricas quando se identifica que “incontáveis 

pacientes que chegam às urgências acabam novamente internados” (Jardim & Dimenstein, 

2007, p. 170). Reproduzindo a lógica manicomial, estes serviços funcionam desconectados 

dos demais pontos da RAPS, dos projetos terapêuticos dos usuários e das vinculações com 

eles. 

Frente a esse contexto, e apostando na potência do vínculo e do acolhimento, não 

como tecnologias de cuidado exclusivas, mas privilegiadas em uma proposta de cuidar da 

crise em liberdade, urge indagar: o que fazer para potencializar a responsabilização pela 

demanda da crise de um território em uma atitude de tomada de responsabilidade (tornando-se 

presente, conhecendo, abrindo vinculações com os usuários e ocupando um espaço de 

referência à crise na Rede local) de modo que evite tais encaminhamentos? 

Essa é uma questão de alta relevância para a construção do pensamento do nosso 

trabalho de tese. Neste ponto, importa destacar o que consideramos como pensamento 

norteador de análise deste trabalho, sustentando o primeiro eixo-guia da tese: enquanto não 

pudermos funcionar efetivamente como espaços continentes de sustentação das crises dentro 

dos territórios existenciais das pessoas, ainda não estaremos cuidando em aliança com o que 

propõe o modelo psicossocial. Com isso, deixamos indicado que cuidar da crise, no modelo 

psicossocial, pressupõe viabilizar um modo de operação dos serviços de absoluto enlace com 

o território, permitindo ser envolvido, norteado e alterado por ele e, reciprocamente, guiado 

por trilhas desinstitucionalizantes, provocando-o e alterando-o. 

Com o questionamento levantado anteriormente, não estamos desconsiderando as 

unidades de urgência e emergência psiquiátrica como um ponto de assistência à crise da 

RAPS. Frente aos problemas apontados com o SEP, esforçamo-nos para pensar, por assim 
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dizer, na radicalidade do que nos conduziria, na atenção à crise, ao princípio da tomada de 

responsabilidade.  

Abrindo uma questão tão complexa quanto esta, porém sem a ilusão de respondê-la de 

forma totalizante, aludimos que a inserção territorial do Serviço, pela via do exercício efetivo 

do matriciamento – como recurso promotor de ligação entre as equipes do CAPS, da Atenção 

Básica e com os usuários que passam a ser acompanhados em seus territórios – seria um dos 

possíveis apontamentos para a questão levantada. Dada a relevância que esse pensamento tem 

para a sustentação da nossa tese, retornaremos a ele com mais consistência quando, mais à 

frente, seguindo o fluxo da atenção à crise e a continuidade da apresentação do cardápio de 

ofertas, discutimos o modo de operacionalização do matriciamento no Serviço. 

Quanto à ausência de recursos de suporte clínico (outro inviabilizador dos 

atendimentos de emergência no CAPS pesquisado), analisamos que a equipe faz um apelo às 

chamadas tecnologias duras (Merhy, 1999), considerando-as como também necessárias ao 

atendimento seguro das emergências às crises no CAPS. O requisito de que o CAPS precisaria 

se aparelhar com os recursos citados, como condição para atender à crise sem recorrer a 

outros serviços, não é um pedido isolado de trabalhadores do CAPS pesquisado, tendo sido 

também indicado por Elia (2013) em sua pesquisa.  

Compreendendo a complexidade desse tipo de apelo, frente ao que o desenho da 

Política prevê para o CAPS, abriremos um debate que o problematize, passando a 

compartilhar com o leitor algumas inquietações surgidas no confronto com ele. Isso nos induz 

a provocarmos algumas reflexões: afinal, compete aos CAPS atenderem a situações de 

urgência/emergência da crise? Em caso afirmativo, quais seriam elas? Precisar-se-á 

“hospitalizar” os CAPS para realização dessa competência, instrumentando-os com recursos 

mais duros? Ou, em vez disso, pensar em atendê-las e suportá-las sem eles? Há serviços que 
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conseguem esse manejo prescindindo deles? Em caso afirmativo, de que forma? Que dobras
51

 

são necessárias para tornar esse tipo de atendimento e suporte possíveis? E ainda, o que esse 

apelo indica para a RAPS e para a PNSM?  

No desenho da PNSM fica expressa a função estratégica que o CAPS possui no 

cuidado da crise enquanto referência exclusiva do componente da Atenção Especializada da 

RAPS (Brasil, 2011b). Como um equipamento estratégico em sua missão substitutiva, dentro 

do modelo psicossocial, sabe-se que não é proposta dos CAPS se assemelhar à arquitetura e 

nem dispor do instrumental da lógica hospitalocêntrica manicomial, não havendo previsão 

que eles disponham desses recursos.  

Não sendo uma unidade hospitalar, e em sua missão substitutiva, há a previsão de que 

os CAPS funcionem como serviços territorializados e integrados aos outros pontos de atenção 

da RAPS (Yasui & Costa-Rosa, 2008), acionando-os quando necessário. Isso é o que 

vislumbramos, no contexto da Política, como resposta à crise, nas situações de urgência e 

emergência citadas, isto é, quando se enxerga a impossibilidade de viabilizá-las nos CAPS, 

por atuar nelas, isoladamente, como responsável exclusivo. Um tipo de resposta que, 

orientada pelo princípio da tomada de responsabilidade, construa-se na parceria e 

corresponsabilização dos diversos pontos de atenção da RAPS. 

O modelo que prevê a responsabilização pela demanda dos sujeitos enquanto 

existências-sofrimentos, tendo o compromisso com o cuidado em liberdade, convoca a 

interação máxima possível entre trabalhadores e usuários. Inspirados em Merhy (1999), 

entendemos, assim, que o CAPS é espaço privilegiado das tecnologias leves relacionais que se 

dão nos encontros, em ato. Assim, reforçamos: as tecnologias privilegiadas dos CAPS, que 

possibilitam oferecer espaço continente e substitutivo aos sofrimentos de seus usuários, são as 

                                                 
51

 Conceito pensado por Foucault e particularizado por Deleuze, diz respeito, nos processos de subjetivação, a 

uma vergadura (uma flexão do lado de fora) do poder, para a constituição de “uma relação da força consigo, um 

poder de se afetar a si mesmo, um afeto de si por si”, conforme palavras de Deleuze (2005, p. 108). Uma espécie 

de deslocamento que opera uma flexão. 
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leves. Disso temos clareza e por essa razão estamos dando destaque a este tipo de produção do 

cuidado na atenção à crise. 

Retomando o pensamento da construção da resposta à crise, em conexão com o 

princípio de responsabilidade, a Portaria 3.088/11, que institui a RAPS, estabelece que os 

CAPS, responsáveis pelo cuidado à crise, devem acolher as demandas de urgência e 

emergência (Brasil, 2011b). Orientados pela lógica territorial comunitária adotada pela 

PNSM, compreendemos que tal acolhimento se daria, quando necessário, na articulação com 

os outros pontos da RAPS responsáveis pelas urgências e emergências: o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e as 

portas hospitalares de atenção às urgências em hospital geral. Ou seja, o que se prevê possível 

para o CAPS fazer, frente às situações de urgência e emergência da crise, é um tipo de 

resposta em rede, integrada com o SAMU, UPA e serviços de urgência e emergência, e não 

uma resposta isolada e exclusiva. 

Quanto aos serviços de emergência psiquiátrica, já sinalizamos algumas problemáticas 

que colocam sob alvo de preocupação o encaminhamento a eles. A respeito da atuação do 

SAMU na RAPS local, apesar de indicado o seu potencial de coesão e articulação de rede 

(Dias, 2013), também se observam dificuldades em cumprir seu papel frente às demandas de 

saúde mental. Esse é um aspecto também sinalizado por Dimenstein et al. (2012), na realidade 

de Natal-RN, e por Elia (2013), no contexto do Rio de Janeiro-RJ, que se aproxima do que os 

participantes da nossa pesquisa indicaram como “resistência do SAMU em comparecer”, 

quando acionado para prestar suporte aos CAPS nas situações de crise envolvendo 

agressividade.  Não por acaso, a equipe sinaliza que no protocolo do SAMU do município é 

previsto que ele só atue em conjunto com a polícia. 

Ao apresentar o Serviço de Urgência Psiquiátrica (SUP), de Belo Horizonte, Souza 

(2012) cita os recursos de suporte clínico indicados pela equipe, considerando-os necessários 
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ao atendimento de urgência, e integra-os à estrutura do serviço que descreve. Ademais, 

indica-nos que os Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAMs) têm o apoio efetivo 

do SUP. Este, nas situações mais graves que envolvem agitação e auto ou 

heteroagressividade, desloca-se aos CERSAMs e presta atendimentos de urgência, ao mesmo 

tempo em que opera o matriciamento com os trabalhadores. Revela-se que os CERSAMs 

contam ainda com o apoio do SAMU, que também assume as demandas de urgência e 

emergência, como avalia o autor, “. . . de forma entusiástica e proativa . . . com resultados 

promissores nos planos quantitativos e de melhoria da qualidade da assistência” (Souza, 2012, 

pp. 7-13).  

Revela-se amplificada, neste desenho de atendimento integrado em rede, a capacidade 

de resposta à crise dos CERSAMs, podendo, nas situações de urgência e emergência, 

sustentar o usuário, evitando o seu encaminhamento e minimizando as chances de “perdê-lo” 

para um internamento em hospital psiquiátrico. Em um cenário de franca articulação e 

integração da rede assim constituída, vê-se possível sustentar a crise nos serviços 

substitutivos, prescindindo do hospital psiquiátrico.  

Tanto nas entrevistas quanto na restituição, os trabalhadores da nossa pesquisa 

indicaram, de forma enfática, porém, que a realidade de integração da rede no atendimento à 

crise, descrita pelo autor, distancia-se daquela do cenário local. Em vez disso, referem 

dificuldade da rede para funcionar de forma integrada, de modo a possibilitar, em parceria, 

uma resposta à crise integral e contínua. Problematizando isso, um trabalhador questiona: “É 

só o CAPS para acolher e atender essas pessoas em determinadas crises? Cadê o SAMU? 

Cadê a rede? A gente é muito só e tudo chega até aqui”. Neste sentido, avaliam que a RAPS 

local é precária em seu funcionamento e revelam sentimentos de frustração, impotência e 

desgaste diante dos obstáculos cotidianos impostos pelas fragilidades da rede. 
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Em outro cenário, Dimenstein et al. (2012) refere que há “. . . pontos de 

estrangulamento na RAPS que impactam no atendimento da crise e indicam problemas na sua 

capacidade de resposta” (p. 122). Portanto, ante a conjuntura de fragilidade da Rede à qual o 

CAPS pesquisado se vê submetido, a sua atuação nas situações de urgência citadas se 

enfraquece, despontencializando sua capacidade de resposta à crise.  

Apesar do pensamento de alguns entrevistados sobre a necessidade de o Serviço dispor 

daquele instrumental tecnológico, não defendemos a sua imprescindibilidade, sob pena de 

“hospitalizarmos o CAPS”. Assim também intuiu uma trabalhadora: “Pode parecer que eu 

estou querendo hospitalizar o CAPS”. Isto o fecharia à Rede, à comunidade e, no limite, à 

recomposição dos laços sociais. Em vez disso, defendemos que, assim como sinalizado no 

cenário de BH, tais recursos devem estar presentes por meio do suporte efetivo dos outros 

pontos de atenção às urgências e emergências da RAPS.  

Sustentar essa defesa em um cenário de maior dificuldade de corresponsabilização e 

integração, como apontado pelos trabalhadores, entretanto, não é tarefa confortável. Não à 

toa, emerge um analisador na equipe: “A gente tá em colapso!”, indicando, como refletiu 

Dimenstein et al. (2012) os “pontos de estrangulamento” na Rede que dificultam a atenção à 

crise. Como um analisador, esta fala se presta à sinalização de um colapso na RAPS local, 

embora não só nela, no sentido de sua resolutividade, especialmente no quesito da integração 

entre os seus pontos de atenção. Aqui aparece questionado e, portanto, em alguma medida, 

também em colapso, o próprio princípio de rede.  Assim, o “colapso” da rede despotencializa 

a atenção à crise na RAPS e a reforça no âmbito hospitalar psiquiátrico. 

Nesse ponto, vemos a crise operar como força instituinte, pressionando e promovendo 

uma tensão por fazer conectar os pontos de atenção da RAPS, desmantelando esse 

funcionamento de desintegração para agregar as partições da rede em um tecido mais vivo, 

dinâmico e solidário. Nesse sentido, acreditamos que o caminho de saída é a construção do 
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fortalecimento dos pontos de atenção da rede, no sentido de uma integração e entrosamento 

que possibilite aos CAPS exercer, em parceria, seu papel estratégico e substitutivo na atenção 

à crise. 

O terceiro determinante - a ausência, circunstancial, de psiquiatra – é um fator que, em 

razão do segundo aspecto indicado (falta do instrumental) tornar-se-ia secundário. 

Acompanhando a lógica anterior, ainda que houvesse psiquiatra presente, a falta do 

instrumental impediria o atendimento considerado pela equipe adequado e seguro. Ao mesmo 

tempo, revelou-se que a sua presença, nas situações de urgência e emergência, opera como 

fator tranquilizador. Uma trabalhadora assim expressa: “. . . pra mim é tranquilo lidar com a 

crise, na situação de urgência, quando a gente tem um suporte aqui, quando tem psiquiatra”. 

Em relação à utilização do recurso do encaminhamento no Serviço, não nos pareceu, a 

priori, que a assistência à crise ou às situações de urgência estivessem irremediavelmente 

condicionadas à presença do psiquiatra, tal como indica ocorrer Dimenstein et al. (2012) em 

um CAPS II de Natal. Ainda assim, pela tradicional tendência histórica de centralização do 

cuidado nesta categoria profissional, convém aqui nos ocupar em problematizar o lugar dado 

ao psiquiatra na atenção à crise.  

Reproduzindo uma lógica institucional psiquiátrica – da crise medicalizada, dos 

especialismos que, atuando delimitadamente por territórios hierarquizados e verticalizados de 

saberes profissionais (Severo e Dimenstein, 2013), coloca o psiquiatra em um papel central de 

apropriação da experiência da loucura – e uma herança cultural do Paradigma Psiquiátrico 

Hospitalocêntrico Medicalizador, este profissional é considerado possuidor do saber-fazer 

autorizado, legítimo e seguro (por isso “tranquilizador”) para lidar com a crise e suas 

urgências. Ou seja, esse efeito de tranquilização que sua presença promove na atenção à crise 

desvela essa lógica psiquiátrica mais tradicional asilar dos especialismos em alguma medida 

atravessada no Serviço e remonta a fundação do poder psiquiátrico frente ao “perigo” 



161 

 

 

 

anunciado por Foucault (2006), e retomado por Moebus (2014): “estamos aqui para defender, 

proteger a sociedade” (p. 47). 

Nessa direção, em movimento de insistência de permanência da hegemonia daquele 

paradigma, trabalhadores apontam como uma dificuldade da atenção à crise a não garantia da 

presença de psiquiatras em todos os horários de funcionamento do CAPS. Esse foi um aspecto 

indicado na restituição, quando se acercou da discussão da transformação do Serviço em 

CAPS III, especialmente quando se antecipava o funcionamento dos plantões noturnos sem a 

presença do psiquiatra. Expressando essa dificuldade, compartilha uma trabalhadora: “quando 

isso acontecer, a gente tá frito”. Aqui, como refletiu Lobosque (2003a) a partir de alguns 

serviços, parece haver certa dependência do profissional de formação psiquiátrica. E, 

enquanto isso, a psiquiatria segue nos tranquilizando e, ao mesmo tempo, reforçando o seu 

capital simbólico de agente guardiã. 

Este sentimento de estar “encurralado” diante do usuário em crise, na ausência do 

psiquiatra, é também compartilhado na realidade de outros serviços como algo relacionado à 

cultura asilar, que centraliza no psiquiatra, mais do que a articulação da assistência à crise, o 

próprio cuidado. Nesse ponto do nosso debate, importa trazer o pensamento do Conselho de 

Medicina que, reclamando a presença do psiquiatra em todos os períodos de funcionamento 

dos CAPS, segue atuando com força de conservar aquele capital simbólico.  

Assim, podemos observar que, em pesquisa desenvolvida pelo Conselho de Medicina 

no estado de São Paulo, ao identificar “. . . um número significativo de períodos em que os 

CAPS funcionavam sem a presença do médico psiquiatra . . .” (Cremespe, 2010, p. 69), 

expõe-se que: “o Conselho de Medicina não compactua com assistência à saúde, com 

atividade diagnóstica e terapêutica, sem a figura do médico” (Cremespe, 2010, p. 69). 

Reconhecendo a insistência de permanência da cultura asilar, assim como os efeitos de 

retrocesso que ela impõe à Reforma, e propondo mecanismos de enfrentamento, Lobosque 
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(2001) fala da importância de se desmitificar essa cultura, o que chama de “descentrar 

espaços”, ao nos permitirmos perceber que as demandas da crise, não raramente, não são 

dirigidas especificamente ao psiquiatra, mas ao todo da equipe. 

Apesar da reprodução de uma lógica instituída que acredita na figura do psiquiatra 

como o possuidor do saber-fazer legítimo e seguro para operar frente à loucura, a partir da 

operação de forças instituintes, ainda vemos se conseguir margens de liberdade em relação 

àquela lógica, indicando, por essa via, momentos em que se desloca dela para fazer decolar 

outras tentativas que não passem pela presença “segura” do psiquiatra.  

Nesse sentido, importa ressaltar que não é toda situação de emergência que o Serviço 

encaminha e, quando o faz, não atua em um tipo de resposta automática, imediata e 

protocolada frente à ausência do psiquiatra ou das condições julgadas necessárias para a 

administração segura dos injetáveis. Em vez disso, mesmo sem elas e diante da ausência 

circunstancial de psiquiatras, indicam-se tentativas, permeadas pelas tecnologias leves, 

descoladas daquela lógica instituída, de manejo da situação antes de recorrer ao SEP. Nesse 

sentido, o uso do recurso do encaminhamento ao SEP não expressa um modo 

desresponsabilizado de se livrar de uma demanda grave dirigida ao CAPS. 

Ainda que os discursos da insegurança e do risco quanto ao uso dos injetáveis sem a 

retaguarda do instrumental de suporte e da segurança, associada à presença do profissional 

psiquiatra, estejam atravessadas como lógicas instituídas, a equipe “descentra espaços” 

produz ruptura em modos instituídos, investe no vínculo e, em alguma medida de abertura, 

sustenta riscos pelo usuário em prol de um tipo de cuidado que faça sentido para ele.  

Aparecendo como força instituinte que resiste no Serviço, esse tipo de investimento 

indica que ainda tem sido possível manejar situações de urgência/emergência sem o “kit 

completo” das tecnologias duras ou sem a interferência exclusiva dos saberes bem 

estruturados das tecnologias leve-duras. Assim, também observou Elia (2013) em sua 
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pesquisa quando os trabalhadores aludiram que: “. . . mesmo nas situações de agitação 

psicomotora e agressividade, sem os recursos acima elencados, a equipe do CAPS sempre 

conseguiu manejá-las clinicamente, fazendo uso da escuta, da disponibilidade em estar próximo 

ao paciente e do ambiente da convivência . . .” (Elia, 2013, p. 120). 

Isso, além de nos aparecer como um dado importante, desvela, outra vez, a potência 

instituinte das tecnologias leves-relacionais como capazes de, quando não evitarem o 

encaminhamento, postergá-lo, de modo que a equipe ganhe tempo para formação de vínculo, 

produção de cuidado e, especialmente, de sentido para o usuário. Afinal, há que se perguntar: 

quais são realmente as urgências da crise? 

 

 

3.2.4. A internação em hospital psiquiátrico: o último recurso ou um aliado estratégico?  

 

 

Outro recurso utilizado pela equipe na atenção à crise é a internação. Esta pode ser 

viabilizada na enfermaria psiquiátrica de um hospital universitário, nos leitos dos hospitais 

psiquiátricos da cidade e, mais recentemente, nos Leitos de Atenção Integral de um hospital 

geral filantrópico. Entendendo que o endereçamento da internação aos hospitais psiquiátricos 

colocam algumas questões para o campo da Atenção Psicossocial, dele também nos ocupamos 

em nossa análise.   

A equipe recorre às internações psiquiátricas, em casos específicos, tal como revela 

um trabalhador: “. . . não é qualquer um que a gente interna”. Desta forma, são consideradas 

procedimentos de exceção. Como pontua uma trabalhadora, “a proposta do CAPS é que o 

último recurso seja o hospital”, porém, reconhecendo nele e no internamento, apesar de 

“último recurso”, um “aliado estratégico que vem sendo utilizado para minimizar o 

sofrimento do paciente”. Esse recurso é acionado quando, após diversas tentativas, considera-
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se que “. . . as coisas que fizeram para o usuário não estão surtindo efeito”; “. . . quando não 

tem condição nenhuma de segurar no Serviço . . . e chega à conclusão de que não tá dando 

conta”; a “equipe está sem conseguir dar suporte”, em “. . . casos clínicos que a gente não vê 

perspectivas”. 

Os usuários endereçados à internação, assim como nos encaminhamentos ao SEP, são 

os considerados mais graves – aspecto que se encontra com o que revelou Elia (2013) em 

pesquisa de um CAPS II do município do Rio de Janeiro. Embora, no endereçamento que o 

CAPS do nosso estudo faz à internação haja uma diferenciação em relação aos 

encaminhamentos que faz ao SEP: ainda que os casos novos em condições graves sejam os 

mais encaminhados, não apenas usuários novos e sem vinculação com o Serviço são dirigidos 

a esse tipo de internação. Alguns usuários já vinculados e em acompanhamento no CAPS 

também recebem a conduta. Segundo trabalhadores, estes usuários apresentam a seguinte 

caracterização: quadro mais acentuado de auto e heteroagressividade, com risco para si e para 

terceiros; insucesso na resposta aos esquemas medicamentosos; comprometimento clínico 

demandando intervenções hospitalares; ausência de suporte familiar; impossibilidade de ficar 

sozinhos no período noturno e que corra riscos na comunidade; usuários “. . . inadequados e 

com dificuldades de pactuações . . . ameaçando a equipe”.  

Assim como o fator de risco aparece como um dos elementos de destaque para a 

conduta do encaminhamento ao SEP, ele também se sobressai na decisão de endereçar à 

internação. Como expressa uma trabalhadora: “. . . o foco principal é o risco . . . num caso 

que oferece risco, até pra equipe, é o caso de internação . . .”. 

Outro fator que aparece como determinante do uso da internação como recurso é a 

dificuldade de contar com o suporte noturno dos CAPS III, bem como com mais Leitos de 

Atenção Integral em hospitais gerais da rede do município. Na condição de CAPS II, 

pensando com Ferigato et al.  (2007), a retaguarda noturna nos equipamentos substitutivos 24 
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horas da Rede, evitaria tanto a utilização de leitos nas enfermarias psiquiátricas quanto as 

internações nos hospitais psiquiátricos. Porém, a equipe sinaliza que, apesar das tentativas, 

por falta de vagas, não vem sendo possível contar com o suporte do CAPS III
52

, bem como 

dispor de Leitos de Atenção Integral em hospitais gerais suficientes para o atendimento das 

demandas na Rede. Como analisa uma trabalhadora: “. . . A dificuldade de lidar com a crise é 

porque a gente esbarra na estrutura de não ter a retaguarda do CAPS 24 horas . . . A gente é 

obrigado a recorrer ao hospital . . . A nossa dificuldade é nos equipamentos de apoio . . . 

Cadê as vagas nos CAPS III? Os Leitos de Atenção Integral? O CAPS só não dá conta . . .”. 

Esta fragilidade no suporte do CAPS III e dos Leitos de Atenção Integral nos hospitais 

gerais a um Serviço que, na condição de CAPS II, não dispõe da oferta do pernoite a seus 

usuários é merecedora de um pouso analítico e nos faz questionar: interna-se por gravidade da 

crise ou por gravidade do funcionamento da rede? O déficit no recurso de acolhimento 

noturno, tanto em CAPS III quanto em hospitais gerais, que permitiria um tipo de atenção 

intensiva, não é dificuldade exclusiva da rede local do Serviço, revelando-se presente em todo 

território nacional (Dias, Gonçalves & Delgado, 2010). Como assinala Souza (2010), “. . . os 

CAPS, independente de seu tamanho e área de atuação, só conseguem dar uma resposta aos 

casos mais graves se oferecer atenção contínua e integral, o que significa incorporar a função 

Hospitalidade Noturna como elemento estratégico” (p. 15). 

De acordo com Dias, Gonçalves e Delgado (2010), isso não significa, porém, que deva 

ser feito um uso largo dos Leitos de Atenção Integral em hospitais gerais. Em vez disso, por 

se tratar de internação, os leitos só devem ser utilizados nestes espaços quando outras 

tentativas se mostrarem insuficientes, devendo estar claro o que se espera desse tipo de 

internação como recurso terapêutico: investigação de quadros clínicos e avaliação por outras 

especialidades médicas.  
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 Na época da pesquisa, havia apenas dois CAPS III em funcionamento para uma população de cerca de um 

milhão e seiscentos mil habitantes.  
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A atenção em saúde mental precisa estar inserida na atenção à saúde geral, sim. Contar 

com assistência em hospital geral é uma das formas de se garantir essa inserção, porém, sem 

essa especificidade na demanda dirigida aos hospitais gerais, os autores citados acima 

defendem que o uso dos leitos que garantem a função da hospitalidade noturna convém ser 

utilizados nos CAPS III. Isso é o que diferencia o uso do leito noturno no hospital geral ou no 

CAPS III. 

Diante da limitação concreta do Serviço pesquisado, trabalhadores colocam em 

questão a possibilidade de sustentarem um usuário em crise funcionando como CAPS II, sem 

o acolhimento noturno, sem a retaguarda dos serviços de apoio, e abrem uma problematização 

do lugar do CAPS II na atenção à crise. Como expressa uma trabalhadora: “Até onde vai o 

nosso papel? O que eu tô levantando é realmente ver o papel mesmo do CAPS como unidade 

de saúde nessas crises”.  

Diante dessa conjuntura que mescla fatores de risco, ausência de suporte familiar e/ou 

comunitário, dificuldades de pactuação, ameaças e fragilidade dos equipamentos de suporte à 

crise da RAPS, especialmente a dos CAPS III, trabalhadores entendem que esses usuários 

precisam de “. . . um tipo de suporte para além do que estava sendo oferecido no CAPS”, com 

necessidade de vigilância maior e monitoramento mais criterioso. Com essa compreensão, 

consideram que “o hospital tem uma estrutura melhor nesse sentido”, de resposta à crise. 

Na restituição, a impossibilidade de contar com o suporte dos CAPS III, foi reforçada 

como vetor importante que impõe dificuldades para sustentar o usuário em crise no Serviço, 

enquanto CAPS II. Pela constante falta de vaga no CAPS III, sinaliza-se um mecanismo de 

inversão no fluxo
53

 de recorrer a este serviço em relação à internação em hospital psiquiátrico.  

Como comenta uma trabalhadora: “Às vezes a gente já inverte, tendo o CAPS24 horas como 
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 No município onde a pesquisa foi desenvolvida. o fluxo entre os CAPS II e III acontece com base em uma 

pactuação local de que os dois CAPS III em funcionamento absorvam a demanda de acolhimento noturno de 

todos os CAPS II da cidade, como forma de evitar que esses serviços recorram à internação em hospital 

psiquiátrico. 
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segunda opção, isso já tá internalizado. A gente conta com ele como uma lenda e liga para lá 

apenas como desencargo de consciência. Há uma inversão, o que deveria ser a primeira 

opção passa a ser a segunda”. Ou seja, por já pressuporem a inexistência de vagas no CAPS 

III, recorrem primeiro aos hospitais e, quando não encontram vaga neles, recorrem aos CAPS 

III. 

Ainda que seja notória a dificuldade concreta que o fato de não poder contar com o 

suporte do CAPS III impõe ao Serviço, chama-nos a-tenção a internalização citada 

anteriormente à qual a trabalhadora, no momento da restituição, referiu-se. Isso porque, 

mesmo compreendendo a resposta que a equipe visualiza frente à repetição da dificuldade 

referida, ela sinaliza a prática de recorrer ao hospital, nos casos já citados, como algo, de 

algum modo, naturalizado. Com essa naturalização, absorve o hospital na rede, em vez do 

CAPS III. Tal naturalização sinaliza para um ponto de contradição operando no Serviço 

quando, nas entrevistas, ao mesmo tempo em que trabalhadores indicaram o hospital 

psiquiátrico como último recurso, revelou-se, apesar disso, indicativos de repetição de sua 

utilização. Assim expressa uma trabalhadora, referindo-se ao um usuário: “. . . já é rotina, 

Carlos
54

 tá internado, não é mais novidade”. 

Além disso, desvelou-se uma divisão na equipe acerca do lugar adequado e possível de 

atender e sustentar, em acompanhamento, um usuário em crise grave. De um lado, 

trabalhadores entendem que o CAPS é esse lugar para cuidar de crises severas: “. . . é para 

atender a crise que eles foram montados”. Do outro, o hospital é revelado como o local que 

reúne condições para tal: “. . . casos de crises graves mesmo, o CAPS não é ambiente para 

patologia que chegou àquele momento, para não botar em risco outros usuários em termos 

de agressividade . . . o hospital não deveria deixar de existir”. 
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 Carlos foi um nome fictício que demos ao usuário a fim de não identificá-lo. 
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Ainda que recorram ao hospital e, habitando essa divisão e aquela contradição, 

defendem, porém, que a internação deve ser breve, “. . . não internação de cronificar”. A 

orientação dessa conduta é que, atenuado o quadro que provocou a internação, o usuário volte 

ao CAPS e continue seu acompanhamento nele. Como expressa um trabalhador: “. . . passa 

uns dias internados e aí quando melhora, retorna ao CAPS”. Comentando um desses casos, 

pontua outro trabalhador: “. . . não estava mais com essas ideias de agressão, estava mais 

tranquilo . . . estava mais contido . . . aí a gente deu continuidade ao acompanhamento dele 

aqui”.  

Quanto ao modo como se procede com os usuários nos momentos de encaminhá-los à 

internação, a equipe relata tentativas de pactuação, buscando, como expõe uma trabalhadora, 

“. . . assegurar que a gente não tá abandonando, que a gente vai realizar visitas, vai dar 

suporte à família, que ele tá indo para se cuidar A gente tenta dar essa garantia . . . e parte 

pra tentativa de um acordo pactuação”. Apesar das tentativas, caso haja recusa, que não se 

consiga manejar, faz-se um procedimento de urgência medicamentosa e conduz-se o usuário à 

internação de modo involuntário, ainda que sempre (re)conversando com ele.  

Em alguns casos, relata-se quebra de vinculação do usuário com o CAPS, expressa na 

falta de desejo do usuário de retornar ao CAPS para dar continuidade ao seu acompanhamento 

após o período de internação. No retorno de alguns usuários, observam-se pistas do insucesso 

do tratamento, quando se comenta que “foi e voltou do mesmo jeito”, e dos efeitos no usuário, 

quando se diz: “Eu nunca vi ninguém falar da internação que tenha sido boa”, mas, apesar 

dessas pistas, trabalhadores avaliam que a equipe carece de discussões mais amplas e 

coletivas a respeito dos aspectos que envolvem a internação em hospital psiquiátrico. 

Em análise dessa dificuldade, uma trabalhadora reflete que a equipe tem readmitido os 

usuários após a internação sem, no entanto, empreender um tipo de discussão coletiva que 

contemple os aspectos sensíveis que os envolvem, especialmente no que diz respeito a bancar 
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alguns supostos riscos dos usuários, e apostar no vínculo e na relação de contratualização com 

o usuário em prol de mais participação e autonomia.  

Fazendo essas constatações, a trabalhadora entende que se precisa avaliar melhor o 

retorno dos usuários das internações em hospitais psiquiátricos, atentar mais para os efeitos da 

internação no usuário e aquilo que se tem alcançado a partir delas. Em suas palavras: “. . . se 

valeu a pena ou não internar, eu não vejo esse tipo de discussão”. Em nossa compreensão, 

permitir-se empreender esse tipo de análise seria extremamente oportuno na decisão de novas 

possíveis internações. 

A fim de monitorar o caso e não perder a vinculação com o usuário, no período de 

internação, apontam-se formas de contato e articulação
55

com as equipes dos hospitais, com a 

família e com o usuário, na perspectiva de retorno ao CAPS e continuidade do Projeto 

Terapêutico Singular. A esse respeito, uma trabalhadora comenta: “A gente tenta fazer essa 

parceria . . .”. Visitas e contatos telefônicos com o usuário, durante a internação, também 

foram relatados como tentativas de continuidade de alguns aspectos do Projeto Terapêutico. 

Ao mesmo tempo, relata-se que, em função das demandas internas do cotidiano do Serviço, 

pouco se tem conseguido viabilizar esses contatos. 

A partir do que foi considerado pela equipe quanto à utilização do recurso da 

internação, percebe-se, então que, ainda que empregado como um recurso, a internação não é 

utilizada como prática predominante ou corrente. Além disso, ainda que haja divisão na 

equipe em relação ao entendimento de onde deve ser o espaço de cuidado de crises graves, e 

que esteja inscrita uma contradição em relação à eleição do hospital em detrimento do CAPS 

III, endereçar alguém para a internação não é uma regra ou principal recurso utilizado na 
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 O nível de articulação possível depende do hospital em que o usuário está internado, já que passa pelo grau de 

conhecimento e vinculação entre as equipe, especialmente entre os psiquiatras. Desse modo, os trabalhadores 

relatam que só tem sido possível esse tipo de articulação com as equipes do hospital universitário e do Hospital 

Ulysses Pernambucano. 
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atenção à crise. Em vez disso, sinalizou-se que representa as exceções de muitas outras 

situações de crises.  

Esse caráter de excepcionalidade também parece ser reforçado pela percepção da falta 

de vagas nos hospitais psiquiátricos que os trabalhadores se referem, tanto à época das 

entrevistas quanto na restituição. A esse respeito, dialogando com Dias, Gonçalves e Delgado 

(2010) compreendemos que “. . . percepção de falta de leitos psiquiátricos pode ser um 

sintoma de baixa efetividade e articulação da rede de atenção à saúde mental, da falta de ações 

de saúde mental na Atenção Básica . . .” (p. 121), muito mais do que propriamente um déficit 

real do número de leitos disponíveis.  

Junto com esses autores, compreendemos que a necessidade de uso de leitos 

psiquiátricos “. . . diz muito mais respeito ao funcionamento da rede de cuidados em saúde 

mental do que a gravidade clínica dos usuários . . .” (Dias, Gonçalves & Delgado, 2010, 

p.121). Com esse raciocínio, entendemos que quanto melhor a efetividade da rede, menor a 

necessidade desses leitos. E, mesmo em caráter de exceção, à medida que se revela 

fragilidades no funcionamento da rede, permanece a demanda por internações psiquiátricas e 

a dificuldade da atenção à crise ser protagonizada pelos CAPS. Assim também situa Elia 

(2013), quando refere que “. . . a rede de saúde mental do Rio de Janeiro atualmente não 

proporciona as condições para que esse cuidado seja de fato protagonizado pelos CAPS” (p. 124). 

Nota-se, porém, que no Serviço não se opera com o recurso da internação de forma 

simplista. São realizadas tentativas de manejo e sustentação do usuário no CAPS, anteriores à 

decisão de internar e, durante a internação, tenta-se formas de contato e articulação, tanto com 

o usuário e familiares quanto com as equipes de alguns hospitais. Revelam-se tentativas de 

pactuação com o usuário no momento do encaminhamento à internação. Ademais, um 

sentimento de mal-estar e frustração em muitos trabalhadores, por recorrerem à internação, 
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além de indicar alguns dos efeitos
56

 que o ofício da atenção à crise produz nos trabalhadores, 

agrega-se à análise que tal conduta é operada em um contexto de responasbilização.  

Esse contexto, expresso no modo de utilização deste recurso, pode ser lido como 

tentativa de afastamento das práticas do modelo asilar, nas quais todos esses elementos 

citados seguramente não apareceriam. Porém, ainda assim, especialmente pela dimensão de 

naturalização identificada, bem como pela divisão na equipe em relação ao entendimento de 

onde dever ser o espaço de cuidado de crises graves, importa indagar: o que representa, no 

cenário da Atenção Psicossocial, endereçar um usuário em acompanhamento pelo CAPS, no 

momento da intensidade e maior potência da crise, à internação em hospital psiquiátrico? 

Reconhecendo que este seria o momento em que ele mais precisa de cuidado, o que isso nos 

indica, tanto da perspectiva do Serviço, quanto da RAPS e, no limite, da PNSM? 

Propomos esse questionamento como artifício que nos ajuda a alargar o pensamento 

analítico aqui desenvolvido, colocando-o em favor de impulsionar o fortalecimento da 

atenção à crise sintonizada com o que reza o modelo psicossocial. Como artifício analítico, 

ele nos auxilia na construção dos argumentos em prol da defesa do nosso trabalho de tese. 

Conforme sinalizado, os casos remetidos à internação são aqueles que, mesmo com 

investimentos, não se conseguem sustentar com o que se dispõe, em termos de: estrutura 

física e de instrumental clínico, equipamentos de suporte da RAPS, elementos de suporte 

familiar, comunitário e de equipe. 

Em relação à estrutura física, considera-se inadequada a presença de escadas e sala 

com portas de vidro para o acompanhamento dos usuários em crise. No que se refere ao 

instrumental clínico, já tivemos oportunidade de indicar e discutir o que se considera como 
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 Cansaço emocional e físico, sentimentos de angústia, adoecimentos e pedidos de licença do trabalho são 

efeitos indicados pelos trabalhadores que refletem sofrimento na equipe. Porém, ainda que o trabalho de cuidar 

da crise imprima esses afetos e efeitos não alegres, outros trabalhadores conseguem identificar, por outro lado, o 

sentimento de gratificação quando, conseguindo manejar e superar as dificuldades, alcançam ações exitosas e 

veem o usuário fora da crise. Expressando esse sentimento, um trabalhador revela: “É gratificante quando a 

gente vê um resultado dá certo . . . o usuário chegar em crise e sair melhor”. 
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dificuldade pela ausência dos recursos de suporte clínico para as urgências e emergências. 

Quanto a alguns equipamentos de suporte da RAPS, problemáticas também já puderam ser 

sinalizadas, e outras serão agregadas mais à frente. No que se refere aos elementos de suporte 

familiar e comunitários já indicados, também retomaremos mais adiante. 

Com relação à equipe, avalia-se insuficiente a quantidade de trabalhadores que a 

compõe em relação ao alto número de usuários que atende. Como analisa um trabalhador: “. . 

. Com os fechamentos dos hospitais, a demanda aumentou nos CAPS . . . tem dia de estar 50, 

55 usuários aqui . . . Teria que ter mais técnicos e menos usuários. Aí, dar uma melhor 

atenção àqueles usuários”. Referindo à sobrecarga de atividades, sente-se que a demanda de 

usuários é crescente
57

 e maior do que a que o Serviço pode acolher. Avalia-se que devido à 

sobrecarga
58

 vivida “. . . a equipe acaba, às vezes, sem conseguir dar conta das coisas”, 

comprometendo, num certo nível, a qualidade do cuidado. Assim compartilha uma 

trabalhadora: “. . . a qualidade fica um pouco comprometida . . . os grupos são enormes, as 

reuniões são tumultuadas porque são muitas coisas. A gente não consegue dispor de um 

acompanhamento mesmo”.  

Entende-se que esse é um fator que tem interferência no cuidado ao usuário em crise, 

no sentido de “perder um pouco o foco da crise”, isto é, não se investir prioritariamente e 

satisfatoriamente nos usuários que estão em crise. Nas palavras de outra uma trabalhadora: “. . 

. é muito usuário pra que a gente possa atender . . . então você termina dando menos atenção 

ao pessoal da crise, fica menos espaço de agenda pra isso”. Nesse sentido, avalia-se que “. . . 

tá faltando ou ter outro local, ou diminuir usuários . . . para que a gente pudesse atender 

mais o pessoal em crise mesmo. A gente, acho, ia conseguir manter mais usuários aqui, em 

vez de encaminhar”. Em análise semelhante, comenta outra trabalhadora que: “não adianta a 
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 Ao crescente aumento da demanda dirigida ao CAPS, os trabalhadores associam à política de desospitalização. 
58

 Mais à frente do texto, é possível compreender que essa sobrecarga é também produzida por uma tendência na 

equipe de operar de modo protecionista e reparador de lacunas que identificam na rede, além de aspectos do 

processo de trabalho. 
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gente fingir que trata duzentos porque a gente não tá tratando dos quinze que a gente deveria 

tá tratando de verdade”. 

Pensando com Costa (2007), o perfil endereçado à internação reflete o que a autora 

define como “fracassos” dos serviços substitutivos, naquilo que não conseguem sustentar na 

atenção à crise. Em sintonia com a análise desta autora, a partir da experiência do Núcleo de 

Atenção à Crise (NAC) de Campinas-SP, Ramos et al. (2007) consideram que os CAPS 

atuam nas crises, porém insuficientemente. Assim frisam: “Nossa experiência no NAC tem 

tornado isso bem evidente” (Ramos et al., 2007, p. 312). Os autores entendem que há um 

conjunto de situações clínicas e/ou sociais que “. . . não encontram capacidade de cuidado 

protegido suficientemente intenso para dar conta da necessidade que está em foco” (Ramos et 

al., 2007, p. 303). Assim, como sinalizado pelos trabalhadores do CAPS pesquisado, indicam 

as situações de violência, de descontinuidade de projetos terapêuticos e casos de riscos, como 

situações que “. . . os CAPS não tem conseguido resolver, encontrando-se como em 

encruzilhadas” (Ramos et al., 2007, p. 303). 

Ainda que os casos endereçados ao hospital psiquiátrico sejam minorias e que se 

vislumbre a brevidade da internação, termina-se por fazer do internamento (e do hospital) um 

“aliado estratégico” e, mesmo com o incômodo de alguns trabalhadores, legitima-o, 

mantendo, como assinala Costa (2007), “. . . sua sustentação prática, técnica e ideológica . . .” 

(p. 98). Deste ponto, abrimos outra questão: por que essa legitimação é autorizada a partir de 

um equipamento desenhado para, em vez de contar com o hospital psiquiátrico, substituí-lo? 

O que estaria nutrindo essa contradição? Após três décadas de Reforma, teríamos que 

reconhecer que o CAPS é lugar de crises menores, menos graves , para as situações em que o 

usuário “não está mais com ideias de agressão, mais tranquilo e contido”, sem representar 

risco, e, assim, desconfortavelmente, concluir que há sentido de existência do hospital geral 

na Atenção Psicossocial, ou ainda, afirmar que há lugar para ele na RAPS? 
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Pensando sobre o aspecto da gravidade de algumas crises, como aspecto que se 

apresenta como dificuldade não apenas no CAPS pesquisado, Lobosque (2003a) comenta que: 

“há serviços nos quais a avaliação segue o critério de gravidade, porém, digamos às avessas: 

se são casos mais ou menos graves, ficam lá, se são casos muito graves, vão para o hospital” 

(p. 23). Contudo, trazendo a vivência dos CERASAMs, a autora contrapõe-se a esse, que 

parece um aspecto que determina condutas de encaminhamento para internação psiquiátrica 

na realidade de muitos CAPS, especialmente II. Em seu contraponto, defende que a ruptura 

com essa lógica orienta os CERSAMs. Ou seja,  

. . . por mais grave que se apresente um caso, ele não há de beneficiar-se de 

uma hospitalização; é em nosso serviço, e não em outro, supostamente mais 

complexo ou com mais recursos . . . Em suma, ficarão conosco justamente 

quando se apresentarem naquelas condições que tradicionalmente indicariam 

sua internação num hospital . . . (Lobosque, 2003a, p. 23). 

Buscando responder os questionamentos por nós levantados, discutimos três aspectos: 

primeiro, acerca do que o hospital psiquiátrico dispõe para se configurar como espaço de 

escoamento de “fracassos” da atenção à crise nos serviços substitutivos; segundo, a respeito 

da demanda que efetivamente é dirigida ao hospital; e o terceiro, analisa o internamento frente 

a alguns aspectos de ordem macropolítica – que envolvem a estruturação da PNSM enquanto 

política pública – e da micropolítica do cotidiano do trabalho e do cuidado em saúde mental. 

Para alguns trabalhadores, a reflexão em torno do primeiro aspecto expressa que, além 

do funcionamento em horário contínuo, atribui-se ao hospital: melhor estrutura de 

equipamentos; “vigilância maior”; “monitoramento mais criterioso”; mais “observação”. 

Para eles, o conjunto desses fatores configura maior capacidade de atender usuários em crises 

graves.  
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Apesar dos elementos historicamente apontados para a desqualificação do hospital 

psiquiátrico como lugar de cuidado, entrevemos alguma idealização da sua capacidade 

resolutiva e sua defesa como espaço de cuidado legítimo. Ao mesmo tempo, trabalhadores 

identificam sinais de insucesso do tratamento nos hospitais, conforme relato sobre um usuário 

que retornou de uma internação: “foi e voltou do mesmo jeito”. 

Embora esse argumento não tenha sido representativo em toda a equipe, ele apareceu 

com certa ênfase, expressando uma força conservadora de reação ao ideário antimanicomial e 

à sustentação prática do modelo psicossocial operando em um jogo de forças em conflito e em 

disputa dentro do Serviço. Dizemos jogo de força em disputa considerando que, ao passo que 

esse tipo de pensamento foi identificado, também foram expressas ideias em completa 

oposição, como anteriormente indicado, por exemplo, na inquietude e no mal estar de alguns 

trabalhadores quando, sentindo que haviam recorrido a todos os recursos disponíveis, mesmo 

assim, um usuário era encaminhado para internação psiquiátrica, ou quando se percebia, em 

seu retorno, sinais do insucesso do tratamento.   

Partindo dessas considerações, avançamos nos questionamentos: ainda hoje é legítimo 

atribuir ao hospital psiquiátrico o manto da resolutividade? Eles viabilizam um tipo de 

assistência à crise, acessando as pessoas em crise? Por que os usuários, como sinaliza um 

trabalhador, “fazem pedidos suplicantes” para não serem internados e aceitam, com maior 

tranquilidade, serem acompanhados nos CAPS? Desmitificando a ideia que esse hospital daria 

conta da crise, Dimenstein et al. (2012), a partir de trabalhadores de hospital psiquiátrico, 

apontam: a manutenção das condições insalubres do espaço; a utilização de “leitos-chão”; o 

uso de lençóis rasgados como instrumento de contenção física; leitos sem aparelhagem 

específica para atendimentos de urgências.  

Somando-se a esses indicativos, psiquiatras do CAPS pesquisado trouxeram memórias 

de suas experiências recentes de residência e, nelas, aquilo que – referindo-se a melhor 
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estrutura de equipamentos e monitoramento mais criterioso de suporte clínico – foi associado 

e atribuído ao hospital psiquiátrico não correspondia ao que de fato era vivenciado em suas 

formações. Além disso, é preciso considerar a descontinuidade existencial e histórica, assim 

como a quebra de vinculações que essas internações têm vocação de provocar. Como aponta 

Lancetti (2006), “o trabalho de desconstrução manicomial mostrou que o cenário do hospício, 

a organização dos espaços-tempos são promotores de identidades cronificadas” (p. 21).  

Dialogando com Dell‟Acqua e Mezzina (2005), e entendendo que a crise se constitui 

no âmbito coletivo, a continuidade existencial e histórica, a manutenção dos vínculos com seu 

ambiente e pessoas significativas em sua vida são elementos de cuidado dos quais não se 

convém abrir mão, já que são aspectos de grande relevância, como de superação de situações 

de crise.  

Considerando os aspectos apontados, em vez da suposta estrutura de suporte 

adequada, reconhecemos nas práticas de atenção à crise dos hospitais psiquiátricos a marca da 

contenção – química ou física – como recurso por excelência para sustentar essas situações de 

crises. Ou seja, aquilo a que se atribui a mais adequada condição de sustentar a crise 

reconfirma-se como práticas silenciadoras de sofrimentos e inviabilizadoras da produção de 

cuidado psicossocial.  

Nessa perspectiva que defendemos, esse hospital perde a legitimidade como espaço de 

cuidado. Essa é uma perspectiva compartilhada por autores que se dedicam ao campo da 

Atenção Psicossocial. Assim, referindo-se aos hospitais psiquiátricos, reforça Lobosque 

(2011) que: “eles não fazem parte da rede tal como a concebemos: não vale encaminhar lhes, 

de forma implícita ou não, aqueles casos que “não damos conta” (p. 4590). Porém, aqui 

importa-nos dar visibilidade ao conflito e a ambiguidade da Lei Nacional 10.216, que, 

substituindo o Projeto de Lei 3.657/89, não bancou efetivamente o fechamento progressivo 

dos hospitais psiquiátricos (Amarante et al., 2005), conseguindo-se nesse aspecto, em seu 
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lugar, apenas criar mecanismos para regulamentar as internações psiquiátricas. Desta feita, de 

acordo com a avaliação de Lobosque (2003a), pela indecisão e frouxidão dessa Lei, a 

permanência prática desses hospitais segue se reafirmando como um desafio da atenção à 

crise e da Reforma Psiquiátrica (Lobosque, 2011).  

Ainda assim, se utilizado, não caberia defender seu manto de resolutividade; no 

máximo, pensá-lo como um arranjo incômodo possível enquanto tal desafio não for 

verdadeiramente enfrentado. Condição imposta por uma conjuntura institucional e política 

que, em níveis macro e micro, não tem conseguido se sustentar, ainda, sem sua interferência. 

De forma estratégica, nos esforços de alargarmos a análise produzida, incrementamos nossa 

questão: diante do conjunto de críticas que vêm sendo dirigidas aos hospitais psiquiátricos a 

partir da constatação de práticas essencialmente asilares, por que insistir em atribuir aquele 

manto a ele, especialmente dentro de um Serviço ancorado em uma perspectiva de cuidado 

psicossocial?  

Para discuti-la, entramos no segundo aspecto anteriormente anunciado, pensando 

sobre que demanda, de fato, é dirigida ao hospital. A esse respeito, sem desconsiderar 

aspectos concretos, já indicados como a ausência do pernoite e a falta de retaguarda da rede, 

chama-nos atenção pela equipe ter indicado, de forma enfática e em vários momentos, o fator 

de risco como um dos elementos decisivos para o endereçamento à internação. Entendendo 

crise como “. . . uma situação onde existem riscos para o sujeito” e a associando ao risco de 

periculosidade, trabalhadores referiram sentimentos de ameaça e medo, aliados ao de falta de 

preparo técnico-relacional e oferta de capacitação continuada para manejar as situações mais 

tensas, associadas à presença de comportamentos de agressividade de alguns usuários em 

crise.  

Indicando fragilidades da ordem da micropolítica do cuidado, esse foi um aspecto 

retomado na restituição. Nela compartilha um trabalhador: “Na hora da crise mesmo, uns 
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ficam outros vão, porque não sabem, fica meio desarticulado. Uns abordam de uma forma, 

outros não conseguem fazer
59

. As pessoas realmente têm dificuldade de chegar e lidar com 

aquela situação, não sai da sala e quem vai em cima, vai da forma que dá, usando o vinculo 

como estratégia. A primeira coisa que a gente tenta fazer é estabelecer um vínculo”.  

Portanto, o fator periculosidade-risco se revela, juntamente com a percepção de falta 

de preparo como algo que, não sendo possível desconstruir e/ou manejar, sugere a internação. 

Assim, os pressupostos da periculosidade, do risco e a resposta do medo a eles associados, 

bem como a sensação de despreparo, atravessam e configuram a demanda dirigida ao hospital, 

na conduta da internação. Assim, vê-se o hospital psiquiátrico funcionar como um gestor de 

riscos e das ameaças, como assinala Moebus (2014). Ao mesmo tempo, o indicativo do uso do 

vínculo como estratégia de enfrentamento das situações tensas que envolvem agressividade, 

insurge-se como força instituinte, tensionando aqueles pressupostos, e deixa mais uma vez em 

realce a sua potência na atenção à crise. 

A associação entre crise e riscos, revelando uma tradição do pensamento psiquiátrico 

clássico que a compreende como desequilíbrio e desadaptação, saída da homeostase (Ferigato 

et al., 2007) e que nos aponta uma lógica instituída, já pôde ser indicada quando 

problematizamos as noções de crise no início desse capítulo-movimento. Refletindo essa 

tradição, Elia (2013) indica que a ideia de risco também fora indicada como índice de 

situações de crise por trabalhadores de um CAPS II do Rio de Janeiro-RJ. 

Problematizando a suposição da periculosidade associada à doença mental, Nicácio 

(1990), retomando Foucault (1975), fala-nos de uma cadeia estabelecida: doença mental-

periculosidade-internação, como resultante dessa cadeia aparece a internação. Ao mesmo 

tempo, a sinalização do vínculo como forma de enfrentamento se contrapõe como força 

instituinte travando disputa com ela. Como força instituinte luta contra o instituído que, de 
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forma estabelecida, conforma-se na resultante da internação. Dessa forma, nessas condições, o 

vínculo se insurge como uma brecha de liberdade dentro daquela cadeia. 

Há vinte e cinco anos, ao se retomar o raciocínio foucaultiano que desvela esta cadeia, 

Nicácio (1990, p. 6) lembra que ela “. . . está profundamente enraizada nos técnicos como 

cultura, como forma de agir e pensar a loucura e que não se dilui simplesmente, mas precisa 

ser constantemente confrontada e trazida à tona para discussão”. Esse tipo de confronto 

auxiliaria no enfrentamento de sua desnaturalização, assim como do sentimento de medo. Vê-

se, assim, a atualização de um velho problema sobre o qual parece que pouco conseguimos 

produzir mudanças. Do lugar de supervisor, Merhy (2004) refere o pavor de uma equipe de 

CAPS diante das crises dos usuários. 

A esse respeito, porém, mesmo essa sendo uma temática que ronda o espaço de 

supervisão do Serviço, trabalhadores avaliam que a equipe tem dificuldade de discutir e 

colocar em análise o sentimento de medo em espaços coletivos. E, tanto nas entrevistas 

quanto na restituição, reclamam por capacitação em nível mais abrangente da Política. Sem 

identificar esse suporte, sentem-se desapoiados pela insuficiência de oferta de capacitação. 

Ao passo que se reclama por capacitação, identificamos uma lacuna de um espaço 

coletivo, sistematizado e regular de discussão e estudos incorporados à rotina de trabalho do 

Serviço. Ainda que se auto avaliando como uma equipe engajada com a construção e a 

produção do conhecimento, como expressa uma trabalhadora, “não tarefeiros”, revela-se já 

ter havido anteriormente esse tipo de espaço, porém que foi gradativamente perdendo lugar no 

coletivo, a não ser, de forma pontual, através da supervisão ou, de outro modo, no plano das 

buscas individuais de trabalhadores, mas não como uma atividade coletiva e presente na 

agenda de trabalho da equipe.  

Expressando isso, um trabalhador comenta: “Não acontece, a não ser que a gente 

mesmo procure alguma coisa para a gente estudar, mas a gente gostaria que isso acontecesse 
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. . .  Faz falta e muita . . .”. Atribuindo esse tipo de oferta a uma função norteadora das 

práticas, outra trabalhadora compartilha: “. . . desde que eu entrei aqui no CAPS, eu senti a 

necessidade de algo que realmente norteasse . . .”. 

Avalia-se que a dificuldade do processo de trabalho de organização do tempo nas 

reuniões é fator de relevância na perda desse espaço e na dificuldade de retomá-lo, embora 

haja demanda pelo resgate desse tipo de atividade. Analisa-se ainda não ter sido possível um 

modo de organização que o realize. Tal dificuldade se expressa na fala de uma trabalhadora: 

“. . . a gente discutiu, só que não conseguiu executar ainda, . . . a rotina, o dia a dia, a 

sobrecarga. Quando a gente vai pra reunião cada um tem, pelo menos, dois, três casos pra 

discutir. A gente ainda não conseguiu fechar, em termos de horário mesmo”. 

Na proposta do modelo psicossocial de cuidar em liberdade é de fundamental 

relevância propor a reflexão sobre a capacidade de continência dos serviços substitutivos. 

Ferigato et al. (2007) nos falam da importância da postura da equipe de poder sustentar a face 

destrutiva da crise como um atributo capaz de colaborar para que se abram outros destinos, 

quiçá, mais criativos. Isto demanda, na equipe, a abertura para lidar com os supostos riscos, 

entendendo, sobretudo, que eles fazem parte da vida e não são privilégio de quem cuida de 

pessoas em crise. Adotando o pensamento de Caponi (2009), que defende a saúde como 

abertura ao risco, dizemos que a capacidade de continência da equipe diz do seu grau de 

saúde, no sentido do quanto lhes é possível se abrir para conviver e administrar riscos, tolerar 

tensões e mal-estar, do que pode impor o cuidado de alguém em crise. 

Essa postura de suporte e sustentação da crise, de forma continente, difere da que 

opera pela via da contenção e do silenciamento, tipicamente manicomial. E, considerando as 

heranças da cultura asilar que carregamos, nossos manicômios mentais (Pelbart, 1993), 

compreende-se que ela faz parte de uma construção processual e coletiva, fortemente 

amparada em espaços de interlocução. Estes, como reforçam as autoras, funcionariam como 
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facilitadores da troca de experiências e de saberes como um artifício de questionamentos de 

lógicas instituídas, desconstrução de valores negativados associados à crise, debate de 

temores, fantasmas tradicionalmente associados à pessoa em crise e, assim, um meio de 

cuidado para os trabalhadores conseguirem lidar com o sentimento de mal-estar com o qual, 

muitas vezes, o ofício de cuidar de pessoas em crise faz com que o profissional se deparare. 

Nesse sentido, vemos, de alguma forma, fragilizada essa capacidade no CAPS pesquisado, 

especialmente quando atentamos para sua dificuldade de debater o medo, aliada à inexistência 

de espaços de discussão no coletivo. 

Adentrando no terceiro aspecto, que envolve a estruturação da PNSM e a micropolítica 

do cotidiano de trabalho, perguntamos: há como não fazer do internamento e do hospital um 

“aliado” ou não legitimá-lo sem o suporte da Rede? Embora tendenciosos a responder 

prontamente na negativa, entendemos que o raciocínio que conduz a uma resposta mais ampla 

não seria, assim, tão linear. Sim, com clareza defendemos que, sem a retaguarda de uma rede 

suficiente e integrada, fica difícil para os CAPS II, sem escoamentos, bancarem o atendimento 

aos casos de crises mais graves.  

Destacamos aqui aspectos que põem em xeque a resolutividade da PNSM: a não 

garantia do acolhimento noturno nos CAPS III, pelo número reduzido desses serviços e a 

insuficiência de Leitos de Atenção Integral em hospitais gerais. Tais aspectos, ainda que 

contemplados na normatização que rege a RAPS, revelam fragilidades na retaguarda de seus 

equipamentos, colocando em questão a resolutividade da PNSM e fazendo os trabalhadores se 

sentirem desapoiados pela Política.  

Acerca da insuficiência da rede de CAPS III no país, o próprio Ministério da Saúde 

reconhece morosidade
60

 no processo (Brasil, 2011a), impondo impasses à atenção à crise no 

cenário da Atenção Psicossocial. De acordo com Lobosque (2011), a escassez dos CAPS III 
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 O próprio CAPS atesta isso quando há mais de três anos e meio aguarda essa transformação na rede local. 



182 

 

 

 

no território brasileiro é um dos pontos fracos da nossa reforma. Pensando com Lancetti 

(2006), consideramos equivocada a priorização da Política às outras modalidades de CAPS 

em detrimento aos CAPS III que – com regime de funcionamento de 24 horas, com 

hospitalidade diurna e noturna e agindo na complexidade do território – seriam substitutivos 

dos hospícios.  

Por outro lado, distanciando-nos de uma perspectiva queixosa, simplista e não 

engajada, consideramos que todos têm papéis e responsabilidades na construção da Rede. 

Assim, além de indicar aqueles aspectos de estruturação da Política que põem em questão a 

sua resolutividade, questionamos: o que tem sido feito, pelos trabalhadores, no plano 

micropolítico do trabalho, pela construção, funcionamento e sustentabilidade da Rede? 

Emblematicamente, diz-se que a “Rede é rasgada”. Porém, que artefatos relacionais e 

organizativos são utilizados, micropolítica e singularmente, por seus integrantes, para tecer 

esses fios desencontrados? 

Levantar esses questionamentos não implica desconsiderar as dificuldades concretas 

apontadas pelos aspectos de estruturação que colocam em questão a resolutividade da PNSM. 

Propor essa reflexão é uma aposta em agregar vetores de análise a um quadro complexo, que 

pede pensamentos da mesma ordem. E mais: é um convite-provocação, instigando a 

pensarmos, também pela via do plano micropolítico, por onde se abriram linhas de fuga, que, 

subvertendo ordens e regimes de poder, nos sinalizaram para mudanças, rupturas e potências 

criadoras importantes em alguns serviços emblemáticos da Reforma, como o NAPS de 

Santos-SP. Segundo Lancetti (2006), a equipe que compôs esse NAPS, além de muito unida e 

com objetivos claros, era muito aberta e disposta às inovações.  

No Serviço pesquisado, identificamos presente na equipe uma percepção de estar 

refém das dificuldades oriundas das fragilidades da rede, da gestão local e da falta de 

resolutividade da PNSM. Como comenta um trabalhador: “. . . em alguns casos a gente fica 



183 

 

 

 

refém mesmo . . . quando a gente não tem o ideal . . . A gente só pode aguardar”. Nessa 

posição de “refém”, revelam-se fragilidades de empoderamento na equipe quando deixa 

entrever dificuldades micropolíticas de se apropriar do seu processo de trabalho
61

 no 

enfrentamento dos rasgos da rede, no sentido de uma movimentação política mais ativa.  

Nesse sentido, ao indicar os problemas na estruturação da PNSM que colocam em 

questão sua resolutividade, ao mesmo tempo em que a equipe se expressa politizada – quando 

produz análises das dificuldades vividas e conectadas com a esfera mais macro da política – 

por uma fragilidade de empoderamento de pouca participação de reinvindicações e exercício 

de co-gestão, se distancia da compreensão do seu processo de trabalho ligado à esfera política, 

no plano micro, como também implicada nas dificuldades vividas. Sobreimplicados, não 

conseguem produzir análises das suas implicações e enlaces com a instituição do modelo de 

heterogestão que lhes atravessa quando, reproduzindo relações verticalizadas de poder, na 

ponta, “só pode aguardar” algo que, de cima para baixo, seja construído apenas pelo plano da 

PNSM. 

Esse foi um aspecto retomado na restituição com bastante ênfase, na perspectiva de 

impulsionarmos ações micropolíticas que auxiliem a equipe às movimentações que a 

desloquem desse lugar. Essa intervenção se deu em um momento oportuno em que uma 

coordenadora
62

 do Serviço, retornando de uma reunião com a gerência do distrito e outros 

atores representantes de outros pontos da rede, em movimento de implicação, produziu 

análise, incitando os trabalhadores a se organizarem para movimentações coletivas, de 

reanimação e ações políticas. 

Tal como o enfraquecimento do ativismo político dos trabalhadores, foi sinalizado por 

Vasconcelos (2010) como fator presente no cenário nacional do país. Também identificamos 
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certo enfraquecimento da ação política dos trabalhadores do Serviço nos enfrentamentos dos 

problemas que os atingem.  Com essa percepção, uma coordenadora chama a-tenção: “A 

gente tá começando a acordar de que a gestão não vai abrir o espaço se a gente não se 

organizar e se fortalecer; se a gente ficar esperando, de cima, a gente não vai ter. A gente 

tem uma força enquanto equipe, mas sozinho não vai à frente, tem que se unir e integrar à 

rede. Se a gente começar a se apropriar da nossa força a gente vai incomodar. Ou faz 

controle social ou vai cansando. A gente cansa, os usuários cansam”. 

A esse respeito, o que dizer de um CAPS II
63

 que – frente às mesmas condições 

desfavorecedoras citadas e diante de uma usuária que seria enviada ao internamento em 

hospital psiquiátrico – opera uma manobra afirmativa e singular, organizando seu processo de 

trabalho e sua estrutura de suporte para funcionar como um CAPS III, nos dias mais críticos 

de sua crise, e evitar a internação? Sem julgamentos categóricos, do tipo certo e errado, e sem 

culpabilizações, do que essa ação nos fala senão do investimento maciço em sustentar o 

CAPS como espaço da crise, para cumprir sua promessa substitutiva, vinculadora, inclusiva e 

antimanicomial por princípio? Talvez algo de sobreimplicação da equipe possa ser 

identificado nessa conduta e, mesmo ela tendo sido realizada em caráter excepcional, importa 

dizer que este serviço, ainda que em meio a muitos conflitos, vinha conseguindo prescindir do 

uso de internações em hospitais psiquiátricos. 

Pelo exposto, ao passo que reafirmamos aspectos mais amplos de estruturação da 

RAPS pela PNSM enquanto política pública do Sistema único de Saúde – como elemento 

relevante para a compreensão, no cenário nacional, dos endereçamentos das crises aos 

hospitais psiquiátricos realizados pelos CAPS – defendemos também fatores micropolíticos. 

Operando por linhas de fuga, estes se fazem mais independentes daquele plano macro, de 

normatização e estruturação das políticas públicas, instaurando rupturas nas teias do 
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instituído. Esta nos parece uma posição importante a ser reafirmada. Não sem esforços, 

disposição, análise de implicação e ativismo político. 

 

3.2.5. A intervenção medicamentosa  

 

 

 

Voltando ao fluxo de atendimento da crise... 

Além do acolhimento, do horário estendido, da estratégia da avaliação de risco do 

usuário, do encaminhamento e da internação, a intervenção química medicamentosa é 

indicada como um dos recursos importantes na intervenção à crise, devendo, a depender da 

situação, ser administrada, “o mais rápido possível”. Em caso de inquietação psicomotora, 

agitação e impulso de agressividade, situações de intercorrência e/ou grande resistência do 

usuário ao uso da medicação oral que configure uma situação de urgência/emergência, 

medica-se com injetável. A esse procedimento emergencial é dado, no Serviço, o nome de 

“urgenciamento”. Nestas situações de intercorrência que necessitem do uso de esquema 

urgência, a referência é o médico. O “urgenciamento” se faz através de orientação médica.  

Uma ressalva feita é a de que, contando com o vínculo, o acolhimento e a abordagem 

verbal, nem sempre as situações de intercorrência desembocam em intervenções 

medicamentosas de urgência. Outro aspecto destacado pela equipe nos momentos de 

intercorrência é a participação coletiva dos trabalhadores. Como diz um deles: “nessa hora, 

todo mundo ajuda, desde o auxiliar de limpeza até a gerente . . . A gente conta com a equipe 

toda: o administrativo, o vigilante, o motorista, o técnico de enfermagem, os profissionais de 

nível superior . . . Num momento de agitação maior todo mundo interfere em parceria . . . a 

gente nunca deixa um profissional só”. Vê-se, aqui, uma face da crise como força agregadora. 

Ou seja, crise também agrega atores, produzindo tessitura de redes horizontais de 

solidariedade, nesse caso, entre os cuidadores do CAPS.  
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Esse pensamento que dá visibilidade à face agregadora da crise como força capaz de 

tecer redes de solidariedade também pode ser estendida para inscrever a participação ativa dos 

usuários e de outros serviços além do CAPS, desenhando um tipo de cuidado marcado por 

uma gestão coletiva e, agora, longitudinal das crises. Isso se distancia dos modos de 

subjetividade conservadora dos especialismos que coloca o psiquiatra no centro da atenção à 

crise, tão característicos da lógica manicomial.  

Experimentando momentos em que os especialismos são desfeitos e ações coletivas 

emergem, identificamos, assim, outra fonte instituinte no Serviço que também tenciona e 

rompe com um plano instituído da visão de crise como algo perigoso, que impõe riscos, 

medos e é pautada na lógica dos especialismos – em que só o psiquiatra tem a chave de acesso 

legítima e segura – operando pela abertura ou fortalecimento de um modo de cuidado 

psicossocial, deslocado da verticalidade, das centralizações e rigidez manicomiais. Em vez 

disso, aqui vê-se que a experimentação do compartilhamento de conhecimentos, experiências, 

saberes e práticas. 

Abrindo uma discussão sobre a utilização do recurso medicamentoso, fica sinalizada 

pela equipe a importância da medicação na atenção à crise, especialmente nas situações de 

intercorrência que requisitam atendimentos de urgência. Fica revelado que, apesar de 

importante, o recurso de medicação não figura como estratégia exclusiva ou isolada. Nesse 

sentido, tal como identificou Fontenelle (2010) em pesquisa sobre a atenção à crise no interior 

de Pernambuco, trabalhadores sinalizam para uma compreensão de cuidado mais larga do que 

a exclusiva administração medicamentosa, conectando-se com o que ressaltam Dell‟Acqua e 

Mezzina (2005) e Costa-Rosa (2000), de que a utilização de psicofármacos deve ser 

considerada apenas uma, dentre tantos outros recursos terapêuticos frente à crise. Ou seja, de 

que o uso da intervenção medicamentosa deve fazer parte de uma estratégia mais ampla, 

centrada no PTS e não na simples eliminação de sintomas (Saraceno, 2001). 
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A partir dessa perspectiva psicossocial apresentada pelos autores, entendemos que os 

psicofármacos não apresentam um valor terapêutico em si. Em vez disso, devem ser utilizados 

cautelosamente como meio de favorecer certa redução da angústia que facilite o manejo das 

relações em prol de potencializar o cuidado iniciado desde os primeiros momentos de 

tentativas de vinculação inicial com a pessoa em crise, antes mesmo da entrada da medicação 

em cena. Para nós, isso indica, em ato, a tal suspenção da doença em prol do sujeito, tal como 

defendeu Basaglia (1985). 

Além de não circunscrever a atenção à crise exclusivamente na utilização de 

psicofármacos, revela-se, ainda, algum nível de cuidado com o que Lima et al. (2012) chama 

de um “uso mandatório da medicação” (p. 431), através da aposta nas tecnologias leves do 

diálogo, do acolhimento, das tentativas de acordo e participação do usuário. Nesse sentido, 

fica sinalizada uma abertura para que o usuário possa interferir nas negociações que envolvem 

as prescrições e o uso das medicações. E, tomando esse vetor de análise, vê-se sintonia com o 

que propõe a Estratégia Atenção Psicossocial, tal como pensaram Costa-Rosa e Yasui (2008), 

quando identificam na participação dos usuários uma forma de saírem da condição de objeto, 

um meio de se reposicionarem subjetivamente. 

Apesar desses pontos de sintonia com a Eaps, um aspecto conflitante destacado pela 

equipe diz respeito ao modo como a medicação é administrada na relação dos profissionais 

com os usuários, sendo conduzida tanto na forma de “enrolar para medicar”, como assinala 

um trabalhador, quanto, na medida do possível, um modo acolhedor e pactuado, de forma que 

o usuário seja informado sobre o procedimento a ser realizado e haja tentativa de negociação e 

acordo. Expressando o segundo posicionamento, comenta um trabalhador: “. . . nesses 

momentos a gente prepara o usuário, diz o que vai fazer . . .”. Na avaliação de uma 

trabalhadora, “. . . os usuários percebem que o acolhimento aqui é diferenciado. Não há uma 

imposição, tudo é entrar em acordos”. 
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Em um dos momentos da restituição, essa polarização conflitiva e reveladora de jogo 

de forças instituídas e instituintes em operação – entre “enrolar para medicar” e manejar com 

a medicação de forma clara e pactuada com o usuário – foi geradora de um forte incômodo na 

equipe, configurando um momento tenso da restituição. Ao se deparar com o “enrolar para 

medicar”, iniciou-se um movimento, em parte da equipe, de negar a fala enquanto 

representativa de uma prática do Serviço. Desse lado, a equipe se defendia dizendo não se 

reconhecer nessa fala, abrindo uma barganha pela troca do termo “enrolar” por algo mais 

suave. De outra parte da equipe, porém, aludiu-se para as situações em que, para fazer com 

que alguns usuários mais resistentes usem a medicação, dizia-se que se tratar de uma vitamina 

ou algo do gênero – conduta que se opõe e disputa com a clareza e o tipo de pactuação 

mencionados.  

O realce da rapidez na forma de administração da medicação anteriormente indicado 

através da expressão “o mais rápido possível” é outro ponto que nos convida à análise. De 

acordo com Ferigato et al. (2007), “toda relação com o paciente em crise exigirá uma urgência 

de ação” (p. 36). Ao mesmo tempo, as autoras cuidam em chamar a atenção de que o requisito 

dessa urgência de ação na crise pode, se não devidamente e complexamente recepcionado, 

tornar-se gerador de uma ânsia de respostas imediatas comprometedora de uma postura de 

cuidado de escuta (Ferigato et al., 2007). Concordando com o pensamento das autoras, 

sinalizamos para a importância de “. . . desmistificar o momento da crise como uma situação 

ruim que deve ser bloqueada e controlada com a maior rapidez possível” (Ferigato et al., 

2007, p. 43). em vez disso, pensando com as autoras, defendemos que se possa, no cuidado, 

investir no potencial transformador e criativo que os momentos de crise carregam. 

Tomando a fala “o mais rápido possível” como um analisador, entendemos que, se por 

um lado ele pode expressar uma postura de prontidão para cuidar das acentuações e 

intensificações das crises, pode indicar, ao mesmo tempo, essa lógica de que a crise é algo 
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somente negativo, a ser rapidamente controlada ou suprimida. Acompanhando o pensamento 

de Knobloch (1998), citado pelas autoras, entendemos que quando a finalidade da ação é 

simplesmente, e com rapidez, tirar a pessoa da crise, silenciando as manifestações 

sintomáticas agudas, tira-se, ao mesmo tempo, pela imposição de um tempo cronológico, a 

oportunidade que a crise desencadeia, pelo seu potencial transformador e criativo, para a 

promoção de mudanças e novos processos de subjetivação, num tempo de acontecimento.  

No princípio já anunciado de tomada de responsabilidade, poder lidar com a dimensão 

do tempo do sujeito no atendimento à crise é fator de muita relevância enquanto elemento 

distanciador das práticas asilares, cujo tempo que se faz valer é sempre o do serviço: um 

tempo voltado aos interesses institucionais e não aos dos usuários. Assim também reflete 

Goldberg (1989), quando avalia a importância para o sujeito de se “. . . aguardar o momento 

mais propício a intervenções . . .” (p. 37), como uma postura de cuidar para que estas 

intervenções “. . . façam algum sentido para o paciente, sem perder de vista que se trata de um 

sujeito e que o nosso trabalho pode vir a diminuir um sofrimento e dar um caminho . . .” 

(Goldberg, 1989, p. 37). Deve-se dar tempo para que o sujeito apareça, emerja (Elia, 2013). 

Na mesma direção, entendendo o sintoma como uma tentativa aflita de dar sentido a 

uma experiência psíquica, Corbisier (1992) defende que ele possa ser escutado, não abolido, 

“. . . subvertendo a ordem estabelecida de que emergência psiquiátrica é sinônimo de pronto 

rápido atendimento” (Corbisier, 1992, p. 11). A perspectiva da erradicação de sintomas, 

tipicamente manicomial, está conectada a uma concepção da loucura como erro e desvio de 

um suposto estado de normalidade, como alienação mental, desenhando, assim, uma postura 

de reparação e não de abertura à reinvenção, à singularização.  

No lugar de pronto-rápido atendimento, usualmente manejada através de medicação e 

contenção, a autora defende, como postura antimanicomial, que se tenha urgência em não 

responder rapidamente. Em vez desses operadores, que se possa “. . . mediar as crises com 
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perguntas que, muitas vezes, diluem a urgência de uma resposta-tampão, transformando-as 

em pedidos de ajuda . . .” (Corbisier, 1992, p. 12), em um tipo de pronto-escuta, pronto-

disposição para os excessos, pronto-continência. 

Nesse sentido, importa realçar o apontamento feito pela equipe, de que nem sempre as 

situações de intercorrência no Serviço desembocam em intervenções medicamentosas de 

urgência, especialmente quando mediadas pelo vínculo, pelo acolhimento e pela abordagem 

verbal – recursos que operam em linha do tempo bem particular. Esse é um dado importante 

que a equipe revela como força instituinte capaz de tensionar e desmantelar a visão tradicional 

psiquiátrica, já indicada quando discutimos o uso da internação psiquiátrica, que associa crise 

e risco e convoca-nos a pensar a atenção à crise como um chamado de urgência. Esse tipo de 

mediação configura um tipo de intervenção que, de acordo com Corbisier (1992), 

possibilitaria fazer emergir das situações de crise sua real urgência, desfazendo o que Paulon 

et al. (2012) aponta como um “foco míope” de efeitos de invisibilidade nas demandas das 

crises, tipicamente presentes, por exemplo, nos serviços de emergência psiquiátrica.  

Desse modo, chamamos atenção para o referido “urgenciamento” naquilo que ele 

possa apontar para condutas de pronto-rápido atendimento, especialmente quando atentamos 

para o fato de que a agilidade pode, muitas vezes, ser viabilizada como um meio de manejar e 

conter qualquer ato que implique risco, na perspectiva de “. . . anestesiar um futuro 

imprevisível, de maneira a não caotizar o cuidado” (Paulon et al., 2012, p. 77). Importa 

relembrar aqui que o modo de lidar e manejar as situações sentidas como de riscos se revelou 

no Serviço como um componente determinante da forma de recepcionar os momentos de 

acentuação, intensificação, agudização da crise, traduzindo-se como desafio aos 

trabalhadores. Lidar com os riscos e com as imprevisibilidades das crises se coloca como um 

desafio imposto pelo próprio modelo psicossocial, quando concorre pelo cuidado em 

liberdade. 
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Com isso, não estamos negando a importância de se agir com certa brevidade em 

situações de crise como as acima apontadas. Como já dissemos, isto também indica prontidão, 

disposição, responsabilização, principalmente quando se reconhece que elas são porta vozes 

de sofrimentos e dores que possuem suas urgências. O que está sendo proposto é uma cautela 

com as demandas de agilidade de supressão de sintomas, naqueles momentos mais críticos, 

funcionando em favor, inclusive, da advertência feita por Nicácio (1990), qual seja: “a equipe 

não entrar em crise quando alguém está em crise” (p. 6). Para isso, seria preciso “. . . suportar 

a angústia de um paciente em sofrimento agudo sem acelerar intervenções” (Elia, 2013, p. 

133). 

Esse tipo de cautela não se confunde com um estado de contemplação e paralisação, 

como oportunamente nos lembra Costa (2007) diante das intensidades da crise. Em vez disso, 

proporciona uma reflexão que questiona a serviço de que, ou de quem, se opera nestas 

situações e tempos: se de produção de vida nos usuários, ou se de reprodução de lógicas e 

ideais de normalização e docilização da vida. Em acordo com Ferigato et al. (2007), 

reforçamos a proposição de uma nova ética para o atendimento à crise em que, para além das 

preocupações de agilidade com a supressão da sintomatologia expressa no momento de crise, 

seja oportunizado um cuidadoso investimento em seu potencial transformador e criativo. 

Um questionamento balizador que estas autoras nos sinalizam, e que nos auxilia a 

analisar continuamente a proximidade ou o distanciamento que na práxis da atenção à crise 

produzimos em relação a esta ética é: “. . . a quem de fato estamos atendendo: se estamos 

contribuindo para que o sujeito, num estado de profundo sofrimento, possa causar um desvio 

em sua vida ou se estamos respondendo aos ideários sociais de ordem . . .” (Ferigato et al., 

2007, p. 43), de adaptação, de equilíbrio, de docilidade e de normalidade.  

Acompanhando esta ética proposta, operar pela produção de desvios nas vidas das 

pessoas em crise inclina-nos às relações em que o poder é passível de negociação e concessão. 
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Somente desta forma elas podem, no cuidado, ser geradoras de autonomia e vida. 

Vislumbrando alargar essa discussão, demoraremos um pouco mais na discussão do 

“urgenciamento”.  

 

3.2.6. A contenção física, o uso do cadeado e da ação policial: o manejo das recusas 

 

Protegendo de riscos ou reproduzindo o poder de controle? 

No Serviço, refere-se que essa conduta pode ser operada nas situações que envolvam o 

risco, como resposta à recusa do usuário à oferta de cuidado da medicação oral ou, ainda, 

diante dos insucessos das tentativas de pactuação e acordo com o usuário para que aceite o 

que a equipe recomenda e prescreve para ele nas intercorrências. 

Apesar dos investimentos empreendidos para que a administração medicamentosa 

possa ser realizada de forma acolhedora e negociada, alguns usuários se recusam a usá-la. 

Aqui aparece a estratégia da contenção física como medida restritiva utilizada para viabilizar 

a administração da medicação injetável. Ela é operada, tanto com o usuário sendo segurado 

pelos trabalhadores, forma mais usual, quanto por meio da utilização de faixas de contenção 

mecânica, procedimento de exceção. Revela-se, entretanto, que pouquíssimas vezes se 

utilizou esse recurso: “. . . a contenção mecânica acontece muito raramente . . .”. 

Comentando o procedimento da contenção, um trabalhador diz que quando os usuários “. . . 

não aceitam, se recusam, aí a gente tem que agir mais . . . usar uma força. Nada que seja 

força excessiva . . .”. Já outro trabalhador diz que “. . . vai ter casos mesmo em que você vai 

ter segurar . . . pra ele ver . . . que tem alguém tentando dominar aquela situação”. 

Refletindo acerca do modo como esse recurso é utilizado, nos foi indicado: a 

importância de segurá-lo de forma adequada para que não venha a se machucar e, se possível, 

contar com a presença do Técnico de Referência ao seu lado nesse momento. Assim comenta 
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uma trabalhadora: “. . . o TR tá junto, conversando pra que ele fique mais tranquilo, pra que 

ele entenda o que tá acontecendo. Não é uma coisa feita friamente, é com afeto, com toda 

uma relação pessoal de benefício, o risco que ele tá correndo e a necessidade que a gente 

teve de fazer aquilo, como último recurso”.  

Participam do procedimento de contenção física os técnicos de enfermagem do sexo 

masculino, com o auxílio de outros trabalhadores homens: motorista, vigilante e auxiliar de 

serviços gerais. Aqui se revela uma tensão na equipe entre a utilização da contenção como 

forma de proteção de riscos e da administração segura da medicação injetável e, de outro 

modo, como forma de dominação ou controle. Além dessa tensão, foi possível identificar um 

mal estar em alguns trabalhadores com a utilização desse recurso no Serviço, ainda que 

excepcionalmente. 

Além da contenção física, o uso do cadeado no portão que dá acesso à rua foi indicado 

nas entrevistas como uma estratégia utilizada nos momentos em que tem algum usuário 

apresentando risco de fugir do CAPS. Em um dos momentos da restituição, o reconhecimento 

de sua utilização como recurso da atenção à crise, entretanto, foi outro alvo de polêmica na 

equipe. De um lado, se considera que o uso do cadeado aparece mais como forma de proteção 

da equipe e do Serviço do seu entorno, contra tentativas de assalto, já que se julga estar 

localizado em área de risco. De outro, é reconhecido o seu uso como uma estratégia 

necessária e imperiosa, quando intimamente correlata à ideia de cuidar da crise. Assim, 

comenta uma trabalhadora em uma roda de conversa: “Está se falando de um usuário em 

crise, então é uma necessidade. Ele só é fechado num momento de crise, não tem corpo-a-

corpo, não tem conversa, o cadeado é para diminuir riscos de fuga”.  

Em meio a esse reconhecimento, em outro pólo, avalia-se, ao contrário, que, embora 

seja necessário utilizá-lo nas situações citadas, ele não aparece como estratégia isolada. Assim 

comenta uma trabalhadora: “mas não é só colocar o cadeado, tem que tá no corpo-a-corpo, 
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tem que conversar; ele entra como uma estratégia, agora dentro de um passo a passo”. No 

bojo dessa polêmica, e reconhecendo a sua utilização na atenção à crise, alguns trabalhadores 

se questionam e analisam se o seu uso se dá em função de fragilidades no corpo-a-corpo
64

, na 

escuta, nas abordagens leves. E, fazendo uma crítica à defesa dessa estratégia, uma 

trabalhadora lembra: “o cadeado não impediu que Carlos
65

 pulasse e fugisse”. 

A polêmica em torno desse recurso revela, na falta de uma construção coletiva, outra 

vez, muitas lógicas circulando na equipe; lógicas que, por serem antagônicas, operam em 

disputa. Outra vez, a lógica do risco associada à crise que, aliás, toma a crise como problema 

individual do sujeito, compete com a de que crise não é esse objeto de imprevisibilidade e 

risco por si. Nela, esse risco também está associado ao modo como se lida com a crise, com 

mais ou menos investimentos intensivos, porém leves. Nesse caso, a crise não é tomada como 

problema em si e individual de alguém. Esse dissenso, por nós identificado, pôde sê-lo 

também por uma trabalhadora quando diz: “Não se chegou a um consenso de que se colocou 

o cadeado como estratégia de contenção à crise”. 

Mesmo considerando que a contenção e o uso do cadeado sejam pensados a partir do 

que os trabalhadores supõem ser o melhor e mais seguro para o usuário naquele momento, aos 

nossos propósitos, convém dar visibilidade analítica às condutas de cuidado frente às recusas. 

Manejar as recusas é sempre um desafio aos cuidadores do campo da saúde, impondo-lhes 

dificuldades e conflitos na produção do cuidado.  

Quando pensamos que o alvo do cuidado aqui discutido é alguém em crise, esses 

conflitos parecem se acentuar. Diante disso, perguntamos: estaria o usuário atestando que, 

porque em crise, “fora de si”, não teria condições de falar em nome próprio, no sentido 

daquilo que julga ser melhor para si? Estaria ele então revelando descuido absoluto de si? 

                                                 
64

 Uma discussão mais específica sobre o corpo-a-corpo se encontra mais adiante. 
65

 Carlos é um nome fictício. 
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Com respostas positivas a essas questões, não é incomum considerar que, em situações de 

recusa, tenha que prevalecer o que os trabalhadores avaliam ser o melhor ou mais seguro. 

Aqui importa dizer que a segurança acima referida não se refere apenas à dos usuários, 

mas, também, da equipe. Em situação em que trabalhadores julgaram de grande ameaça e 

risco para a equipe, relata-se que acionaram a polícia como forma de se proteger. Quando o 

acionamento desse elemento de segurança do Estado dentro do CAPS aparece, a partir de um 

caso, considera-se outra estratégia de contenção utilizada na atenção à crise. 

Ainda que em caráter de exceção, essa foi outra temática alvo de polêmica na 

restituição, havendo divergências em torno da questão levantada pelos trabalhadores se seria, 

ou não, papel do CAPS chamar a polícia. Assim, pergunta uma trabalhadora: “A gente tá 

chamando a polícia por quê e para quê?”. A esse respeito, fala-se no “peso da farda” como 

instrumento de contenção, em situações de risco para a equipe. Expressando esse pensamento 

uma trabalhadora comenta: “Chama quando necessário. Ninguém vai se colocar em risco”. 

Outra vez, vê-se a suposição do risco como um forte atravessamento na equipe. 

A disputa pelo cuidado entre usuários e trabalhadores é aspecto reconhecido. Autores 

como Merhy, Feuerwerker e Cerqueira (2010) já vêm indicando isso e, com o auxílio do 

pensamento de Foucault (2006), compreendemos que essa disputa tem como pano de fundo 

conflitos oriundos das relações de poder, entrelaçadas por saberes, técnicas e discursos 

científicos. Considerando essa disputa, cabe perguntar: e o louco, ele disputa cuidado, ou 

melhor, ele tem condições de, estando em crise, disputar cuidado? Essa nos parece uma 

questão relevante e que, a depender de como for respondida, desenha condutas de maior, 

menor ou nenhuma possibilidade de pactuação do cuidado com os usuários em crise. Isto 

porque se crise é concebida como um estado em que a pessoa está “fora de si”, alguém 

responde por ele, sem vacilo e mesmo sem consultas ou pactuações, apenas cumprindo 

mandatos sociais de tutela.  
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Antes, porém, se a crise for encarada como prenhe de sentidos; se a pessoa, mesmo em 

crise, for vista como alguém que sinaliza sofrimento, conflitos, faz denúncias e solicitações e, 

no limite, pede ajuda, mesmo as recusas podem receber outros sentidos e manejos. É nisso 

que o modelo de Atenção Psicossocial nos convida a apostar, e é isso que defendemos como 

postura de cuidado que busca implicar o sujeito da dor em seu processo de cuidado. Sem 

garantias, mas com a convicção de que este é um meio de buscar que o cuidado faça sentido 

para quem o recebe, e não só para quem cuida.  

Manejar as recusas nos pede uma delicadeza quase artística. Esta não se faz possível 

sem que se possa revistar e produzir crítica ao pensamento que entende crise apenas como um 

chamado de urgência, ou, sem que os trabalhadores, engajados com a defesa do modelo 

psicossocial, possam realizar, tal como nos lembra Lobosque (2003b), constantes negociações 

e subtrações de seus mandatos sociais de controle e tutela outrora lhes outorgado, dispondo-se 

à construção de relações de cumplicidade e confiança. Permitindo-nos admitir que estamos 

envolvidos em relações de poder, urge, no cotidiano das práticas, envolvermo-nos em um 

exercício contínuo de identificação e combate das relações unilaterais de dominação, 

fortemente nutridas por nossos “desejos de manicômio” (Machado e Lavrador, 2002), em que 

se coloca o usuário em uma nítida situação de perda, cristalizando-o em sua impossibilidade 

de emancipação e sufocando-o por mecanismos coercivos de dominação (Ferigato et al., 

2007). 

A situação de crise é um momento em que a pessoa mais precisa de investimentos de 

cuidado, mas a forma como vai se dar esse cuidado faz toda a diferença. Portanto, lidar com 

as recusas, a partir das subtrações daqueles mandatos e com a máxima tentativa de negociação 

com o usuário é requisito essencial ao cuidado comprometido com a produção de autonomia e 

geração de vida. Isso é o que representa, na prática, a operação de desmonte prático e 
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simbólico do modelo manicomial de atenção à crise do qual nos falam os autores do campo da 

Atenção Psicossocial em defesa da tessitura de uma Atenção Psicossocial. 

A partir do exposto, fica claro que no CAPS pesquisado não se faz um uso frequente e 

mecanizado das contenções físicas como forma típica de manejo das recusas – costume típico 

das práticas asilares como assinala Costa (2007). Nesse sentido, ainda que sem consenso, 

abre-se mão de “. . . responder prontamente e quase indiscriminadamente com tecnologias de 

contenção . . . tal como se vê no paradigma manicomial” (Costa, 2007, p. 101). Utilizada 

como último recurso, percebe-se, ainda, apontamentos de cuidados técnico-relacionais no 

momento da realização da contenção, a fim de que ela não seja utilizada sem que propósitos 

de cuidado e proteção de risco sejam seus horizontes.  

Isso assinala outro afastamento da cultura manicomial em que esse recurso era 

utilizado largamente como forma de intimidação e punição. Nesse sentido, chama-nos a 

atenção o indicativo de alguns requisitos técnicos, bem como a busca por associar o momento 

do manejo da contenção física a um contexto de acolhimento, por meio de esclarecimentos, 

presença de referências vinculares do usuário e tentativa de diálogos, numa composição 

híbrida de tecnologias duras e leves.  

Ao mesmo tempo, o atravessamento da lógica do risco, produz, em situações de mais 

difícil manejo, a aparição de estratégias, o uso do cadeado e o acionamento da polícia, 

associadas a um modo de cuidado com feições manicomiais, ao representarem formas de 

extremo cerceamento da liberdade, característico dos modos tutelares de proteção. 

Como medida restritiva e, portanto invasiva, o recurso da contenção deve ser visto 

com muito cuidado. Não se pode esquecer o histórico que os recursos de contenção carregam 

e, possivelmente, estão registrados nas memórias dos usuários, tais como o eletrochoque – 

enquanto tecnologia moral de punição (Silva, 2008). Um histórico denso que se reflete no mal 

estar de alguns profissionais com sua utilização no CAPS.  
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Tendo em vista esse histórico, chama-nos a atenção que a literatura do campo da 

Atenção Psicossocial, com a qual estamos dialogando – especialmente as que retratam 

pesquisas no âmbito da atenção à crise nos CAPS – não façam referência à contenção como 

um recurso presente nestes serviços. Isso nos abre um questionamento: será que os serviços 

estão conseguindo prescindir do recurso da contenção ou, mesmo se utilizando dele, não se 

fala sobre essa utilização a fim de não borrar o “politicamente correto”? Sem resposta 

consistente para essa questão, entendemos como corajosa a atitude da equipe do CAPS 

pesquisado de expor o assunto, abrindo-se, inclusive, para a análise da polêmica que o 

envolve, bem como à reflexão do mal estar que ele provoca em alguns trabalhadores. 

Sem contar com essa discussão na literatura priorizada neste trabalho de tese, em uma 

pesquisa que investiga a prática da contenção física em contexto de hospital psiquiátrico de 

Curitiba, aponta-se que este tipo de intervenção é utilizado como procedimento em casos de 

risco de agressividade, depois de esgotados todos os outros recursos. Ademais, contrariando “. 

. . o imaginário que tem consolidado a crença de que as pessoas com transtorno mental são 

perigosas, agressivas, sem capacidade de compreender e responder de modo efetivo a uma 

abordagem verbal” (Paes et al., 2009, p. 481), indica-se que a comunicação e a vinculação 

podem ajudar a resolver tais situações evitando a contenção (Paes et al., 2009). Para nós, tais 

conclusões nos atestam para mais um reforço da importância do vínculo operado pelas 

tecnologias leves na atenção à crise, sendo preciso, portanto, intensificar sua atuação nos 

serviços, especialmente na atenção à crise. 

 

3.2.7. O cuidado intensivo: corpos que se dispõem  

 

Outro recurso indicado pelos trabalhadores do Serviço e utilizado na atenção ao 

usuário em crise é o chamado cuidado intensivo. Um tipo de cuidado viabilizado por meio de 
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estratégias como: admitir o usuário nas modalidades do intensivo ou do “intensivão”
66

; 

realizar e ou intensificar o chamado “corpo-a-corpo”; acionar formas de pernoite
67

 fora do 

CAPS; utilizar o transporte
68

 do Serviço para ir buscar o usuário em casa e, ao final do dia, 

levá-lo de volta para sua residência; dispor de um técnico circulante
69

 que possa acolher as 

demandas que extrapolam os espaços de cuidado nos grupos. 

O “corpo-a-corpo” é caracterizado como uma forma de atenção em que trabalhadores 

do CAPS ficam sempre presentes, especialmente dos usuários em crise que não estejam 

inseridos nos espaços de atividades programadas, como as de grupo. Ele representa uma 

espécie de “colagem” no usuário, acompanhando-o dentro do Serviço, permitindo uma 

observação maior e monitoramento do usuário. É um estado de “antena ligada”, alerta ao 

usuário a fim de poder: identificar necessidades específicas; observar se ele está usando a 

medicação adequadamente; proteger o usuário de possíveis agressões contra si e contra os 

outros; estimular o autocuidado e o exercício da autonomia; intensificar vínculos. Refletindo 

sobre essa estratégia, uma trabalhadora adverte que “. . . esse corpo-a-corpo não seja só uma 

colagem no usuário, mas seja também com um sentido. A gente sempre tá, reforçando, a 

estimulação ao autocuidado, à alimentação . . .”. 

Pelo corpo-a-corpo vai se identificando quando o usuário não está ficando bem, então, 

considera-o como preventivo de intercorrências e agravos. Sabe-se que muitas demandas 

importantes vazam dos espaços formais para os de convivência. Como comenta um 

trabalhador que realiza o corpo-a-corpo, “no dia a dia, a gente que tá aí fora, que tem um 

                                                 
66

 Nesta modalidade, os usuários frequentam o CAPS de domingo a domingo, durante todo o dia do horário 

estendido. 
67

 Pernoite em domicílio com o reforço da medicação e com o suporte da família, quando se faz possível; uso de 

leitos do SEP para pernoite; busca pelos CAPS III da rede para pernoite. 
68

 Esse é um recurso utilizado para garantir que os usuários que não têm condições de se deslocar sozinhos até o 

CAPS, que estejam sem suporte familiar, com forte resistência a frequentar o Serviço e a família em dificuldade 

de conduzi-los até o Serviço, possam, ainda assim, ser cuidados no CAPS.  
69

 É um profissional de nível superior, escalado em agenda para dar suporte na função do corpo-a-corpo e 

atender as demandas que extrapolam os espaços de grupos. 
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contato direto com o usuário todos os dias, consegue perceber quando ele não está bem, 

detalhes que às vezes passam para quem não está alí no corpo-a-corpo”. 

À tecnologia do corpo-a-corpo, trabalhadores atribuem grande potência na atenção à 

crise. Dando força a esse pensamento, relata-se que em situações de intercorrências, poucas 

vezes se precisou chamar o psiquiatra de sobreaviso nos finais de semana. Atribui-se isso à 

realização mais constante do corpo-a-corpo, que é possível garantir durante os finais de 

semana, embora com a ressalva de que depende do técnico presente no momento da 

intercorrência – em clara alusão à diferentes formas de investimento. 

A função do corpo-a-corpo tem sido desenvolvida principalmente, ou quase 

exclusivamente, pela equipe técnica de enfermagem, sendo garantida pela presença constante 

desses trabalhadores que, ao lado dos usuários, presenciam acontecimentos e visualizam 

aspectos importantes a serem socializados com os técnicos de referência e com o restante da 

equipe. Como comenta uma trabalhadora: 

. . . a ideia é que, realmente, sejam os nossos olhos enquanto a gente tá em grupo e eles 

estão fora . . . eles sempre estão fazendo essa ponte porque eles ficam lá direto e a 

gente não tá lá direto, a gente passa, a gente vê ... tá todo mundo passando . . .  

Deste modo, revela-se que os técnicos de nível superior pouco exercem a função do 

corpo-a-corpo.  

Mesmo com a função ativa do técnico circulante, foi sinalizado que o corpo-a-corpo é 

realizado de forma quase exclusiva pelos técnicos de enfermagem, sem revezamento com o 

restante da equipe. Segundo avalia um trabalhador: “. . . É a equipe que fica mais próxima, 

que vai à casa, que vai pegar, que tá aqui em contato com eles . . .”. Com uma visão crítica da 

função do técnico circulante, questiona-se: “O técnico circulante, circula por onde?”. 

Mesmo avaliando que através desse esquema tem-se possibilitado mais atenção em 

relação ao usuário em crise, sinalizou-se este aspecto da organização do processo de trabalho 
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como gerador de problemas na integração da equipe como um todo, sendo sentido como 

despotencializador do cuidado. Nessa direção, a equipe técnica de enfermagem revela, como 

efeitos desse trabalho, sinais de desgaste, cansaço físico e emocional por ficar sem parceria 

com o restante da equipe na linha de frente da crise todo tempo. Nas palavras de um deles: “a 

gente chega à exaustão”.  

Reconhece-se que, em momentos anteriores, a função do corpo-a-corpo funcionava 

melhor quando era compartilhada entre os membros da equipe, através de revezamento. 

Avalia-se, porém, que o aumento da demanda de usuários tem interferido na diminuição da 

participação dos técnicos de nível superior no corpo-a-corpo. De outro modo, refletindo sobre 

a menor participação dos técnicos de nível superior nessa ação e, de algum modo, aludindo 

para um plano institucionalizado, um profissional pontua: “. . . a gente está sendo engolido 

pelas necessidades burocráticas do trabalho, necessidades que são criadas por nós mesmos, 

pela visão que nós temos desse cuidado, desse adoecer”. Nesse sentido, já desde as 

entrevistas, trabalhadores entendiam como uma necessidade do Serviço repensar a ação do 

corpo-a-corpo. 

A percepção de que uma disposição para estar mais próxima dos usuários é clivada na 

equipe, de modo que uns fazem e outros não, foi aspecto também observado por Elia (2013) 

em sua pesquisa em um CAPS II do Rio de Janeiro- RJ, quando referiu que “. . . os técnicos 

estavam muito ocupados em atendimentos e que os espaços coletivos não estavam tendo a 

atenção necessária” (p. 99). Embora nesse contexto essa clivagem não tenha aparecido entre 

técnicos de nível superior e os de nível médio. 

A problemática que envolve o exercício do corpo-a-corpo foi um aspecto reforçado 

por trabalhadores do Serviço na restituição. Como comenta um técnico de enfermagem, “a 

gente fica mais de frente com o usuário e mais vulnerável”. Nessa discussão, retomou-se a 

fragilidade identificada nas entrevistas do exercício solitário do corpo-a-corpo pelos técnicos 
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de enfermagem dentro do processo de trabalho, reconhecendo-se um enfraquecimento da 

função do corpo-a-corpo no Serviço.  

Em análise coletiva desse problema de corresponsabilização que atinge o corpo-a-

corpo, reclamou-se por mais parceria da equipe entre os técnicos de nível superior e os 

técnicos de enfermagem, no sentido de um “maior apoio nos momentos de crise, para estar 

perto da gente”. Na restituição, indica-se que “Existem barreiras nesse sentido” e reclama-se 

mais integração. A reclamação por mais parceria e integração na equipe irrompe como força 

instituinte que tenciona o plano do instituído de um modo de organização de trabalho, nesse 

quesito, pouco integrado e acomodado no que foi identificado acima como necessidades 

burocráticas do trabalho. Como instituinte, essa força de reclamação constrange um modo de 

organização do trabalho clivado e bem característico do modelo taylorista (Costa-Rosa et al., 

2001) pela abertura de outro modo relacional, mais cooperativo e horizontal na equipe, 

sintonizados com o Modo Psicossocial. 

Outro aspecto analisado em uma das rodas de conversa que se desdobra da 

problemática do corpo-a-corpo parte de uma queixa dos técnicos de enfermagem: a demora na 

equipe em agir e cuidar intensivamente, antes da eclosão das intercorrências. Com essa 

percepção, a equipe técnica de enfermagem se sente com pouca autonomia dentro do Serviço 

para tomar decisões e conduzir ações, assim refletem: “a gente como técnico não pode tomar 

nenhuma decisão, a gente fica nesse impasse”.  

Com essa queixa, anuncia-se outro viés do problema de corresponsabilização por meio 

de uma contradição que revela, na esteira de discussão da organização do trabalho, uma 

tensão relativa à divisão social do trabalho – entre o trabalho de execução e o intelectual – e a 

autonomia da equipe técnica de enfermagem, pois, ao passo que é colocada na linha de frente 

da crise, sente que pouco pode agir. Ou seja, apesar desses trabalhadores serem priorizados 

dentro do processo de trabalho como referências da função do corpo-a-corpo, em última 
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instância, indica-se que a responsabilização do cuidado é atribuída ao técnico de nível 

superior. Na avaliação de uma trabalhadora: “. . . é como se a responsabilidade, mesmo, de 

fato, seja nossa, dos técnicos de nível superior. Os técnicos de nível médio ficam por ali 

olhando, mas qualquer coisa que aconteça, a gente é que tem que responder . . .”. 

Através daquela queixa, podemos observar um tipo de organização e divisão do 

trabalho que reflete aspectos instituídos de modos conservadores de organização verticais e 

separatistas e reprodutoras de poderes socialmente dominantes em que o poder decisório fica 

concentrado nas mãos dos especialistas (Costa-Rosa et al., 2001). Nesse sentido, emerge um 

sentimento de pouco pertencimento
70

dos técnicos de enfermagem dentro da equipe.  

De acordo com o que nos sinaliza Saraceno (como citado em Ferigato et al., 2007), a 

forma de distribuição de poder e da responsabilidade é indicativa do grau de integração de 

uma equipe. Nesse sentido, há fragilidade na distribuição do poder, no exercício da autonomia 

e nas trocas horizontais dentro da equipe. Basaglia (1985) anunciava que a divisão vertical do 

poder é bem típica dos modelos institucionalizados. Aqui, veem-se ranços da lógica 

manicomial de organização do trabalho atravessando as práticas da atenção à crise.  Em 

campo de forças que operam no Serviço, esse atravessamento revela o instituído se opondo a 

ser furado pelas forças instituintes que tencionam por um modo de organização do trabalho 

mais solidário e colaborativo, nas corresponsabilizações, e mais democrático, nas relações de 

poder. E, nesse jogo de forças, outra vez, se expressa uma disputa pelo cuidado, dessa vez, 

entre trabalhadores. 

Em análise crítica desse ponto de tensão anunciado nas entrevistas, e retomado na 

discussão coletiva das rodas durante o processo de restituição, uma trabalhadora enuncia:  

                                                 
70

 Esse é um aspecto sutilmente indicado no Projeto Técnico do Serviço quando, ao caracterizar a equipe, citam-

se todas as categorias profissionais de nível superior, já com relação aos profissionais de nível médio, faz-se 

referência apenas como “. . . e demais profissionais de nível médio” (2006, p. 20). 
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o quanto nós – técnicos de nível superior – estamos representando o SAMU para os 

técnicos de enfermagem. O quanto eles estão nos chamando . . . O profissional técnico 

de enfermagem tampa o que para a gente é o que mais incomoda, o mais difícil, o 

corpo-a-corpo. „Toma o corpo-a-corpo é teu‟. É difícil para a gente falar sobre isso, 

mas a gente precisa avançar mais nisso. A gente precisa falar para a gente não tá 

reproduzindo uma coisa porque a gente não sabe lidar. 

O cuidado intensivo tem sido avaliado, tanto por trabalhadores (Zago et al., 2001) 

quanto por pesquisadores, como um recurso central na atenção à crise na medida em que 

reflete um intenso investimento empreendido pelos cuidadores para atender as demandas de 

dedicação quase exclusiva que muitas vezes requisita uma pessoa em crise (Lima et al., 2012). 

Nesse sentido, o chamado corpo-a-corpo identificado no CAPS é pensado para atender a tal 

requisito.  

Funcionando como uma estratégia de continência, de intensidade máxima e, assentado 

no plano das tecnologias leves, permite, pela presença constante dos cuidadores, um estar-

com diferenciado, protetivo, singularizado e estimulador. Não para fins de controle, mas de 

intensificação do cuidado. Um recurso, portanto, muito potente, como já anunciado, que pode 

contribuir para evitar que se recorra a recursos mais invasivos e tolhedores, como a contenção 

física e o “urgenciamento”, além dos encaminhamentos e a força do poder policial. Nesse 

momento, vale recorrer a uma intervenção citada por Lancetti (2006), que concretiza e 

sintetiza, em ato, o que entendemos ser a força do corpo-a-corpo na atenção à crise.  

Numa oportunidade, um paciente, em estado de excitação psicomotora e intensa 

fúria, estava, sozinho, virando um fusquinha numa rua próxima ao NAPS. Uma 

viatura chegou ao local e vários policiais tentavam contê-lo com dificuldade, quando 

apareceu . . . uma terapeuta ocupacional bem franzina. Ela pediu para soltarem o 
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paciente e o conteve apenas com afeto, levando-o de volta ao NAPS a pé (Lancetti, 

2006, p. 44). 

Vale, ainda, chamar Elia (2013) em sua reflexão sobre a diferença de efetividade na 

atenção à crise entre dois CAPS (II e i) do Rio de Janeiro- RJ, em função de como se 

organizam: se mais ou menos em torno do que ele chama do convívio com os usuários, o que 

para nós seria atributo do corpo-a-corpo. Assim comenta o autor:  

. . . os CAPSi atendem a crise melhor do que os CAPS de adultos, o que se traduz em 

pouquíssimas internações . . . isso ocorre por dois motivos. O primeiro é que quando um 

paciente está em crise, rapidamente um técnico está ao seu lado, atendendo-o. O 

segundo, e que garante o primeiro, é que os CAPSi se organizam em torno da 

convivência, ou seja, em torno de estarem juntos dos pacientes, enquanto que, 

tradicionalmente, os CAPS de adultos se organizam em torno de atendimentos, oficinas e 

de um menu de atividades (Elia, 2013, pp. 120-121).  

Considerando a relevância do cuidado intensivo na atenção à crise, retoma-se o que 

fora anunciado como um problema: o corpo-a-corpo ser feito quase exclusivamente pelos 

técnicos de enfermagem, sem revezamento com o restante da equipe. Isto porque, 

reconhecendo a real dificuldade de lidar com pessoas em crise num modelo de assistência que 

tem como foco a liberdade e, portanto, sem fazer do recurso medicamentoso e da contenção 

um instrumento silenciador e alienante, sinaliza-se para o (efeito) desgaste que realizar essa 

assistência, sem compartilhamento a contento, representa.  

Se no lugar do uso exclusivo ou predominante das tecnologias duras vem se defendo, 

neste trabalho, o maior investimento nas tecnologias relacionais, isto significa que a função do 

corpo-a-corpo ganha uma relevância tal a ponto de atribuirmos a ela um status de destaque 

enquanto operador substitutivo, antimanicomial, na atenção à crise. Todavia, torna-se inviável 

que somente parte de uma equipe seja efetivamente responsável por uma função tão 
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primordial e, ao mesmo tempo, desgastante. A importância do revezamento na atenção à crise 

é indicada por Elia (2013) como indicador de um trabalho coletivo de equipe. 

Já ficou anunciado que o corpo-a-corpo é, ao mesmo tempo, o que se tem de mais 

difícil e exaustivo no ofício da atenção à crise e a tecnologia mais potente existente em um 

CAPS. Se não se tem um oxímetro, um glicosímetro, um desfibrilador; se não usa largamente 

o recurso da contenção, tem-se um corpo disposto a outro corpo: corpo-a-corpo. De acordo 

com Lancetti (2006), “O terapeuta é quem vai habitar o limite, a tensão própria do trabalho 

antimanicomial. Trabalho no qual se substitui o muro do hospício pelo corpo do terapeuta” (p. 

104). Sabendo-se, entretanto, que “. . . é bem mais complexo suportar uma crise com contato 

físico, com presença e firmeza e fundamentalmente sem clausura . . .” (Lancetti,2006, p. 108).  

Inspirados em Spinoza (2009), afirmamos que operado em sua potência, tem-se um encontro 

de corpos que potencializa usuários e cuidadores. Do contrário, esse encontro, em vez de 

potência, produz abatimento, sofrimento, exaustão.  

Quando se reconhece essa função enfraquecida no Serviço, logo pensamos: qual a 

implicação que um corpo-a-corpo enfraquecido tem para a atenção à crise quando ele parece 

ser a tecnologia diferencial que se dispõe nos CAPS? Quando se reconhece nele uma função 

de acolhedor, vinculador, produtor de cuidado singularizado, estimulante de autocuidado e 

autonomia, preventivo e protetivo, o que o seu enfraquecimento acarreta? 

Não é incoerente que se espere, possivelmente, usos mandatórios de medicações, mais 

intercorrências e urgenciamentos, mais risco de fuga, mais uso de formas de contenção, quiça 

mais encaminhamentos e reforços no uso de internação psiquiátrica, menos pactuação com os 

usuários, menos participação destes em seu processo de cuidado, menos produção de 

autonomia e mais agenciamento de tutela – fazendo o CAPS ganhar feições de serviço de 

emergência psiquiátrica e menos de cuidado psicossocial. Contra isso que entendemos ser 

despotencializador do cuidado psicossocial, o que fazer potencializar essa função do corpo-a-
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corpo? O que fazer para usar o corpo como instrumento de continência e, ao mesmo tempo, 

proteger-se e ser protetivo? 

Na equipe, a reflexão que envolve esses questionamentos disparados por mim, 

também na restituição, foi reconhecida como algo que o Serviço está com dificuldades em 

fazer. Assim compartilha uma trabalhadora: “Nem isso a gente fala. A gente precisa falar”. 

Esse foi um dos aspectos em que a minha presença, instigando esse tipo de análise, pôde 

interceder, provocando a emergência de crises da equipe. Aqui, a função interventiva da 

pesquisa pôde operar, ao produzir esse tipo de interferência provocadora. 

De acordo com o que nos aponta Ferigato, Onocko-Campos e Ballarin (2007), “A 

eficácia da intervenção terapêutica está estritamente correlacionada à organização do trabalho 

da equipe” (p. 40). Pensando através dessa ótica, a ideia de um revezamento e maior 

compartilhamento se torna, portanto, um imperativo prático de sustentabilidade da função do 

corpo-a-corpo entre os cuidadores. Inscritos em um modelo que se propõe a um cuidado em 

liberdade, entendemos que não se cuida da crise sem corresponsabilização, sem parceria, 

distribuição de funções e poderes, sem integração.  

Em nosso entendimento, o uso prioritário de tecnologias leves implica potencializar 

pessoas e relações em vez de equipamentos como condutor principal do cuidado. E, a fim de 

não despotencializar o cuidado, é preciso fazer circular funções, responsabilidades e cansaços 

intrínsecos às práticas de cuidado à crise; é preciso superar os especialismos, responsáveis por 

pouco diálogo e cooperação de trabalho (Severo & Dimenstein, 2013), aumentar os 

compartilhamentos, estabelecendo conexão com o que Lima et al. (2012) nomeiam como um 

mecanismo de gestão coletiva das crises. Nesse sentido, clama-se pela emergência de um 

coletivo na equipe. 
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3.2.8. Ampliando o cardápio de ofertas: de olho na reinserção e na reabilitação psicossocial 

 

A escuta individual foi outro recurso identificado. Além dela, o estímulo à 

participação em alguns grupos; a avaliação e o trabalho das Atividades de Vida Diária 

(AVD); o trabalho de Terapia Ocupacional; as atividades de caráter lúdico, mais livres e 

abertas, foram identificadas como outros recursos do Serviço que compõem o rol de cuidados 

da atenção à crise. Atividades que ocorrem fora do CAPS também foram identificadas. Neles, 

porém, relata-se que os usuários em crise não vão devido à suposição de risco que correriam 

e/ou causariam. Aqui, podemos ver, outra vez, a suposição do risco associada à crise, que 

acaba interferindo na sua atenção, dessa vez impondo um tipo de ação não inclusiva.  

De algum modo, promovendo o estímulo às trocas relacionais entre os usuários, o 

interesse pelas atividades da vida diária, favorecendo a autoestima e trabalhando aspectos 

ligados à autonomia (Projeto Técnico, 2006), estes recursos se inscrevem como estratégias 

ampliadas de investimento na ressocialização, com foco na inserção social e reabilitação 

psicossocial. Ainda assim, trabalhadores identificam insuficiência desses recursos. 

Comentando sobre a dificuldade de promover reabilitação psicossocial, uma trabalhadora diz: 

“. . . o que a gente chama de reabilitação psicossocial mesmo, acho que a gente tá devendo. 

Existe sim, mas não como deveria, a gente não tá tendo pernas pra isso, pelo número enorme 

de pessoas”.   

Identificamos fragilidades na rede de apoio social, pela inexistência de espaços de 

convivência e inserção social fora do CAPS e, como indicaremos adiante, pela fragilidade na 

construção da intersetorialidade e nas políticas públicas de bem-estar social que possibilitem 

inclusão social. Julga-se comprometido o suporte social-comunitário quando diagnosticam a 

visão e o lugar do louco na sociedade, ancorados na discriminação e no preconceito.  

No Serviço, avalia-se esse como um quadro portador de um grau de dificuldade 

“difícil de reverter”, ao mesmo tempo em que não se identifica algum tipo de ação 
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micropolítica específica dirigida à tentativa de interferência nessa visão segregadora da 

comunidade. Nesse sentido, em análise conjunta, trabalhadores do CAPS estudado avaliam 

que a confecção de alguma estratégia de interferência no imaginário social através de ações 

educativas nas comunidades poderia exercer um importante papel no enfrentamento do 

problema. Refletindo sobre o assunto uma trabalhadora pensa em desenvolver algum tipo de 

ação junto aos outros atores da rede, via NASF e ESF. “Eu acho que nunca se pensou nisso 

realmente, mas é uma coisa pra se pensar”. De outro lado, considera-se a quantidade de 

usuários admitidos no Serviço muito elevada para permitir a execução de projetos de 

reinserção e trabalho de reabilitação.  

Nesse sentido, é reconhecida uma desaceleração e uma diminuição na execução dos 

projetos de reinserção dos usuários no CAPS, em comparação com épocas anteriores. Nas 

palavras de uma trabalhadora: 

. . . eu não posso comparar a assistência da gente de hoje com a de 10 anos atrás 

porque antes não era uma proposta de um serviço substitutivo, era uma proposta mais 

de reinserção social. A gente tinha aquele paciente que, já fora da crise, vinha pro 

CAPS, então a gente procurava escola, curso profissionalizante. As pessoas chegavam 

mais compensadas, era um número mais restrito de usuários, então, à medida que isso 

foi mudando de perfil ficou diferenciado. 

Embora seja reconhecido o papel do CAPS na promoção da inserção social, entretanto, 

sente-se que, em razão dessas limitações anunciadas, “a gente não tem pernas para essas 

ações”. 

Não circunscrever o cuidado à crise no recurso medicamentoso implica alcançar outros 

meios que possam responder às demandas da crise de forma complexa, ampliando as 

possibilidades de ofertas terapêuticas. No Serviço, isso se revela através da amplitude dos 

recursos e estratégias utilizadas. Isso representa, na prática, a experimentação do ideário que 
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orienta poder ir além do sintoma para encontrar o sujeito em sua existência e dor, para investir 

na vida, na sua possibilidade de expansão e autonomia. 

A postura de responsabilização pelas demandas da crise implica a não separação e/ou 

o isolamento da ideia de prevenção, tratamento e reabilitação no atendimento à crise (Nicácio, 

1990; Amarante & Torre, 2001). Ou seja, cuidar implica, mesmo na atenção à crise uma ação 

dinâmica, complexa e singularizada de, ao mesmo tempo, “tratar”, prevenir e reabilitar, 

articulando uma amplitude de recursos e estratégias.  

Agregamos, ainda, a ideia de que essa tríade do tratamento, prevenção e reabilitação 

não deve ser hierarquizada, devendo acontecer a um só tempo, sob pena de na crise serem 

interrompidos os PTS, priorizando-se a lógica da remissão de sintomas ou, como 

denominamos mais à frente, lógica do apaga fogo. Em reforço desse pensamento, Leal e 

Delgado (2006) também compreendem que quando se entende que os investimentos pela 

reabilitação só convém ser iniciados quando o usuário estiver melhor,  

. . . adequado ao meio, ou exercendo sua existência do modo como nós achamos que 

deve ser . . . não seria difícil sermos levados pela ideia de que a medicação . . . seria o 

recurso primeiro e prioritário, ficando tudo mais para um segundo tempo, quando tal 

sintoma já estivesse sob total controle (pp. 147-148). 

Nesse sentido, chama-nos atenção o pensamento inscrito na fala dos trabalhadores 

citada anteriormente de que os projetos de reinserção eram mais presentes quando os usuários 

“chegavam mais compensados” ao Serviço, em épocas anteriores. Ou seja, expressando uma 

das visões de crise anunciadas no início desse capítulo-movimento, o que parece se anunciar 

nesse pensamento aponta na contramão da não hierarquização entre tratamento, prevenção e 

reabilitação. Nesse caso, primeiro “trata”, depois, quando possível, reabilita.  

Alargando aquele debate de abertura deste capítulo-movimento, ao defendermos, 

porém, que há um pronunciamento, ainda que confuso, na crise somos convocados a 
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apreender que nele se insinuam os aspectos psicossociais que a fizeram eclodir. Neste caso, a 

crise indica e torna possível analisarmos os elementos que fizeram a pessoa entrar em crise. 

Ela, em si mesma, é um analisador. Nesse sentido ela porta projeto, saída. Portanto, é na crise 

que se possibilita a emergência do plano de intervenção psicossocial. Silenciá-la e eliminar 

suas tensões, estabilizá-la para só depois produzir algo com o que sobra do seu momento mais 

intenso, não possibilita, portanto, alcançar uma Atenção Psicossocial, mas, no máximo, uma 

atenção à crise psiquiátrica. 

De outro modo, reconectando-nos à discussão inicial das finalidades da atenção à crise 

e ampliando a análise, se linhas de intervenção psicossocial só são empreendidas com mais 

vigor quando a pessoa “melhorou” da crise ou quando “já não está mais em crise”, quando o 

sujeito está de volta à “normalidade”, dócil, “desalienado”, entendemos que esse tipo de 

atenção não inclui ou conversa predominantemente com a crise psicossocial de uma 

existência-sofrimento, mas apenas com a psiquiátrica, medicalizada. Nesse sentido, não se faz 

prioritariamente Atenção Psicossocial na crise, mas, secundariamente, só depois de 

apaziguados seus efeitos mais indesejados, quando tudo já voltou ao eixo da “normalidade”.  

Se tomarmos a crise como “o olho de um furacão”, é imprescindível perceber que a 

Atenção Psicossocial é instável por excelência. Acompanhando a complexidade e a 

instabilidade própria de uma Atenção Psicossocial à crise, concordamos com a avaliação de 

Costa (2007, p. 105) de que ela implica “. . . uma prática sempre aberta à invenção, à 

singularidade, cuja tecnologia se vai construindo permeável aos elementos da vida”. 

Apesar da ampla oferta que o Serviço dispõe no cuidado aos usuários em crise, 

trabalhadores apontam como dificuldade o que identificam como insuficiência da 

singularização do cuidado, no sentido de dispor de ofertas e propostas específicas que 

respondam às demandas singulares das crises. Detectando o problema, trazem a imagem de 

usuários em crise andando pelo CAPS ou deitados nos colchões e referem ansiedade de 
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alguns deles de ir para casa logo, “como se não quisessem ficar aqui muito tempo”, explica 

um trabalhador. Além disso, analisam que muitos usuários, nos momentos mais críticos da 

crise, não se beneficiam dos espaços de grupo.  

Nesse sentido, entendem que faltam lugar e estratégias fora desses espaços para 

atender às demandas das crises – algum tipo de “atendimento diferenciado”, específico e que 

se adeque à singularidade do caso. Pensando essa problemática um trabalhador diz: “Falta, 

nem todos vão para o grupo, por mais que a gente estimule . . . Aí ficam por aí, uns brigando, 

outros discutindo, outros começam a quebrar as coisas, quer dizer, o atendimento ainda é 

frágil . . .”. 

 

3.2.9. A participação do usuário e o trabalho de suporte às famílias: por um modo de 

atenção à crise corresponsabilizado, coletivo e não assistencialista  

 

A participação de outros usuários, como forma de suporte ou ajuda mútua, embora não 

tenha sido identificada como uma estratégia utilizada pela equipe, foi citada como algo que, 

partindo dos usuários de modo espontâneo, aparece algumas vezes no cuidado à crise. Essa 

entrada-intervenção espontânea que alguns usuários fazem no cuidado de outros usuários, 

ativando um processo de ajuda mútua entre cuidadores de ofício e cuidadores extraoficiais, 

chama-nos a atenção em dois sentidos. O primeiro, que há uma espécie de sinalização, por 

parte desses usuários, da possibilidade de suas participações de forma mais ativa no manejo 

das crises, ainda que, nesse caso, não na sua própria. Outra vez, isso nos conecta à defesa de 

uma gestão coletiva das crises anunciada por Lima et al. (2012), no sentido de revelar a 

importância de potencializá-la, já que, a essa altura, a identificamos como uma via de 

amplificar a participação e a contratualidade dos usuários.  

O segundo aspecto é que essas intervenções espontâneas nos fazem dar realce a algo 

anteriormente já discutido: a ideia defendida por Merhy (2006) de que o cuidado é um 
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acontecimento e não um ato protocolado e dependente dos saberes estruturados das diversas 

disciplinas. Esse é uma consideração cara para este ponto de argumentação desta tese, no 

sentido de poder reforçar a defesa de uma maior participação dos usuários como forma de 

ajuda mútua nos manejos das crises, enquanto elemento de cuidado singularizado e ancorado 

no modelo psicossocial que prima por suas participações de forma mais ativa como forma de 

reposicionamento subjetivo. Cuidar sem se colar naqueles saberes, permitindo o aumento do 

gradiente de participação dos usuários é, antes de tudo, uma via desmedicalizante, 

antiespecialista e antitutelar, na medida em que ajuda a desbancar a lógica dos especialismos 

medicalizantes, na qual quem diz o que é a crise e o que se faz com ela nunca é o sujeito da 

crise, mas sempre uma terceira pessoa, o especialista. 

De acordo com Severo e Dimenstein (2013), a ajuda mútua entre usuários é um meio 

de fortalecimento pessoal e coletivo, além, portanto, de uma via de “. . . superação de tutela ao 

saber profissional, à qual os usuários foram e são submetidos . . .” (p. 545).  Compreendendo 

a potencialidade da ajuda mútua para a Atenção Psicossocial, defendemo-la como uma 

importante estratégia em favor da desmedicalização e do empoderamento dos usuários, a ser 

desenvolvida no Serviço.  

Sobre o modo como os usuários em crise participam do seu processo de cuidado, 

identificamos no Serviço duas tendências operando em disputa. De um lado, trabalhadores 

indicaram haver um reconhecimento da relevância desse tipo de participação. Como analisa 

um trabalhador: 

sempre que o tratamento passa essa pactuação com o usuário, ele flui mais fácil, o 

projeto terapêutico anda. Eu tive casos exitosos
71

 que, se a usuária não estivesse 

comprometida com o PTS dela, não teria conseguido o que a gente tá conseguindo.  

                                                 
71

 Quando se referem a um caso exitoso, trabalhadores indicam, além do controle e redução de sintomas, alguns 

efeitos de: melhora na autonomia, aumento de sociabilidade, retomada de atividades interrompidas, melhora no 

autocuidado e na autoestima, diminuição dos eventos de crise. 
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 A partir desta experiência, a participação dos usuários foi juntamente com vínculos 

potentes, reforçada por trabalhadores como importante ferramenta na viabilização exitosa do 

cuidado à crise. 

Frente a esse reconhecimento, há uma busca por fazer com que o usuário possa 

interferir na composição do seu plano de cuidado. Como sinaliza uma trabalhadora, “. . . a 

gente sempre procura fazer o projeto terapêutico ouvindo também o desejo do usuário, as 

suas potencialidades . . . O nosso trabalho na saúde mental passa muito pelas pactuações . . . 

tentar a gente tenta”. A partir desse reconhecimento, identifica-se uma tentativa de fazer com 

que o usuário possa funcionar como um coparticipe da produção do seu cuidado, implicando-

se e se comprometendo com ele. Como expõe uma trabalhadora: “a gente tenta, sempre que 

possível, estabelecer isso, para que ele não seja passivo, para que ele participe também, 

interaja. Então . . . a gente não vai agir, a gente tenta, sobretudo, interagir”. 

Apesar desse reconhecimento e dessas tentativas, um aspecto sinalizado é que essa 

participação do usuário na cena do seu cuidado, apesar dos investimentos citados, depende da 

situação e do momento da crise em que ele se encontra. Assim, sinaliza-se que há usuário que, 

mesmo na crise, consegue ter um bom nível de participação e pactuação. Outros entendem 

que “não há como fazer isso”. Nesses casos, um trabalhador faz uma avaliação de que “. . . 

um usuário que tá sem crítica . . . ele não vai contribuir muito . . . tem que deixar ele 

melhorar um pouco, estabilizar um pouco . . . pra poder entender de certa forma o que tá 

acontecendo e participar do tratamento”. Nessa direção de compreensão, uma trabalhadora 

comenta que “. . . vai ter situação em que o risco é tão grande que . . . essa participação vai 

ficar comprometida, porque você quer preservar a segurança dele”; “. . . nesses casos aí a 

palavra dele não vale não, vale a da equipe”. 

Chamos-nos a-tenção o pensamento do trabalhador que entende que o usuário “que tá 

sem crítica” só estaria apto a falar por si - a entrar como ator na cena do cuidado - sendo 
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sujeito do seu processo de cuidado, depois de estabilizado o seu quadro sintomatológico. Esse 

pensamento, já referido no início deste capítulo-movimento, e retomado há pouco, que 

hierarquiza a atenção, considerando que, “na crise em si”, é prioritário intervir no sintoma em 

detrimento dos aspectos psicossociais, fica bem exposta aqui. Primeiro, a remissão do 

sintoma, a estabilização do paciente, tradicionalmente tomando como referência de 

positividade a estabilização e a adaptação. Outras ações de cuidado vêm depois, como ações 

psicossociais, desdobradas daquelas, no caso aqui discutido, a participação mais ativa do 

usuário. Com isso, em disputa com posicionamentos que oportunizam alargar a participação 

do usuário, reforça-se o que anteriormente fora indicado: a importância de potencializar um 

modo de gestão coletivo no manejo das situações de crise. 

Priorizar a sintomatologia é um clássico critério que caracteriza os serviços de 

emergência psiquiátrica (Elia, 2013). Na Atenção Psicossocial, é com o sujeito na crise que 

temos que nos permitir lidar, sem ter que esperar a crise melhorar ou passar para, só então, 

interferir psicossocialmente. Para isso, como ajuda a pensar Ferigato et al. (2007), é preciso 

que os cuidadores concedam crédito à realidade do evento e ao sofrimento embutido no 

sintoma, sem, necessariamente, reforçá-lo. Ou seja, não olhar só para a crise, mas para a 

pessoa em crise, com a pessoa em crise, valorizando o que de singular e potencial ela aponta 

na direção de transformações. Além dessa credibilidade, Merhy (2004) chama nossos olhares 

para que aproveitemos “. . . a oportunidade que a crise permite para ressignificar o Projeto 

Terapêutico que vem gerindo em relação àquele usuário” (p. 8). 

Nesse sentido, foi-nos sinalizado como outro vetor que interfere no nível de 

participação dos usuários na produção do seu cuidado, a sensibilidade ou o propósito de cada 

profissional, seu “projeto ético-político”. Na análise de uma trabalhadora: “Isso é o que é 

preconizado pela própria reforma, mas . . . essa condução ou falta de condução vai depender 

da sensibilidade do técnico . . . de se deixar interferir ou não”. Nesse sentido, avalia que “. . . 
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o profissional tem que se auto avaliar o tempo todo . . . se ele está promovendo essa 

interação . . .”. 

Aumentar a participação dos usuários, seu poder de contratualidade junto à equipe no 

manejo do seu cuidado é aspecto de alta relevância para a Atenção Psicossocial e relacionada, 

dentre outras coisas, às relações de poder que se estabelece. Isso, já pudemos indicar na 

discussão do manejo das recusas. Cabe amplificar essa análise envolvendo a micropolítica do 

cuidado, levando em consideração o que a trabalhadora se refere acima como “sensibilidade 

do técnico em se deixar interferir ou não” pelo usuário. Isso tem a ver com o quão 

concessionária ou unilateral se dão as relações de poder. 

Operando com as duas tendências identificadas, as pactuações que têm sido possíveis 

a partir da interferência e participação dos usuários foram: negociações em relação ao tipo de 

modalidade em que será admitido; o número de vezes e turnos que vem ao CAPS; as 

atividades que nele participa; aspectos práticos de funcionamento do Serviço nas assembleias; 

a escolha dos médicos que eles querem ter como referência; a opinião no tipo e no uso da 

medicação, “. . . se ele não quer aquele tipo de medicação ou porque ele não gosta do efeito 

ou porque dá algum efeito colateral”, explicita uma trabalhadora.  

Além dessas formas de participação, foi sinalizada a interferência de usuários na 

reavaliação do seu PTS. Formas de participação fora do Serviço só foram indicadas em alguns 

usuários nos espaços das Conferências Nacionais de Saúde Mental e no Conselho gestor do 

CAPS, embora sejam os ex-usuários os que mais participam do Conselho. 

 Um último aspecto indicado é que, mesmo procurando escutar o usuário como forma 

de fazê-lo interferir em seu processo de cuidado, a definição do plano de cuidado é dada pela 

equipe. Como pontua uma trabalhadora, 

A gente ouve o usuário, dependendo da condição dele de tá interferindo nisso, ouve 

tanto o usuário quanto a família, mas a gente tenta definir isso em equipe, a equipe 
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tenta decidir a melhor proposta para aquele usuário, acatando algumas coisas, na 

medida do possível . . . As vezes não é possível, mesmo ele expressando esse desejo. . 

Ou seja, ainda que se busque um modo de participação ativa dos usuários, a composição 

dos planos de cuidado dentro dos Projetos Terapêuticos Singulares é construída
72

e definida 

pela equipe. 

Aqui vemos colocar-se em operação aquele modo de cuidado mais conectado com os 

saberes estruturados que nutrem as práticas dos especialismos que tendem a colocar em 

marcha relações de tutela e cerceamento de poder, de contratualidade e autonomia dos 

usuários. Desautorizados para falar de si, em nome próprio, identificamos atravessado nesse 

modo de composição dos planos de cuidado o sujeito da alienação mental que não pode 

contratualizar com o sócius, ainda que o sócius cuidador.  

Sinalizamos poder ser combatida essa tendência com mais participação dos usuários 

no manejo das crises. Assim, ao mesmo tempo em que se identificam modos de estimular e 

viabilizar a participação dos usuários, outros trabalhadores avaliam que “. . . a participação 

dos usuários poderia ser algo mais ampliado”. Nesse sentido, há quem perceba um nível 

maior de acordo e pactuação direcionado aos familiares do que com os usuários, tal como 

expressa um trabalhador: “. . . a equipe fica muito mais voltada para as necessidades da 

família que dos usuários”. 

O trabalho de acolhimento, suporte e orientação às famílias foi identificado como 

outra importante ferramenta utilizada para viabilizar a atenção à crise. Indica-se que esse 

trabalho acontece através das reuniões de família, assim como por meio de atendimentos 

individuais e visitas domiciliares, sendo conduzido para o fortalecimento dos vínculos entre 
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 Essa construção acontece desde o primeiro momento de avaliação conjunta, na triagem, entre triador e médico 

e, principalmente, ao longo do processo de socialização e discussão dos casos nas reuniões. Tem como uma 

ferramenta de suporte a supervisão clínica, indicada como um recurso colaborador na compreensão dos casos. 
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os familiares e o usuário, bem como eles e o Serviço. Pactuações diversas são feitas a fim de 

implicar o familiar como um colaborador no cuidado do usuário.  

Neste trabalho, os trabalhadores reforçam a importância de que ele produza 

interferências em demandas de endereçamento à internação por parte de familiares.  Frente a 

essas demandas, oferecendo suporte aos familiares, trabalhadores avaliam estar sendo 

possível produzir furos, conseguindo não endereçar alguns usuários ao hospital psiquiátrico e 

com isso, diminuir o número de hospitalizações. Assim pontuam dois trabalhadores:  

. . . tem muito usuário que chega em crise mesmo. Num primeiro momento a família 

quer internar mas a equipe dá aquela confiança a família pra não internar . . . Tem 

alguns casos . . . a família querendo o internamento e a gente tem revertido, mesmo 

sem pernoite.  

Pelos furos que se consegue produzir frente a tais demandas, identifica-se, outra vez 

em operação, o jogo de forças instituintes em disputa com o plano do instituído. Insurge-se 

como pulsação instituinte na equipe que resiste ao desejo de conservação do instituído nas 

famílias quando, nas demandas de internação, reproduzem a lógica instituída da cultura da 

internação e do hospital psiquiátrico como lugar da loucura. Nesse movimento de resistência, 

a equipe consegue produzir brechas naquelas demandas e através da abertura de linhas de 

fuga que as redirecionam ao cuidado no CAPS, potencializando-o. 

Vê-se, além disso, que, outra vez, se deixa desvelar a potência da constituição de 

vínculos de confiança que funcionem, dessa vez para os familiares, como suporte capaz de 

ampliar a capacidade de manejar as situações de crise, evitando ou mesmo não recorrendo ao 

internamento em hospital psiquiátrico, uma vez sentindo que podem contar efetivamente com 

o CAPS. Com esse tipo de suporte, ampliação da capacidade de cuidado e sustentação da 

crise, ganha-se em termos da abertura de processos de corresponsabilização entre atores 

cuidadores, incidindo no que, pensando com Lima et al. (2012), já indicamos como 
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mecanismos de gestão coletiva das crises, ao buscar incluir familiares no processo de cuidado, 

tornando-os mais implicados e ativos. 

Ao passo que se opera conseguindo produzir aqueles furos, trabalhadores ainda 

sinalizam para a dificuldade do enfraquecimento da corresponsabilização de familiares no 

processo de cuidado de seus usuários. Aspecto detectado por eles no esvaziamento das 

reuniões de família. Frente a essa dificuldade, julga-se prejudicada a interferência nas 

problemáticas que estes familiares apresentam ao Serviço, a exemplo da fragilização da 

implicação no cuidado da medicação
73

 do usuário em crise e do trabalho no imaginário dos 

familiares rumo ao fortalecimento dos vínculos e da reinserção.  

Contra as dificuldades de participação das famílias, busca-se acioná-las através das 

equipes da ESF, mais especificamente pelos ACSs; envia-se um convite de reunião de família 

semanalmente; são empreendidas ações de visitas domiciliares e, em último caso, aciona-se o 

Ministério Público. Apesar disso, reconhece-se a permanência do problema. 

A participação da família no processo de cuidado é defendida com vigor na 

perspectiva da Atenção Psicossocial. Sujeito, família e grupo social são agentes fundamentais 

das mudanças que se busca, fazendo com que cada um possa assumir a parte do seu 

compromisso na atenção e no apoio aos usuários (Costa-Rosa, 2000). Esta é uma via por onde 

se supõe ser possível a superação da lógica assistencialista característica das formas de 

Atenção Asilar, enquanto desconstrução das lógicas que inscreveram e instituíram as práticas 

asilares (Rotelli, Leonardis e Mauri, 2001), logrando novas formas de sociabilidade e 

buscando multiplicar as relações e trocas sociais como meio de operar processos de 

desinstitucionalização. 

Diante do contexto de dificuldades no apoio familiar citado, a equipe se avalia, 

algumas vezes, “fazendo o papel da família”. Nas palavras de uma trabalhadora: “. . . tem 
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 Esse é um aspecto citado como presente em muitas famílias e que, frente ao que é sentido por trabalhadores 

como negligencia ou boicote do cuidado ao usuário, faz despertar sentimento de raiva na equipe. 
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casos que a gente tá fazendo o papel da família porque a gente tá há anos tentando uma 

resposta dessa família, tentando uma mudança, mas não consegue”. Operando em 

substituição do papel da família, entendemos que se por um lado ela revela uma 

potencialidade da equipe em responsabilizar-se pelas demandas que lhes são dirigidas, a partir 

dos vínculos que estabelece com os usuários, por outro, problematiza-se se esses vínculos têm 

sido terapêuticos para os usuários. Esse foi um questionamento disparado em análise pelos 

próprios trabalhadores nas rodas de conversa, durante a restituição, e representa um ponto de 

avaliação mais consensual
74

 na equipe, quando ela própria se percebe com uma tendência a 

algumas práticas assistencialistas. Esse questionamento produz a análise de que essa forma de 

vinculação não tem sido terapêutica para os usuários. 

Sintonizados com Dias (2013), entendemos que ao fazer o papel de outro ator do 

cuidado, ou seja, ao substituí-lo, o Serviço tende ao fechamento e termina operando, neste 

caso, na lógica da Instituição Total, analisada por Goffman (1961). Nesse tipo de substituição 

identificamos, junto com a equipe, a lógica assistencialista característica das formas de 

Atenção Asilar em operação no CAPS, sendo a sua superação, como já dito, uma missão da 

Atenção Psicossocial. Ao refletir sobre essa lógica, uma trabalhadora compartilha:  

Eu já vi uma técnica daqui dizendo que o nome era pra ser “mãe-terapêutica” no 

lugar de técnico de referência . . . às vezes a gente percebe essa maternagem  . . . a 

gente tenta não entrar no assistencialismo, mas às vezes eu acho que entra sem 

querer. 

Em análise desse aspecto, um trabalhador pontua que o Serviço: 

. . . tem essa característica de pegar o usuário e botar embaixo do braço mesmo e se 

puder levar até pra casa . . . tem essa característica mesmo, de querer fazer de tudo. 

Característica de acolher, de cuidar, de tomar conta sim e meio que chamar de seu. 
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 Talvez porque foi sinalizado que o assunto vem sendo discutido em supervisão. 
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Ao identificarmos este aspecto - em que o Serviço, ao operar de forma assistencialista, 

substitui o papel da família - alargamos a análise iniciada pela equipe, entendendo que, diante 

desse funcionamento, acaba comprometendo ou, até mesmo, retirando o exercício da 

autonomia, a possibilidade de maior contratualização, implicação e reposicionamento 

subjetivo dos usuários e familiares. Neste sentido, complementando a análise da equipe, 

entendemos que esse fazer-por, em oposição ao fazer-com, desalinha o que se considera como 

terapêutico dentro da Atenção Psicossocial.  

Aqui, vale chamar o pensamento de Rotelli (1987), quando considera como ações 

terapêuticas as que alargam os espaços de liberdade do sujeito, no sentido de sua 

emancipação, considerando que isso pressupõe o aumento do estatuto de liberdade do seu 

entorno. Em vez disso, trabalhadores vão percebendo a produção de “uma clientela viciada no 

Serviço”, assim expressa um deles. 

Nesse sentido, os trabalhadores consideram ser preciso estimular os familiares para 

participarem dos espaços de controle social, como forma de potencializar não somente sua 

participação e implicação, como também sua autonomia. Deste modo, vemos o aspecto da 

superação dessa lógica carecendo de mudanças, ou seja, de ser potencializado. 

 

3.2.10. Ações territoriais: o CAPS para fora e o território como locus de ações do cuidado à 

crise. O caso da intersetorialidade, da assistência domiciliar, da busca ativa e do apoio 

matricial  

 

 

Já tivemos a oportunidade de sinalizarmos que a Eaps é fortemente marcada pela 

lógica territorial, assim como de sinalizarmos que as ações territoriais são muito potentes para 

se fazer disparar a construção de um processo de interação e integração entre equipes e dessas 

equipes com a comunidade. Na direção de intervenções de cuidado mais ampla na atenção à 

crise, no CAPS pesquisado, alguns recursos e ações territoriais foram identificados: as 
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articulações intersetoriais; a assistência domiciliar; a busca ativa e o apoio matricial. É o que 

passamos a discutir. 

 

o A construção da intersetorialidade: por uma resposta concreta às demandas da 

crise 

 

A ação intersetorial foi identificada a partir do relato de um caso do Serviço. Essa ação 

foi desenvolvida em um processo de interlocução e articulação entre o CAPS e equipes de 

outros setores, além dos da saúde, na composição e execução de um plano de cuidado de um 

caso bastante complexo e considerado exitoso.  

 Tratava-se de um usuário que vivia isolado em uma casa, onde foram encontradas três 

toneladas de lixo e havia a presença de animais. Recusava-se diante da possibilidade de ser 

acompanhado pela equipe da ESF em seu território. Após tomar conhecimento do caso, o 

CAPS empreende uma ação articulada, acionando a vigilância sanitária, o ministério público, 

a equipe da ESF, o NASF, o hospital universitário e o serviço de limpeza urbana, além de 

veterinários. Nesta ação, segundo revela uma trabalhadora:  

Todo mundo trabalhando junto, foi impressionante o trabalho, até as galinhas do 

homem vieram morar aqui, moraram seis meses aqui . . . e todo mundo cuidava dessas 

galinhas . . . enquanto ele, que estava com muitos problemas clínicos, era tratado no 

Hospital das Clínicas. Enquanto ele estava lá, se limpou a casa, se descobriu um 

familiar que tinha . . . Foi um trabalho que eu nunca vi, foram três meses se 

mobilizando . . . até os veterinários da prefeitura vieram para ver se as galinhas 

estavam doentes. 

A partir da experiência exitosa do caso, as ações intersetoriais foram reforçadas por 

alguns dos trabalhadores como importante ferramenta utilizada na viabilização do cuidado à 
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crise. Em relação a esse tipo de parceria com a rede uma trabalhadora comenta: “os casos 

exitosos, todos eles, foram feitos com a parceria da rede, a gente não faz só . . .”.  

Apesar da sinalização do êxito do caso, associado à importância das ações 

intersetoriais no cuidado à crise, chamou-nos a atenção que a discussão sobre a 

intersetorialidade não tenha se revelado no Serviço como temática muito enfatizada e/ou 

experimentada. Em vez disso, trabalhadores reconhecem insuficiência de parcerias 

intersetoriais, reafirmando-nos o que já vem sendo apontado em nível nacional no país: o 

desafio da construção da intersetorialidade.  

Se se defende que a produção de uma crise está conectada com o plano da existência 

de uma pessoa, com o corpo social, há que se defender que produzir um tipo de cuidado que 

comtemple a complexidade desse plano passa pela necessidade de acionar e articular ações 

intersetoriais que possam responder concretamente às demandas inscritas na crise, ofertando 

um cuidado diversificado, integral e contínuo que, intersetorialmente articulado, atenda a 

estas demandas. Esse pensamento sofre reforço quando levamos em consideração que a 

clientela dos CAPS é predominantemente marcada pela vulnerabilidade social. 

A intersetorialidade é uma resposta de ação conectada com uma concepção ampliada 

de saúde, tendo funcionado como um princípio norteador da Reforma Sanitária brasileira e 

vem sendo compartilhada pelo modelo de Atenção Psicossocial (Yasui, 2009). Se 

considerarmos a reinserção social e a reabilitação psicossocial como um horizonte da Atenção 

Psicossocial, seremos conduzidos a ressaltar a relevância de projetos de cuidado que se 

desenhem a partir de linhas de ação intersetoriais. 

Em um plano macropolítico, a intersetorialidade depende especialmente da 

estruturação e articulação entre diferentes políticas públicas, pressupondo integração entre 

elas. Rumo à construção da intersetorialidade, esse tipo de articulação tem sido realizada, no 

âmbito da macropolítica, através de costuras interministeriais entre o setor da saúde e outras 
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pastas: do Trabalho, em a parceria com a Política de Economia Solidária e com a criação de 

linhas de financiamento específicas às iniciativas de inclusão pelo trabalho, fazendo resultar 

em muitos projetos econômicos solidários (Brasil, 2011a); com a Cultura, tornando possíveis 

os Centros de Convivência e Cultura e o Projeto Pontos de Cultura, através do qual alguns 

CAPS e Centros de Convivência funcionam como pontos de cultura; com os Direitos 

Humanos, na composição do Núcleo Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental (Brasil, 

2007). 

Apesar de serem identificadas estas articulações e parcerias interministeriais, o 

Ministério da Saúde reconhece a insuficiência quantitativa e qualitativa desse conjunto inicial 

de articulações para responder concretamente a complexa demanda de inclusão dos usuários 

(Brasil, 2005b, 2010). Na ponta, trabalhadores sentem que “. . . os outros setores não estão 

acompanhando o ritmo de expansão da saúde”, aspecto que incide na dificuldade do Serviço 

em poucas experimentações de ações que se costurem intersetorialmente. Como analisa um 

trabalhador, “não dá pra pensar na melhoria da assistência à saúde, em inclusão, sem pensar 

no funcionamento dos outros setores”. Cita-se, por exemplo, a insuficiência de cursos 

profissionalizantes, associações e cooperativas de trabalho, refletindo na dificuldade de 

inserção dos usuários no mercado de trabalho. Assim desabafa outro trabalhador: “inclusão 

social na saúde mental não existe”.  

A carência de equipamentos sociais tem sido considerada um desafio para a PNSM. 

Em um tipo de análise macropolítica, Dimenstein e Liberato (2009) avaliam que essa carência 

reflete a “. . . falência das políticas públicas de bem estar social, através das quais se 

disponibilizariam aos cidadãos acesso a bens e serviços considerados direito de todos” (p. 6).  

Correlacionando essa análise à falta de inclusão produzida pela dificuldade de aceitação dos 

usuários no mercado de trabalho, por exemplo, entende-se que o fenômeno está diretamente 

ligado a algumas problemáticas sociais basilares.  
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Assim, um trabalhador expressa que:  

. . . tem muito a ver com a questão social mesmo. Quando chegam pessoas aqui que 

vem de um contexto social diferenciado a reinserção acontece de forma muito mais 

fácil . . . . A pessoa tá bem cuidada, teve poucas crises . . . estudou, teve acesso, é mais 

fácil fazer isso. Com outras pessoas a gente sabe que é difícil . . . questão da pobreza 

mesmo, ela não teve acesso a uma alimentação adequada, nunca estudou . . . . É 

difícil a gente conseguir emprego pra quem não tem escolaridade . . . Quem não tem 

escolaridade e tem transtorno, mais difícil . . . .  

 Com essas avaliações que indicam fragilidade do terreno das políticas públicas sociais, 

trabalhadores reforçam o sentimento de falta de apoio da Política – aspecto enfatizado na 

restituição e que merece ser mais bem compreendido, lançando mão de um olhar mais macro.  

A PNSM é uma política pública de saúde do SUS, inserida no contexto de outras 

políticas sociais do estado brasileiro. Na linha de análise macro, importa atentar que a PNSM 

brasileira opera sob as interferências de um contexto mundial de atmosfera neoliberal e de 

capitalismo mundial integrado (Guattari, 1981), cujos valores acirradamente competitivos e 

individualistas são radicalmente opositores aos valores democráticos e inclusivos que 

sustentaram a construção do SUS e a própria Reforma Psiquiátrica. 

Conforme também analisa Vasconcelos (2010), há uma crise das políticas de bem estar 

social no plano mundial “. . . sob a hegemonia e expansão de um longo ciclo histórico de 

políticas neoliberais, com desemprego estrutural, precarização das políticas sociais públicas e 

de induzir a desassistência” (p. 22). Com a escassez de recursos, o autor aponta como 

consequência: focalização e subfinanciamento das políticas sociais; competição por fontes de 

financiamento; privatização e terceirização da atenção curativa; formas de gestão oriundas da 

esfera privada, distanciadas da lógica pública, com base na avaliação de custos, desempenho e 

eficiência; precarização dos vínculos de trabalho (Vasconcelos, 2010).  
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Reconhecendo essa crise, e indicando que o sistema neoliberal funciona 

essencialmente pró-mercado e, necessariamente, contra os sistemas públicos, Campos (2007) 

se pergunta sobre quais efeitos-síntese resultaram no contexto brasileiro da saúde em 

decorrência desses entrelaçamentos sociais. Nesse sentido, indica uma tensão entre 

estatização e privatização da atenção e da gestão à saúde, entre o projeto dos SUS e o projeto 

liberal-privatista (Campos, 2007).  

Isto porque, como reflete o autor, “uma vez aprovada a legislação que sustentava o 

SUS, a oposição liberal-conservadora não abaixou sua bandeira e retirou-se tímida para seu 

canto, observando ordeiramente a gloriosa implementação do SUS pelas forças da reforma 

sanitária” (Campos, 2007, p. 1869). Nesse sentido, o autor entende haver resistência 

permanente ao SUS, de tal modo que pode-se considerar que “O SUS é quase um híbrido 

entre essas duas tradições” (Campos 2007, p. 1870), o que, pensando com o autor, resulta um 

SUS esgarçado! 

Neste cenário paradoxal de inanição e esgarçamento, reflete-se que “o nosso SUS atual 

é marcado, entre outras, por dificuldades estruturais de financiamento, difícil acesso, precária 

resolutividade . . .” (Vasconcelos, 2010, p. 26). Pensando ainda com o autor, tem-se nesse 

cenário:  

obstáculos duros para produção de um sistema intersetorial e integrado de bem estar 

social e de direitos humanos, capaz de oferecer cuidado socializado personalizado e 

salvaguardas de direitos na comunidade, particularmente para todos os indivíduos que 

apresentem alguma forma de fragilidade ou dependência (Vasconcelos, 2010, pp. 25-

26). 

Desvelando-se crise das políticas públicas de bem estar social e com as interferências 

daquela atmosfera neoliberal, se expressa um campo de tensão e disputa na operacionalização 

da PNSM entre as forças instituintes antimanicomiais e forças instituídas em aliança com os 
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valores opositores aos da Atenção Psicossocial. Esse é um ponto forte de tensão que se coloca 

na ponta para os trabalhadores, quando apontam, por exemplo, a dificuldade de espaços de 

inserção no mercado de trabalho para os usuários, como se dissessem, “cadê as políticas 

públicas?”.  

Entendendo que “reformas psiquiátricas e seus serviços substitutivos sofrem 

fortemente em conjunturas neoliberais” (Vasconcelos, 2019, p. 23), vê-se a fragilidade das 

experimentações de ações intersetoriais identificadas no Serviço conectadas a estes aspectos 

mais amplos do cenário contemporâneo brasileiro e mundial; cenário adverso à 

operacionalização das linhas mestras da Atenção Psicossocial, em um tipo de cuidado 

defensável em sua ética.  

Considerando esse fator de insuficiência de acesso a bens e serviços como expressão 

macropolítica da fragilidade das políticas publicas de bem estar social, trabalhadores revelam 

que, muito isolados, os usuários vão ficando muito dependentes do Serviço. Na avaliação de 

uma trabalhadora: “. . . o CAPS passa a ser a grande referência, quando eu acho que ele é a 

referência, mas não poderia ser, sozinho, essa referência”. Da mesma forma, percebe outro 

trabalhador e em avaliação crítica diz: “o que eu vejo é que está se gerando uma clientela 

dependente da assistência”, em alusão à falta de inserção em outros espaços de circulação da 

vida. De outro modo, essa dependência se refere a uma diminuição da rede de dependências, 

que significa depender de um só espaço relacional, no caso, o CAPS. Sintonizando novamente 

com o pensamento de Kinoshita (2001), alude-se à dependência, na medida em que reflete 

poucas relações e gradientes de autonomia, diminuem-se as possibilidades de estabelecer 

novas normas e ordenamentos para a vida. 

Com esse reconhecimento, apontando fragilidades na composição da 

intersetorialidade, a partir da falta de articulação e parceria da rede intersetorial e da não 

integração das Políticas Públicas, e entendendo que o direito ao trabalho configura um 
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componente fundamental dos investimentos do processo de reinserção e inclusão social, 

deixa-se indicada no Relatório da IV Conferência Nacional de Saúde Mental a premência de 

fortalecer a construção das parcerias que respondam concretamente às demandas da inserção 

laboral e econômica dos usuários, assim como da superação do marco legal para as 

cooperativas sociais (Brasil, 2010).  

Tarefa nada fácil, já que habita um paradoxo no atrelamento da reinserção pelo 

trabalho ao emprego em uma sociedade em que, ainda atravessada pelo modelo neoliberal 

privatista e de escassez em seu modo de organização social, vem sofrendo perdas na oferta de 

emprego (Monteiro, Coimbra & Filho, 2006), além de que, quando há essa oferta, ela é 

marcada, não raramente, pela precarização dos vínculos de trabalho. Nesse sentido, esses 

autores enxergam paradoxal políticas de inclusão, já que parecem afirmar algo pouco 

acessível como condição de pertença. Afinal, como se perguntam: “. . . quais são as funções 

reservadas ao Estado senão as de garantir a segurança necessária para o bom funcionamento 

do capitalismo de mercado?” (Monteiro et al., 2006, p. 10). Estranha, mas presente forma de 

violência, por isso, de acordo com esses autores, 

. . . mesmo com a experiência da violência do Estado em sua forma mais explícita, se 

mantém a aspiração pelo trabalho formal que é dito livre, por uma vida dita cidadã, 

atrelada às ordens do mercado, como se isso fosse possível, algo que decididamente 

não é destinado, em especial, àqueles que espirraram da borda (Monteiro et al., 2006, 

p. 9). 

 Ainda assim, se no plano macro da Política se entende que os esperados avanços pela 

construção intersetorial dependem muito da capacidade dos gestores se articularem, 

intersetorialmente (Brasil, 2011a), num plano micro das ações cotidianas na rede, tem-se, 

conseguinte, a missão desafiante dos serviços na costura intersetorial das ações. A esse 

respeito, uma trabalhadora do CAPS sinaliza a importância de empreender ações que possam 



229 

 

 

 

produzir, como um dos investimentos pela reinserção social, intervenções no universo do 

trabalho dos usuários. Ao mesmo tempo, nos indica a dificuldade em operacionalizar esse tipo 

de investimento. Em suas palavras: “a gente não tem perna para isso”. Acerca desses 

investimentos, outra trabalhadora comenta: “eu já vi CAPS que iam ao trabalho preparar o 

pessoal pra receber aquela pessoa . . . Então, se o TR pudesse fazer um trabalho com a 

equipe da pessoa no seu serviço, no seu emprego, seria interessante”. 

Dessa forma indicada, a construção da intersetorialidade segue se reafirmando como 

aspecto fundamental para se fazer frente às demandas complexas da crise e da reinserção, mas 

igualmente, como um desafio a ser enfrentado, tanto no âmbito macro das políticas quanto, 

em ato, no universo micro das ações cotidianas dos serviços.  

Como sinalizado, essa é uma dificuldade muito conectada ao plano da macropolítica. 

O Serviço espelha dificuldades desse plano. Como sente um trabalhador: “O CAPS faz o 

papel dele, agora, o sistema geral não faz o resto, aí fica furado o negócio”. Desta forma, 

questionamos: na ponta, como sustentar uma política como a do SUS e a PNSM como 

políticas que carregam fortes valores democráticos, dentro de um contexto marcado pela 

política neoliberal, pelo capitalismo mundial integrado? De outro modo, como empreender 

esforços micropolíticos na direção de acirrar e resistir na disputa com os valores que 

emperram a Atenção Psicossocial? Como habitar a tensão e o paradoxo com movimentos de 

fuga? Como resistir permanente às forças opositoras operando por dentro, ou nas bordas, da 

máquina do Estado? 

O cenário do sertão pernambucano me fornece uma imagem que aqui utilizo para dar 

visibilidade a este pensamento: árvores que, em busca de água suficiente para sua 

sobrevivência, espalham sua raiz, correndo por baixo da superfície do chão, por dentro da 

terra, ao encontro de encanações e seus entornos de umidade, ainda que, para isso, precisem 

produzir rupturas em calçadas e pisos diversos. Podem ser pequenas fissuras, ou verdadeiros 
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arrombamentos, a depender de sua sede-força. É claro que ela também se defronta com a 

força do concreto, que tenta barrar o seu movimento de expansão, porém, por dentro, 

consegue trinfar sobre ele, rompendo-o para saciar sua sede. 

Outra vez, operando através de linhas de fuga, apostamos aqui em um movimento de 

produção de algum grau de independência dos serviços em relação àquele plano macro 

operando, tal como essas árvores, singularmente e inventivamente nas brechas, como forma 

de furar o cerco que ele impõe, pela insuficiência quantitativa e qualitativa do conjunto inicial 

de iniciativas de articulações intersetoriais. Nesse sentido, pensando junto com alguns dos 

trabalhadores, vemos como uma linha de saída o que eles indicaram como  

socializar mais o que é a saúde mental, o modelo CAPS e a Reforma com os CRAS, 

com os CREAS, com a educação, com os outros equipamentos pra que a gente 

pudesse . . . ter esse lugar da pessoa com transtorno mental no território . . . .  

Outra forma de produzir alguma autonomia em relação àquele plano macro seria, 

dialogando com Vasconcelos (2010), pela via do fortalecimento dos movimentos e forças 

sociais comprometidos com os interesses populares-democráticos. De outro modo, em aliança 

com o pensamento de Monteiro et al. (2006), seria preciso nos mantermos conectados não aos 

mitos de democracia, nem também às forças reativas, ressentidas e possíveis – frente às 

desmitificações necessárias, especialmente as de que desmantelam a bem intencionada ideia 

de que os domínios do Estado e do público jogam do mesmo lado – a fim de que se possa 

operar por dentro da máquina do próprio Estado.  

Em vez disso, ainda pensando com esses autores, seria mais estratégico afirmarmos a 

força dos micromovimentos inventivos que eclode o tempo todo em nosso cotidiano pensando 

e operando políticas públicas não apenas reduzidas ao Estado, “. . . mas como afirmação de 

experiências diversas onde o público possa, de fato, ser a expressão da experiência do 
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„comum‟ que faz advir outros e múltiplos modos de pensar, perceber, sentir, agir e viver . . .” 

(Monteiro et al., 2006, p. 12). 

 

o A assistência domiciliar e a busca ativa 

  

Outra estratégia territorial identificada foi a assistência domiciliar. Ela é uma 

estratégia de cuidado ampliada que envolve articulações mais abrangentes na medida em que 

sua viabilização transcende a dimensão imediata do sintoma e também do sujeito individual, 

alcançando família e comunidade, no sentido de intensificar a interação e oferecer suporte e 

orientação, buscando, implicar esses atores no cuidado. Assim, ela funciona como um 

acolhimento importante à família, podendo fortalecê-la de modo que aumente as suas formas 

de responsabilização e participação no cuidado ao usuário. Trata-se de uma estratégia 

essencialmente territorial e comunitária, conectada com o princípio da tomada de 

responsabilidade e que investe no fortalecimento das alianças e dos vínculos. Uma estratégia, 

portanto, bastante potente para os propósitos de reinserção, de inclusão. Tendo em vista a sua 

funcionalidade, recomenda-se a disponibilidade para atenção domiciliar nos momentos de 

crise (Campos et al., 2009). 

No Serviço, ela se dá por meio da utilização das estratégias da medicação 

supervisionada em domicílio, realizada por um técnico de nível superior e um técnico de 

enfermagem; das visitas domiciliares, feitas pelos técnicos de referência e dos procedimentos 

de urgência em domicílio que contam com a participação dos psiquiatras. Comentando sobre 

a medicação supervisionada, uma trabalhadora relata uma situação em que, num caso de 

dificuldade da presença do usuário no CAPS, por “. . . duas vezes durante o dia . . . de 3 a 5 

dias, a gente foi superando a crise dessa forma”.  
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A medicação supervisionada, viabilizada dentro do território existencial do usuário, 

funciona como um recurso que possibilita um cuidado singularizado, na medida em que, 

respeitando limitações que impedem o usuário de ser, naquele momento, acompanhado no 

CAPS, coloca-se em favor do tempo do usuário, minimizando possibilidades de que sejam 

acionadas estratégias invasivas que pouco contratualizam com ele. Nesse sentido, coloca-se 

em favor, ainda, da geração e/ou do fortalecimento do vínculo entre os usuários e o Serviço. 

Um aspecto importante da estratégia de assistência domiciliar discutido na restituição 

é que, entre a primeira etapa da pesquisa, a das entrevistas, e a etapa da restituição, em dois 

anos, indicou-se que o trabalho de suporte e orientação à comunidade no território estava 

significativamente enfraquecido no Serviço, mesmo com o reconhecimento de sua 

importância. Segundo compartilha uma trabalhadora, o Serviço “não tem pernas para fazer 

isso no momento”. Veremos esse tipo de enfraquecimento atingir outras estratégias territoriais 

mapeadas durante as entrevistas. 

A chamada “busca ativa” foi outra estratégia territorial identificada nas intervenções à 

crise. Trata-se de uma ação de ir buscar o usuário no território, seja em domicílio ou não, 

onde o usuário, em situação grave, está geralmente se recusando a ser cuidado ou com 

dificuldades clínicas e/ou de locomoção para se dirigir ao CAPS. Nessa ação, a depender do 

seu estado e das negociações que se dá, o usuário é levado ou para o CAPS, ou para ser 

internado em hospital psiquiátrico. Quando se consegue acionar o SAMU, essa é uma ação 

realizada por meio da articulação com o SAMU, a polícia e as equipes da ESF. Isto porque, de 

acordo com o protocolo do SAMU local, “. . . ele só chega se a polícia estiver junto . . .”, 

comenta uma trabalhadora. De outro modo, atentando para a dificuldade já exposta, quando 

não se consegue a participação do SAMU, o CAPS, quando possível, faz a busca ativa 

sozinho, sem parceria. 
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Contrariando a realidade local que nos foi indicada, em que o SAMU só atua com a 

participação da polícia, Souza (2012) revela que após um processo de reestruturação 

organizativa da rede de Belo Horizonte, este equipamento da RAPS passou a assumir um 

papel central nas demandas de urgência e emergência em saúde mental, ocasionando um 

processo de “. . . redução e afastamento progressivo da polícia como mediador da relação 

entre a comunidade e os serviços nas situações de crise” (p. 8). Com isso, nos sinaliza para 

um fortalecimento da rede na atenção à crise, prescindido de estratégias que possam 

representar, como problema de segurança pública, mais um tipo de ordenamento do social do 

que propriamente assistência à saúde. É quando “. . . o discurso médico acaba ocupando o 

lugar do discurso jurídico” (Caponi, 2009, p. 72). Isto é o que se revela quando se associa o 

equipamento policial às intervenções em saúde mental, especialmente de forma prescrita e 

protocolada em que essa conduta é a regra, tal como nos foi apresentado na realidade local da 

rede do CAPS pesquisado. 

 

o O apoio matricial: uma ferramenta apoiadora da atenção à crise – um caso de 

intercessão 

  

. . . o grande diferencial é o matriciamento . . . no cuidado do 

monitoramento do usuário, de a gente não perde-lo de vista . . . de 

potencializar um projeto terapêutico singular, de articulação com a 

rede, de transformar o CAPS nessa referência que a gente quer que 

ele seja no território, . . . (fala de uma trabalhadora do CAPS). 

 

A partir de agora, adentraremos no segundo eixo-guia da tese, apresentando o recurso 

do apoio matricial. Além da busca ativa, em que geralmente há a participação de 
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trabalhadores da ESF, nas entrevistas, indicou-se as ações do matriciamento como uma 

estratégia territorial de articulação das equipes do CAPS e as da Atenção Básica. Fruto de 

uma articulação
75

 entre a PNSM e a Política de Atenção Básica (Brasil, 2005a), as ações do 

apoio matricial iniciaram no Serviço no ano de 2011. A equipe sinaliza, porém, que antes da 

implantação do matriciamento como política oficial no município, ações territoriais em 

parceria com algumas equipes da ESF eram pontualmente desenvolvidas. Isto, partindo da 

compreensão de que a lógica do serviço CAPS e a forma como ele é pensado, como 

ordenador e articulador da rede de cuidados em saúde mental (Brasil, 2002), conduz a esse 

tipo de ação, de aproximação, “. . . a estar lá no território, junto com a Atenção Básica”, 

complementa uma trabalhadora.  

Apesar dessa compreensão, dois modos antagônicos de recepcionar essa política 

oficial no município pela equipe foram indicados, de um lado, percebendo que “já se tinha um 

pé no matriciamento”, trabalhadores recepcionaram a oficialização da política como algo que 

se encontrava com a demanda do Serviço. Do outro, recebendo a proposta de sua política 

como uma atividade a mais para o CAPS, dentro de um cenário já sentido como inflado, 

identificou-se um movimento de oposição inicial em muitos profissionais da equipe. Uma 

trabalhadora assim comenta: “. . . ninguém ansiava ir para território não . . . foi uma coisa 

que se viram obrigadas a fazer”.  

De acordo com Oliveira (2011), “Um dos primeiros efeitos de uma experiência de apoio 

matricial bem-sucedida é a ampliação da capacidade de manejo dos casos pela equipe de 

referência” (p. 42). Nesse sentido, mesmo diante da tensão na instituição da ferramenta do 

apoio matricial no Serviço, no período das entrevistas, trabalhadores avaliaram que as ações 

do matriciamento, dando sinais de fortalecimento da Atenção Básica, conseguiam disparar, 

em algumas equipes matriciadas, efeitos de abertura de um processo de corresponsabilização 
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 Essa articulação apresenta-se como medida reparadora em reconhecimento da tradicional tendência de 

isolamento entre a Atenção Básica e os serviços especializados (Almeida , Gérvas, Freire & Giovanella, 2013). 
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para com as demandas de saúde mental, alargando e diversificando possibilidades de cuidado 

no território.  

Observando a incorporação de ações de saúde mental no trabalho de equipes da 

Atenção Básica a partir do apoio matricial, Figueiredo e Onocko Campos (2009), em uma 

pesquisa desenvolvida na rede de Atenção Básica de Campinas, apontam na mesma direção 

do que foi sinalizado por trabalhadores da nossa pesquisa, quando, à época das entrevistas, 

indicaram a existência de equipe da ESF conseguindo desenvolver grupo focado em saúde 

mental na Atenção Básica. 

Na atenção à crise, operando como um facilitador, alguns dos trabalhadores avaliavam 

que a realização do apoio matricial era capaz, em alguns casos, de evitar situações de crise ou 

abordá-las antes que se tornassem mais graves, evitando, também, outras formas de 

intervenção invasivas, tais como a utilização da polícia, o uso da força física, as conduções 

involuntárias para a emergência, internação hospitalar ou mesmo para o CAPS. Assim 

também avalia Nascimento (como citado em Penido, 2013), quando defende que o apoio 

matricial contribui para evitar internações psiquiátricas arbitrárias. Isso porque, se para os 

trabalhadores do CAPS pesquisado cuidar de pessoas em crise se revelou ofício de difícil
76

 

sustentação, para as equipes da ESF ela tem sido, costumeiramente, missão mais complexa.  

A esse respeito Minozzo e Costa (2013), compartilhando conhecimentos de pesquisa 

que articulam a atenção à crise e o apoio matricial e revelam que o encaminhamento para a 

internação psiquiátrica foi uma das primeiras alternativas pensadas por trabalhadores de uma 

ESF, quando discutido o caso de um usuário em crise que procurou a equipe. E, tal como 

deixamos indicado quando discutimos o uso do recurso da internação psiquiátrica pela equipe 
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 Como já indicado, um dos principais sinalizadores dessa dificuldade se expressa no encaminhamento ao SEP e 

à internação em hospital psiquiátrico, bem como na rapidez do uso da medicação e na delegação do corpo-a-

corpo como função quase exclusiva dos técnicos de enfermagem. 
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do CAPS pesquisado, o sentimento de medo também é indicado por esses autores como um 

fator que atravessa as equipes da ESF.  

Segundo também avaliam os autores acima, este sentimento, que também tem seu 

processo de fabricação na suposição da periculosidade que uma pessoa em crise comporta, 

interfere, produzindo dificuldade nas equipes da ESF em se aproximarem e escutarem os 

usuários a fim de melhor compreender as suas demandas, fragilizando a contratualização das 

intervenções com os usuários, assim como a própria possibilidade de cuidado.  

Pelo matriciamento, porém, identificando provocar algum nível de interferência na 

capacidade de acolhimento e cuidado de equipes da ESF, em algumas situações de crise, 

observamos o caráter de facilitação que esta ferramenta tem potencial de promover na atenção 

à crise, no território. Expressando essa facilitação, uma trabalhadora do Serviço analisa:  

Quando o matriciamento funciona, o usuário não tem que sair de lá da comunidade 

com a polícia . . . o matriciamento faz isso: evita crises, evita ações mais contundentes 

policiais ou mesmo de familiares pra trazerem à força . . . ele dá uma resposta 

positiva na crise.  

Ademais, deixando entrever a Atenção Básica como porta de entrada do sistema de 

saúde e, principalmente, o papel estratégico do apoio matricial como organizador das ações de 

saúde (Brasil, 2004a), alguns dos trabalhadores visualizavam não admissões no CAPS como 

outra vantagem associada à realização do matriciamento. Neste sentido, destacava-se a 

ferramenta do apoio matricial como “um importante instrumento de prevenção” da atenção à 

crise, analisa um deles. Reforçando esse pensamento outro trabalhador revela: 

. . . alguns casos se conseguiu evitar que chegasse aqui em crise porque o 

matriciamento atuou, chegou antes da crise . . . A gente pôde evitar determinadas 

crises porque tá em articulação com o território, se a gente tá mapeando, se a gente 

tá conhecendo . . . se tem uma interlocução, se o PSF tá nessa casa vendo essa 
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família, o NASF tá também, a gente tem uma ferramenta maior que é de evitar a 

crise . . . evitar certas situações . . . eu consigo ver que essa articulação pode dar um 

suporte e uma resposta também à crise . . . As questões sociais interferem na crise. . . 

. se a gente tá mais próximo no território . . . a gente vai ter respostas mais eficazes. 

Além de emergir como um facilitador da realização de intervenções à crise no 

território, alargando possibilidades de cuidado, de evitar situações de crise ou abordá-las antes 

de se tornarem mais graves e de evitar formas de intervenção invasivas, indicava-se que “nas 

equipes em que o matriciamento funciona tem menos crises” e que, com o suporte da equipe 

matriciadora do CAPS, havia equipe da ESF acompanhando usuário em crise no território. 

Nesse sentido, em acordo com Minozzo e Costa (2013), “. . . o apoio matricial em saúde 

mental é considerado uma prática que auxilia as equipes de SF na avaliação e condução de 

casos e situações de crise” (p. 440).  

Dialogando com Lobosque (2001), entendemos que a crise, “. . . dependendo de sua 

gravidade, do contexto sócio familiar, do vínculo entre usuário e equipe, pode também ser 

acolhida em diferentes pontos da rede: não só nos CAPS, mas na Atenção Básica, nos centros 

de convivência, e assim por diante” (p. 4590). Para tanto, é necessário, através dessa 

ferramenta, intensificar as estratégias que possam incluir e qualificar o acolhimento, a 

avaliação e intervenções à crise no cotidiano das equipes da Atenção Básica como meio de 

fortalecer a prática dessas equipes na Atenção Psicossocial (Minozzo & Costa, 2013), em 

sintonia com o que preconiza a portaria 3.088, que institui a RAPS, no nível da Atenção 

Básica (Brasil, 2011b). A retaguarda dos CAPS em momentos que convêm cuidados 

intensivos, nesse sentido, é fundamental (Lobosque, 2001).  

Pelo nosso interesse de pesquisa, importa ser realçado que, à época das entrevistas, 

esse conjunto de facilitações desvelou a ferramenta do apoio matricial, interferindo no âmbito 

da atenção à crise, tendo, também, sido considerada uma potencialidade do matriciamento no 
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Serviço. Com isso, chegamos ao segundo eixo de argumentação deste trabalho de tese, 

quando fora ressaltado o apoio matricial como uma importante ferramenta interventora em 

favor da ampliação e qualificação do cuidado em saúde mental, alcançando situações de crise. 

Nesse sentido, ele funcionava como uma ferramenta apoiadora da atenção à crise. Ou, de 

outro modo, fazer sustentação de crise no território envolve o matriciamento, tal como 

tentamos expressar na figura abaixo: 

 

 

 

Figura 2: O apoio matricial na atenção à crise. A imagem do centro é de autoria de Edvard 

Munch (1893), intitulada O Grito.  

 

 

Analisando o apoio matricial com potência para atuar como um intercessor (Deleuze, 

1992) na construção de uma atenção à crise territorial e psicossocial – tecida em rede e 

orientada pela desinstitucionalização – julgava-se a vinculação do CAPS com o território, em 

alguma medida, como um Serviço de referência à crise dentro do Distrito Sanitário. À época 

das entrevistas, este foi considerado um efeito do trabalho do apoio matricial no âmbito da 

rede local, configurando-se uma potencialidade do Serviço. No entendimento de uma 

trabalhadora: “. . . não tem mais ninguém que não conheça o CAPS . . . Eu acho que o CAPS 

já tá legitimado como um lugar de crise . . .”.  
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Como um indicador do lugar de referência à crise que o Serviço teria no território, 

tomava-se a quebra no circuito do histórico de internações de alguns usuários e a diminuição 

de novas hospitalizações. Como avalia uma trabalhadora, “. . . pessoas que passaram a vida 

indo para o hospital e quando a gente consegue quebrar . . . ele não procura mais o hospital . 

. . vem pra gente . . . uma vez chegando no CAPS, ele é a referência maior . . . isso a gente 

consegue”. 

Quando discutimos os encaminhamentos feitos ao SEP, nos questionamos sobre como 

potencializar a responsabilização pela demanda da crise de um território a fim evitá-los, 

especialmente diante dos casos novos. Ali, indicamos a presença e as vinculações com os 

usuários e com as equipes da Atenção Básica como forma de amplificar a referência territorial 

dos serviços na atenção à crise. Isso vale para as equipes da Atenção Básica e para os CAPS.  

Em território de matriciamento efetivo, intensificam-se as vinculações e o 

acolhimento, elimina-se das equipes envolvidas o desconhecimento dos casos com demandas 

de saúde mental, identificam-se novos casos que precisam de acompanhamento, produzindo 

ampliação e potencialização do cuidado. Em território de matriciamento efetivo, amplia-se a 

referência das equipes e dos serviços frente à população, assim como a capacidade de 

responder às demandas que lhes são dirigidas. Nesse sentido, em território assim matriciado, 

entendemos que seria reduzido o problema da abordagem à crise dos casos novos ou 

desconhecidos, uma vez que estes já não seriam mais tão desconhecidos. 

O caráter intercessor de uma operacionalização potente do apoio matricial se apresenta 

como um artifício que produz resistência à captura manicomial dos CAPS em favor da 

desinstitucionalização. Isto, especialmente, se a matriz apoiadora for capaz de disparar - nos 

encontros e entre os atores envolvidos - processos e sensibilidades desinstitucionalizantes. 

Quanto mais o apoio for presidido pelo plano das tecnologias leves, quanto mais forem 

produzidas críticas às lógicas instituídas dos saberes estruturados, mais veremos se processar 
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os efeitos intercessores esperados, descapturizantes, produtores de mais autonomia nas 

equipes matriciadas e nos sujeitos alvo do cuidado. 

Algumas dificuldades relacionadas à prática do matriciamento, porém, foram 

inicialmente apontadas nas entrevistas, e enfaticamente retomadas na restituição, como 

suficientemente fortes para enfraquecer ou mesmo fazer desaparecer as respostas positivas a 

ela atribuídas, especialmente no que diz respeito à constituição de uma prática de atenção à 

crise pautada no modelo psicossocial, territorial, desinstitucionalizante e tecida em rede. Tais 

dificuldades se referem à equipe, seu processo de trabalho, à rede e, mais recentemente, ao 

cenário de gestão da política local. Para melhor compreendê-las, importa, antes, acrescentar 

algumas notas sobre a ferramenta do matriciamento.  

O apoio matricial é um tipo de arranjo organizacional incorporado pelo Ministério da 

Saúde que busca ampliar e qualificar o escopo de ações e intervenções das equipes 

matriciadas, diminuindo as fragmentações do saber, do cuidado e dos processos de trabalho 

decorrentes da hiper especialização das diversas áreas do conhecimento, integrando saúde 

mental e saúde geral (Campos & Domitti, 2007). Com isso, inscreve-se a Saúde Mental no 

campo da Saúde Coletiva (Yasui & Costa-Rosa, 2008).  

Nesse sentido, a função apoio é enfatizada por Oliveira (2011) como uma perspectiva 

que se apresenta alternativa à resolução dos problemas da fragmentação dos saberes e das práticas 

de cuidado. Assim expõe: 

A principal aposta no apoio matricial está na troca de saberes entre equipes e entre 

profissionais em torno da busca de ofertas de ações/serviços que tenham potência para 

modificar positivamente os problemas de saúde (no seu amplo sentido) de sujeitos, com 

o uso, o mais racional possível, de toda ordem de recursos disponíveis (Oliveira, 2011, p. 

40). 
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Ao propor a superação do modelo hospitalocêntrico no atendimento das pessoas com 

demandas de saúde mental, a Reforma Psiquiátrica nos conduz a um cuidado que não afaste 

as pessoas do seu espaço social. Nesse sentido, a Atenção Básica à saúde é um lócus 

privilegiado de intervenção na Atenção Psicossocial (Yasui & Costa-Rosa, 2008), mostrando-

se como uma estratégia fundamental para traçar ações focadas na territorialidade, na medida 

em que está inserida na vida cotidiana e nos espaços comunitários dos territórios de vida das 

pessoas, podendo atuar, também, nos espaços onde a vida circula (Dimenstein et al. 2009), 

longe de guetos psiquiátricos que reforçam segregações e possibilidade de vida.  

Desta forma inscrita, a ESF tem meios de “. . . interferir em situações que transcendem 

a especificidade do setor saúde e têm efeitos determinantes sobre as condições de vida e saúde 

dos indivíduos, famílias-comunidade” (Dimenstein, et al. 2009, p. 65). Dada essa relevância, 

de acordo com as autoras, o apoio matricial em saúde mental “. . . surgiu a partir da 

constatação de que a reforma psiquiátrica não pode avançar se a atenção básica não for 

incorporada ao processo” (Dimenstein, et al. 2009, p. 66). 

Com o objetivo de assegurar a retaguarda especializada às equipes da Atenção Básica, 

o apoio matricial “. . . pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico-

pedagógico às equipes de referência” (Campos & Domitti, 2007, p. 400). Isso nos permite 

considerá-lo como uma forma de trabalho colaborativo organizado por duas dimensões: uma 

técnico-pedagógica e outra assistencial.  

Tendo a diretriz da integralidade das ações e o horizonte da integração das equipes, “o 

apoio matricial implica sempre a construção de um projeto terapêutico integrado” (Campos & 

Domitti, 2007, p. 401). Para tanto, atendimentos e intervenções conjuntas entre trabalhadores 

da equipe matricial e os da equipe de referência são previstas no rol de atividades do 

matriciamento. Ou seja, pesando com Oliveira (2011), o apoio matricial “. . . aposta na 

produção de saberes, em ato, que ampliem a capacidade de análise e de ação dos 
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trabalhadores (e usuários) no sentido da coprodução de saúde e de autonomia” (p. 40). Assim, 

acrescentam (Figueiredo & Onocko Campos, 2009): “. . . o profissional de referência pode 

aprender na prática como avaliar e intervir em Saúde Mental” (p. 133). 

A esse pensamento, Campos e Domitti (2007) agregam o de que, em situações em que, 

pela complexidade ou gravidade, demandem atenção específica do núcleo de saber do 

apoiador: 

. . . este pode programar para si mesmo uma série de atendimentos ou de 

intervenções especializadas, mantendo contato com a equipe de referência, que não 

se descomprometeria com o caso, ao contrário, procuraria redefinir um padrão de 

seguimento complementar e compatível ao cuidado oferecido pelo apoiador 

diretamente ao paciente, ou à família ou à comunidade (Campos & Domitti, 2007, p.  

401). 

Além desse tipo de suporte, que contempla a dimensão assistencial da ferramenta do 

apoio matricial, por sua dimensão também técnico-pedagógica, prevê-se outra forma de apoio, 

pela troca de conhecimento e de orientações entre equipes matriciadas e apoiador matricial, 

através de discussões, avaliações de casos e (re) orientação de condutas. Tudo isso sem que os 

casos para os quais as ações de matriciamento são planejadas deixem de estar referenciados às 

equipes matriciadas (Campos & Domitti, 2007). 

A respeito dos objetivos e da funcionalidade da ferramenta do apoio matricial, na 

equipe do CAPS pesquisado, identificamos compreensões e modos de operacionalização 

distintos competindo no Serviço e, sendo este um de nossos objetivos específicos da pesquisa, 

importa percorrê-los.  

De um lado, identificamos compreensões conectadas com a lógica preconizada pelas 

políticas de Atenção Básica e de saúde mental, ressaltando-se a dimensão técnico-pedagógica 

do apoio matricial. Nesse sentido, o apoio matricial em saúde mental é compreendido por 
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trabalhadores como uma estratégia em que, através da equipe do CAPS, é ofertado suporte de 

saber técnico especializado às equipes da Atenção Básica a fim de que possam responder às 

demandas de saúde mental desse nível de atenção, no território. Assim expressa um deles: “O 

matriciamento é um dispositivo do saber da saúde mental para a equipe do PSF . . . o saber 

da especialidade pra ativar o saber da equipe generalista para o olhar em saúde mental”. 

Este suporte técnico especializado é sentido por trabalhadores como uma importante forma de 

apoio, no sentido de “. . . potencializar as equipes para o que lhes compete”.  

Na busca de envolver as equipes da Atenção Básica com as demandas de saúde mental 

do território, fazendo ampliar suas ações de cuidado, trabalhadores avaliam que a oferta desse 

tipo de suporte deve acontecer por meio de um processo contínuo de aproximação e 

envolvimento com as equipes matriciadas, bem como de sensibilização e discussão das 

temáticas de saúde mental que lhes circundam. No entendimento de um trabalhador, para 

sensibilizar “. . . é preciso chegar junto”. Nesse sentido, alguns trabalhadores compreendem o 

apoio matricial como um modo de capacitação dirigido àquelas equipes e, por isso, encontros 

regulares de discussões são bastante valorizados.  

Já situamos que o apoio matricial é uma ferramenta que opera processual e 

continuamente a serviço de responder às exigências da lógica territorial e garantir o 

desenvolvimento de ações integrais em saúde. Visando atender ao princípio da integralidade 

do SUS, as ações em Saúde Mental pelas equipes da ESF devem estar incluídas em seus 

escopos de intervenção. Sobre a lógica territorial que a ferramenta do apoio matricial busca 

fazer frente, uma trabalhadora faz a seguinte análise:  

Se você trabalha com essa visão de que é no território, o campo primeiro de atuação 

em saúde mental, então o matriciamento é importantíssimo a essas equipes que lá 

estão. Se você trabalha nessa visão de que o que acontece no território deve ser 

primeiramente apropriado no próprio território, você já tá trabalhando com a 
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questão de prevenção, de intervenção precoce, então eu acho que o matriciamento é 

imprescindível para dar apoio às essas equipes.  

Reforçando essa análise, outra trabalhadora defende a tecnologia do matriciamento 

como primordial para quebrar uma dada tradição dos serviços em que “. . . o CAPS se 

habituou a ser um serviço predial, quase como um ambulatório . . . nós começamos a nos 

trancar dentro dos portões e esquecer que lá fora existe um território que tá vivo, que tá 

pulsando, de onde vêm as pessoas que nos procuram . . .”. 

Apesar de terem sido identificadas essas compreensões sintonizadas com o que reza a 

política, outros modos de compreender a ferramenta do matriciamento foram identificados. 

Desse lado, com o foco prioritário na dimensão assistencial do apoio matricial, ele é 

compreendido, essencialmente, como prática ambulatorial no território. Na falta de uma zona 

de entendimento comum na equipe, revelam-se fragilidades na forma de entendê-lo e operá-

lo, quando intimamente associado à lógica ambulatorial, reduzindo sua função a esta lógica. 

Em reflexão sobre a falta de clareza e consenso, anteriormente já anunciados, um trabalhador 

analisa dizendo que: “. . . existem dificuldades no matriciamento que são geradas pela 

própria equipe, por falta de consenso . . .”. 

Aqui, destaca-se o estreitamento da visão do apoio matricial com as formas de 

assistência domiciliar – atendimentos, visitas, busca ativa – como sua finalidade maior. Assim 

expressa uma trabalhadora, ao pensar sobre as finalidades desta ferramenta: “. . . é uma busca 

ativa, eu acho que não teria melhor definição”. Na mesma linha de pensamento outro 

trabalhador caracteriza: “É como se fosse um resgate do usuário na comunidade”. Nesse 

sentido, as ações do matriciamento são traduzidas como “ambulatório móvel através de um 

especialista volante”.  

Importa assinalar que essas compreensões emergiram, principalmente, de 

trabalhadores que não têm a prática do matriciamento em suas agendas de trabalho.  Isso 
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porque, à época das entrevistas, o processo de trabalho estava organizado de modo que apenas 

parte da equipe era oficialmente responsabilizada pelas ações do matriciamento. Essa equipe 

se subdividia em duplas e cada dupla realizava as ações
77

 dirigidas às equipes da ESF nas 

microrregiões do território. Estas ações eram programadas para acontecer de forma 

sistemática, a cada semana ou quinzena, seguindo uma escala em agenda, com horários 

previamente definidos para as visitas/encontros das duplas matriciadoras do CAPS com as 

equipes matriciadas. Para a realização dessas ações, utilizava-se o transporte do CAPS.  

Como assinalado, uma parte da equipe funcionava como referência para estas ações e 

outra não. Nesta partição da equipe, seguia-se o critério de disponibilidade, interesse e 

identificação/afinidade dos trabalhadores para com o trabalho no território. Ao mesmo tempo, 

havia queixa de insuficiência de trabalhadores para dar conta de cobrir e dar suporte, pelas 

ações do matriciamento, às regiões e equipes do território referência no Distrito Sanitário.  

A esse respeito, outros trabalhadores analisam haver falta de identificação em parte da 

equipe com a lógica territorial inscrita no apoio matricial. Nessa direção, também 

identificamos certa descrença em sua lógica por parte de alguns trabalhadores, assim como 

desconhecimento de sua função. A dificuldade em compreender a proposta do apoio matricial, 

bem como de assumir o papel de apoiadores, é também referida por Figueiredo e Onocko 

Campos (2009). Nessa mesma direção de análise, segundo observam Dimenstein et al. (2009), 

a partir de pesquisa desenvolvida em Natal-RN, há falta de clareza entre os trabalhadores 

sobre o que vem a ser a proposta do apoio matricial, chamando-nos a-tenção para muitas 

expectativas distanciadas entre eles. 

No CAPS por nós pesquisado, se por um lado identificamos grande envolvimento de 

parte da equipe com a proposta do matriciamento e com a lógica territorial, de outro não. 
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 Compunham estas ações, reuniões para discutir e monitorar casos, visitas domiciliares e intervenções em 

conjunto, porém, por dificuldades anunciadas mais a frente no texto, os encontros para discussão e 

monitoramento dos casos eram menos frequentes. 
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Nesse sentido, foi referida a existência de trabalhadores sem desejo e perfil de trabalhar em 

saúde mental, além dos considerados portadores de uma visão ambulatorial
78

, que possuem 

uma compreensão de rede centralizada e reduzida aos serviços de ambulatório como lugar 

privilegiado de acompanhamento para os usuários após a passagem pelo CAPS, reforçando 

lógicas de especialização e desconsiderando ou desacreditando do papel da Atenção Básica e, 

em última instância, como assinalam Almeida, Gérvas, Freire e Giovanella (2013), da 

importância de sua função generalista na atenção à saúde. Considerando essa visão 

ambulatorial reforçadora de especialismos como um problema, na compreensão de uma 

trabalhadora, “essa clínica não lhe cabe”.  

Ao reduzir a tecnologia do apoio matricial à busca ativa, às visitas e aos atendimentos 

domiciliares, ela deixa de ter as equipes da Atenção Básica como principal foco de 

investimento, no sentido de potencializá-las, e passa a funcionar prioritariamente no eixo da 

assistência, em detrimento do suporte técnico-pedagógico. Nesse sentido, vê-se operar um 

desequilíbrio de investimento entre as duas dimensões do apoio matricial com efeito correlato 

de captura do Serviço pelo eixo da assistência.  

A íntima associação do apoio matricial com a lógica ambulatorial foi aspecto 

retomado na discussão da restituição. Nela, fez-se o reconhecimento do matriciamento ser 

praticado como assistência ambulatorial, inscrito em uma prática denominada pelos 

trabalhadores de “apaga fogo”, representativa de um cuidado focado na remissão de sintomas 

e/ou no encaminhamento. Com a imagem do fogo, fazem referência à crise, nas situações de 

emergência – ocasiões principais em que o CAPS é acionado no território.  

Nessa lógica, avaliam, com descontentamento, que o CAPS atua como “bombeiro 

para apagar o fogo”, apagando as situações de intensificações de crises. “O CAPS termina 
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 A esse respeito, nos chamou a-tenção que a ausência de participação dos psiquiatras em atividades de grupo. 

Estes profissionais não realizam grupo, atendendo os usuários individualmente. Na avaliação de um desses 

profissionais: “são muitos pacientes para atender, ou atende ou faz grupo”. 



247 

 

 

 

sendo . . . um SAMU de psiquiatria, um apaga fogo, um corpo de bombeiro no território”. 

Com isso, aludem à simplificação de um trabalho esperado para acontecer de forma 

complexa, intervindo nos determinantes psicossociais da crise, de forma processual e ampla, 

mais participativo e menos invasivo. Na avaliação de uma trabalhadora 

. . . tem muitas coisas que fazem com que a crise ecloda e essas coisas não são 

devidamente reparadas, devidamente trabalhadas . . . Então eu acho que, em muitos 

casos, a gente apaga o fogo na hora, o atendimento à crise é a gente apagar o fogo, 

mas as brasas, muitas vezes, continuam lá, podendo se acender a qualquer momento. 

Algo que expressa esse modo de operacionalização do apoio matricial pela lógica do 

“apaga fogo” é a forma de participação dos psiquiatras nestas ações quando, diferentemente 

dos outros trabalhadores, a eles não se atribui, também como tarefa matricial, o trabalho 

técnico-pedagógico de discussões de casos com as equipes matriciadas, mas apenas suas 

participações nos momentos de atendimento de casos, geralmente graves. Da parte das 

equipes matriciadas, reclama-se pela presença dos médicos psiquiatras e a esse respeito, 

trabalhadores do CAPS analisam que isso contribui para o não reconhecimento do 

matriciamento do CAPS pelas equipes matriciadas. No estudo de Minozzo e Costa (2013), os 

autores também se depararam com este problema, abrindo questionamento sobre “. . . como 

envolver mais o profissional médico nas discussões coletivas . . . no apoio matricial” (p. 446). 

É fato reconhecido que nenhum especialista, de modo isolado, poderá assegurar uma 

abordagem integral (Campos & Domitti, 2007). De acordo com esses autores, é pelo 

cruzamento de diferentes núcleos de saberes especializados que se promove ampliação nas 

ações de saúde, indo além das tradicionalmente orientadas pelo biomédico. Além disso, 

reconhece-se uma tendência dos trabalhadores da ESF, de desvalorizar o saber de outras áreas 

de conhecimento - fundamentais para uma atenção integral (Bonfim, Bastos, Góis & Tófoli, 

2013) – e de delegarem ao saber médico psiquiátrico, o poder de atender situações de crise, 
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especialmente pela valorização da prescrição especializada de medicamentos (Minozzo & 

Costa, 2013). 

Por esta linha de argumentação, a não participação dos psiquiatras do Serviço nas 

ações de suporte técnico-pedagógico do apoio matricial poderia ser lida como um modo de se 

precaver e não reforçar, nas equipes matriciadas, essa lógica e prática tradicional que 

contribui para produzir práticas de ruptura em relação ao modelo biomédico ainda 

hegemônico, bem como para com a lógica dos especialismos.  

Mesmo reconhecendo a importância de que se possa, sim, “remar na contra mão” 

dessas lógicas, entendemos que, tal como os demais trabalhadores dos outros núcleos do saber 

são importantes na composição desse cruzamento, o núcleo psiquiátrico não haveria de ficar 

de fora, pois, deste modo, limita-se a operar, exclusivamente, na dimensão assistencial do 

apoio matricial – um tipo de ação importante, porém, isoladamente, reduzida frente à esperada 

troca de saberes, que define uma das funções essenciais do apoio matricial em sua dimensão 

interventiva de suporte técnico-pedagógico às equipes de referência.  

Operar apenas na dimensão assistencial do apoio matricial pode, no lugar de contribuir 

para romper com saberes e práticas tradicionais, reforçá-las. Deste modo, reconhecendo-se a 

relevância do suporte técnico pedagógico, também do núcleo da psiquiatria, defende-se “. . . o 

contato regular entre um médico psiquiatra e a equipe da ESF” (Chiaverini, Gonçalves, 

Ballester, Chazan, Almeida & Fortes, 2011, p. 208).  

Pela reconhecida função do apoio matricial na experiência de Sobral-CE, importa 

ressaltar, ainda, que, nas situações em que o psiquiatra precisa realizar consultas, “. . . a não 

ser em situações excepcionais, jamais realiza consultas sem a presença de profissionais da 

ESF, sempre os incentivando a conduzir . . .” (Tófoli & Fortes, 2007, p. 37). Além disso, 

nesta experiência, ressalta-se que a consulta conjunta é realizada, em sua maioria, “. . . com a 

participação de um número considerável de pessoas, incluindo médicos e enfermeiros da ESF, 
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agentes comunitários de saúde e estudantes de medicina e enfermagem que estejam 

estagiando na unidade ou na Saúde Mental” (Tófoli & Fortes, 2007, p. 37). 

Analisando criticamente aquele modo de participação dos psiquiatras no Serviço, uma 

trabalhadora expressa:  

. . . eu pessoalmente nunca falei com o médico do Saúde da Família [...] eu nunca fui 

participar, mas os outros técnicos vão, até pra discutir casos, até pra tomar decisões, 

se vai chamar psiquiatra ou não. Eu termino sendo uma medicadora. 

 Por essa dificuldade no processo de trabalho e também na compreensão de uma das 

funções do AM, fica bem expresso o chamado “ambulatório móvel” e o “apaga fogo” a que a 

equipe do CAPS se refere operando na atenção à crise. 

Outra forma de expressão desse modo de operacionalização é quando referem que as 

atividades internas da assistência no Serviço dificultam a saída dos trabalhadores para o 

cumprimento das ações do matriciamento, com periodicidade e regularidade. Nesse sentido, 

reconhece-se dificuldade de se “chegar ao território”.  Como expressa uma trabalhadora: “. . . 

a gente não consegue chegar ao matriciamento porque a gente tem uma demanda aqui para 

cumprir . . .”. Assim também exprime outra trabalhadora: “Pela demanda do Serviço, pelas 

mil dificuldades . . . a gente começou a se habituar a ficar nos nossos muros . . .”. 

Frente a essa dificuldade, é curioso lembrar que alguns CAPS nomeiam o conjunto das 

atividades internas da assistência de “grade de atividades internas” e, aqui, vemos essas 

atividades da assistência funcionando, de fato, como grade que prende os trabalhadores no 

Serviço, dificultando seu encontro com o território-pulsante e impedindo o trânsito potente 

das ações dirigidas a ele, comprometendo o direcionamento do cuidado na lógica territorial. 

Assim, as ações do apoio matricial se revelam secundárias às da assistência ou, de outro 
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modo, em um campo de disputa, a lógica tradicional da assistência – “intramuros” – contraria 

e se impõe
79

 à lógica territorial – extramuros. 

Nesta dificuldade de encontro com o território, perde-se o que Figueiredo e Onocko 

Campos (2009) apresentam como outro ganho do apoio matricial:  

. . . a modificação do foco da orientação da assistência, que se desloca 

progressivamente dos serviços e seus cardápios de programas e ofertas, para se dar a 

partir das necessidades dos sujeitos, das famílias, do território e da rede de relações 

que nele acontecem ( p. 135). 

Assim operado, veríamos uma reorientação da assistência para fora do Serviço, assim 

como um enfraquecimento da lógica intramuros que tradicionalmente lhe predomina, efeito 

de uma subversão naquele campo de disputa.  

Esse tipo de reorientação e torção, para nós, comportaria vocação para singularizar o 

cuidado na assistência, também às pessoas em crise. Nela, ter-se-ia, portanto, um 

enfrentamento a uma dificuldade já sinalizada por trabalhadores do Serviço, de singularizar o 

cuidado aos usuários em crise. E mais: por estar focado na existência concreta das pessoas, 

dentro de seus territórios de vida, e com seus conflitos, o apoio matricial tenderia a aumentar 

os vínculos com os usuários, porém com mais autonomia, menos medicalização e mais vida. 

Assim deixa entrever, outra vez, o potencial intercessor que a ferramenta do apoio matricial 

comporta na constituição de uma atenção às intensidades do sofrimento pautada no modelo 

psicossocial. Assim vemos um potencial instituinte nesta ferramenta. 

A forma de utilização do transporte do Serviço e sua gestão foi outro aspecto do 

processo de trabalho identificado como portador de dificuldades que repercutem na realização 

regular das ações de matriciamento. Sobrecarregado, devido ao número de usuários que pega 

e leva em casa todos os dias, sinaliza-se que o agendamento do transporte também 
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 Priorização que lembra a de priorizar o sintoma em detrimento dos outros aspectos determinantes da crise. 
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secundariza as ações programadas para o matriciamento. Alguns trabalhadores avaliam que a 

forma de utilização do transporte expressa um modo de cuidado assistencialista quando 

referem que ele é utilizado “como uma Kombi escolar”. Problematizando esse aspecto, em 

análise de implicação, um trabalhador comenta:  

. . . existem dificuldades que são geradas pela própria equipe . . . às vezes por esse 

assistencialismo, isso inviabiliza o cuidado no território, o matriciamento. Tem uns 

pacientes que vem e voltam para casa com o transporte do CAPS, quando a família 

poderia se implicar. Aí falta transporte para algumas situações em que era 

necessário mesmo. A gente tem uma situação de falta de combustível, a gente não 

conseguiu chegar até o final do mês com combustível, e a gente até brincou que a 

falta de combustível foi bem providencial, ela deu vários endereçamentos, muitas 

pessoas foram cortadas do transporte, foi diminuída a frequência ao CAPS, muitas 

pessoas tiveram melhoras e foi possível priorizar outras coisas . . . .  

Tomamos o anúncio do uso do transporte do Serviço como uma “Kombi escolar”, 

como um analisador, por ele nos revelar o enlace e a implicação da equipe com lógicas 

instituídas e mais tradicionais, intituladas pelos trabalhadores de assistencialistas. Lógicas 

que, não conseguindo horizontalizar as relações intersubjetivas entre trabalhadores, usuários e 

familiares, pouco apostam na participação mais ativa, no poder de contratualidade de usuários 

e familiares, na autonomia, como forma de produzi-los também coparticipes da gestão do 

cuidado, reposicionando-os subjetivamente.  

A lógica assistencialista é contrária, portanto, à produção de autonomia, ao aumento de 

poder contratual, ao reposicionamento subjetivo, a uma gestão coletiva do cuidado ou da 

crise. Nesse sentido, torna-se importante perceber a força instituinte da referida falta de 

combustível, como se, insurgindo-se, conseguisse produzir rupturas nas teias do instituído, 

dando-nos “vários endereçamentos” referidos pelo trabalhador, sinais de um acontecimento, 
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onde uma relação de forças se inverte produzindo deslocamentos – no caso, a melhora dos 

usuários “cortados” daquela lógica restringente, tão típica dos códigos de referência da 

gramática asilar. Assim expressa um trabalhador: “. . . você vê um usuário em crise, você faz a 

intervenção, e ele vem inicialmente na Kombi, depois conseguem pegar um transporte, 

conseguem pegar seu vale e voltar de ônibus sozinho, isso é exercer a autonomia”. 

Como expressão de outra força de resistência ao que se pode, outra vez, identificar 

como uma captura, dessa vez na lógica assistencialista, na restituição foi introduzido o 

pensamento-força de incluir a família no raio das ações do apoio matricial, no sentido de, 

também matriciá-la, como meio de fomentar maiores gradientes de participação, 

corresponsabilização e autonomia no cuidado, sinalizados como pouco presentes. Por 

entendemos essa como uma proposição potente, compreendemos que tal inclusão funcionaria 

como uma ação empreendedora também pela construção de gestão de cuidado coletivo das 

crises. Pensando com Evaristo (2000), “Involucrar inmediatamente a los demas sujetos del 

médio ambiente natural y institucional en la lectura y la gestión de la crisis” (p. 69), 

apresenta-se como passo decisivo a ser fortalecido em práticas que se pretendam psicossocias. 

Porém, ante a imposição da assistência, que parece capturar o Serviço na lógica 

assistencial, identificamos ser instaurado um processo de ambulatorização do Serviço, 

reforçando a existência de práticas assistencialistas. Esse processo de ambulatorização e 

assistencialismo, que acompanha o desenvolvimento pouco potente das ações territoriais do 

matriciamento, desmantelam não somente a operacionalização do matriciamento em sua 

dimensão técnico-pedagógica, mas sua incumbência de ofertar retaguarda assistencial.  

Como efeito desse desmantelamento, o Serviço é empurrado ciclicamente a um 

funcionamento que denominamos de substituição total, uma vez inscrito na lógica da 

instituição total, já anunciada anteriormente, quando discutimos sobre a participação das 

famílias. Vejamos: considerando as equipes da Atenção Básica pouco resolutivas e, ao mesmo 
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tempo, sem conseguir oferecê-las retaguarda assistencial e suporte técnico pedagógico a 

contento, o Serviço, termina, em alguma medida, “preenchendo” sua função na assistência e o 

seu lugar na rede. Pensando com Dias (2013), qualquer serviço que opere, nesse sentido, 

como substitutivo a outros pontos da rede, termina por funcionar como uma instituição total. 

Em relação a essa pouca resolutividade das equipes da Atenção Básica, apontam-se 

resistências e fragilidades
80

 na corresponsabilização, na apropriação e no acompanhamento 

dos usuários com demandas de saúde mental pelas equipes da ESF, tal como observa Penido 

(2013), por serem tradicionalmente consideradas de responsabilidade dos serviços de saúde 

mental. “Às vezes casos reagudizam por falta de um cuidado da Atenção Básica . . .”, diz uma 

trabalhadora. Os NASFs também são vistos ainda não amadurecidos em seu papel de apoiador 

das equipes da ESF, fazendo direcionar para o CAPS uma demanda que poderia ser acolhida 

na Atenção Básica com seu suporte. Na compreensão de um trabalhador: “. . . muita coisa que 

o NASF poderia fazer recai sobre a gente porque o NASF ainda não conseguiu engatar”.  

Desta forma, avalia-se que “mais questões são demandadas para o CAPS” e, frente a 

elas, vê-se operar o tal efeito de substituição total. Expressando esse tipo de substituição das 

equipes da ESF, compartilha um trabalhador:  

o que eu vejo é que a gente está atendendo pessoas que não têm esse nível de 

complexidade que necessite da assistência do CAPS, que poderia ser assistido na 

Atenção Básica. Muitos casos de saúde mental são atribuições também do PSF, da 

Atenção Básica e . . . a gente acaba, enfim, preenchendo.  

 Ao fazê-lo, deixa-se entrever que o efeito reorganizador das demandas de saúde 

mental na rede, pelo apoio matricial, não tem sido possível. 

Esse fenômeno de substituição total pode ser observado, também, em relação a outros 

serviços da rede, igualmente considerados pouco resolutivos ou inexistentes – caso dos 

                                                 
80

 Como um dos fatores que interferem nessas fragilidades, alguns dos trabalhadores atribuem o medo e o 

preconceito que percebem atravessar as equipes da ESF. 
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ambulatórios especializados de psiquiatria e os Centros de Convivência respectivamente – e 

outros atores considerados pouco colaboradores e coparticipes – caso dos familiares. 

No caso dos ambulatórios
81

, considera-se que sua pouca resolutividade se deva a uma 

extrema irregularidade nas marcações e periodicidade das consultas – aspecto também 

observado por Elia (2013) em sua pesquisa no Rio de Janeiro-RJ – assim como ao frágil 

manejo medicamentoso. Assim, avalia-se haver quebra na continuidade dos cuidados 

medicamentosos dos usuários fora do CAPS. Ademais, denuncia-se que aqueles serviços 

funcionam sem nenhum tipo de abertura ao diálogo com os outros equipamentos da rede de 

saúde, constituindo uma rede isolada, sendo este problema não específico ou local, mas 

reconhecido em todo território nacional (Severo & Dimenstein, 2013). 

A rede ambulatorial no país é alvo de muitas críticas. Pelo imperativo do saber médico 

como principal condutor do seu modelo de atuação e, com fácil adesão às demandas sociais 

normalizantes, podem ser observados efeitos de medicalização nas práticas de assistência dos 

ambulatórios, além de forte tendência à cronificação (Severo & Dimenstein, 2013). 

Considerando tais aspectos, estas autoras entendem que a permanência desses serviços pode 

ser indicador de aspectos instituídos do modelo hospitalocêntrico na Eaps.  

Uma vez que integralidade, intersetorialidade e territorialidade são noções que 

orientam as práticas no paradigma da Atenção Psicossocial é, no mínimo, paradoxal a 

insistência de serviços com as características acima referidas (Severo & Dimenstein, 2013). 

Porém, de acordo com as autoras, “O que tem prevalecido é uma noção médica tradicional, 

em que os problemas de saúde mental devem ser atendidos por um serviço especializado de 
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 O encaminhamento aos ambulatórios de psiquiatria é feito para os usuários residentes em área descoberta pela 

ESF. No Distrito Sanitário ao qual o Serviço pertence, a cobertura da ESF não é total e, segundo uma 

trabalhadora, não chega a 50% da área. Na Atenção Básica, as áreas descobertas são de responsabilidade das 

equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e, na média complexidade, dos ambulatórios 

especializados. Isso significa que a maior parte do acompanhamento dos usuários de saúde mental, após 

passagem pelo CAPS, fica ao encargo de dois ambulatórios de psiquiatria. 
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saúde mental, pois os usuários, ao saírem dos CAPS, necessitam de outro serviço 

especializado” (Severo & Dimenstein, 2013, p. 551). 

De modo muito enfatizado, tanto nas entrevistas quanto na restituição, sinaliza-se para 

a falência dos ambulatórios locais – que deveriam dar suporte aos usuários de área descoberta 

pela ESF – na continuidade dos cuidados fora do CAPS. Sem contar com esse tipo de 

sustentação, trabalhadores entendem que esse público acaba sendo direcionado outra vez ao 

Serviço. Como comenta uma trabalhadora: “À medida que o ambulatório não funciona, vai 

respingar no CAPS . . . o que hoje é uma depressão leve, amanhã é uma depressão grave, 

com risco de suicídio, aí o usuário é do CAPS . . .”.  

Como tentativa de enfrentamento, a essa que é sentida pela equipe como uma 

dificuldade persistente e que impõe muitos obstáculos, uma saída buscada é a de, no momento 

da alta, “. . . dar a receita de medicação pra três meses que dê tempo de conseguir marcar a 

consulta no ambulatório”. Outra saída é assistir os usuários que, já de alta do CAPS, 

aguardam marcação do ambulatório, quinzenalmente ou uma vez por mês no Serviço, até 

conseguirem a vaga. Mesmo com esse tipo de estratégia reparadora, denuncia-se que “. . . às 

vezes passam os três meses, mais três e mais três e não se consegue marcar”. Na persistência 

do problema, foi acionada a gerência do Distrito Sanitário e do ambulatório, junto com os 

psiquiatras que lá trabalham, porém a avaliação é a de que a problemática tem permanecido.  

Frente a esta falência, sentindo-se muito frustrados e impotentes diante desse 

problema, pelo vínculo e responsabilização com o usuário e pela preocupação de que, uma 

vez desassistido, se prejudique ainda mais, em postura sobreimplicada, o CAPS faz as vezes 

de ambulatório, substituindo-o ou, em alguma medida, fazendo o seu papel e “preenchendo” 

seu lugar na rede, mesmo com o entendimento de não ser possível dar conta de tal 

substituição. Assim se enxerga quando “funciona como uma minicentral de agendamentos 

para o ambulatório” ou quando, tentando “tapar o sol com a peneira”, cria, internamente, 
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uma agenda de atendimentos psiquiátricos para estes usuários, sinalizam alguns trabalhadores. 

Assim, vê-se, outra vez, expressão clara da ambulatorização do Serviço. E assim, como 

reflete Elia (2013), “a atuação dos médicos continua restrita a muitos atendimentos individuais . . 

. o que mantém a conduta prescritiva na solidão do consultório psiquiátrico” (p.  134). 

O funcionamento de alguns CAPS, em um “. . . modus operandi ambulatorial, 

centrado no trabalho individualizado de diferentes técnicos, com pouca inserção no território” 

(Dimenstein, et al. 2009, p. 72) parece um “modus” presente não apenas no Serviço estudado. 

Neste sentido, ainda que já muito criticada (Yasui & Costa-Rosa, 2008), revela-nos 

atravessada a tradição instituída da lógica ambulatorial dos especialismos e “intramuros”, 

ainda ancorando as práticas da atenção à saúde mental no campo da Atenção Psicossocial, 

mesmo que em disputa e, por vezes, tensionada pela lógica territorial, “extramuros”. 

Em relação às famílias, já tivemos oportunidade de concluir o mesmo efeito de 

substituição que o CAPS opera e, com relação à inexistência de Centros de Convivência na 

rede local – que possibilitariam espaços de trocas e atividades com foco na inserção social dos 

usuários – trabalhadores avaliam que o Serviço chega a funcionar como uma espécie de 

Centro de Convivência. Como analisa um trabalhador, “em substituição de um serviço que 

deveria existir . . . tem pessoas que estão aqui porque não têm outro espaço pra ficar”. 

Avaliando esse aspecto de forma macro, um trabalhador comenta:  

A impressão é que está aumentando o número de CAPS, mas os outros dispositivos da 

rede . . . complementares, não estão acompanhando, a gente acaba absorvendo uma 

demanda que não é nossa . . acaba absorvendo porque ele não tem pra onde ir. 

A essa altura da análise produzida, acompanhando as dificuldades que fragilizam as 

ações do apoio matricial aqui pontuadas, extremamente potentes, também, para ampliar o 

conhecimento dos recursos do território, podemos produzir uma provocação ao pensamento 

exposto de que os usuários “. . . não têm outro lugar para ficar”. Assim, questionamos: não 



257 

 

 

 

tem outro lugar para ficar ou também não se conhece o território em um nível de poder 

identificar espaços comunitários de convivência, em recantos da cidade? 

Nessa direção de análise e, de algum modo indicando dificuldade em se aproximar e 

interagir com o território, outra trabalhadora pontua:  

A gente não chega lá, então a gente não sabe quais são as ONGs, quais as atividades 

de igrejas . . . cursos . . . o CAPS não conhece a área que ele tá, o distrito . . . A 

demanda é dentro, o usuário tá dentro e a gente só vê ele dentro . . . às vezes se tenta, 

mas são coisas pontuais . . . O CAPS tá dentro do território mas ele não tá 

interagindo bem com ele”.  

 Nesse sentido, em análise de implicação, entende-se que há fragilidades na construção 

de um trabalho de rede, também partindo do CAPS: “. . . falta muito o trabalho de rede, não 

existe, eu diria que não existe”.  

A atenção em rede, de acordo com Dias (2013), “. . . implica num inestimável avanço 

em relação à centralidade excessiva e isoladora dos CAPS (p. 10)”, fazendo da rede o próprio 

espaço de cuidado. Antes, pelo contrário, quando não consegue interagir com o território e 

seus recursos, quando os substitui, esmaece a própria noção de rede. Isto significa que não 

condiz com o princípio de rede a centralização de qualquer um de seus pontos de atenção, 

ainda que seja o serviço CAPS (Lobosque, 2011), porém, contrariamente, vem sendo 

analisado que um dos fortes obstáculos dos CAPS é a centralização em si mesmo, pela pouca 

abertura ao território (Lancetti, 2006). 

Indicando que a dificuldade de interagir com o território não é fenômeno isolado do 

Serviço, em um pesquisa de avaliação desenvolvida em São Paulo, aponta-se que também 

neste cenário, “os CAPS pesquisados não conseguiram organizar a demanda e articular 

efetivamente com os recursos da comunidade, o que pode comprometê-los no traço mais 
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marcante de sua vocação . . . qual seja, o da reintegração dos pacientes às suas 

comunidades” (Cremesp, 2010, p. 7). 

Com um olhar analítico para os efeitos que o tipo de substituição total identificado 

produz, entendemos que esse tipo de substituição e “preenchimento” tendem a fechar o 

Serviço no fenômeno do “encapsulamento”, citado na IV CNSM e identificado em muitos 

CAPS (Brasil, 2010). Tal fenômeno expressa um tipo de isolamento do CAPS em relação à 

rede e aos seus atores, seu entorno, conformando uma solidão territorial impressa 

multifatorialmente em uma conjuntura complexa que envolve: fragilidades de resposta da 

RAPS, pouco investimento que o próprio CAPS faz nela via matriciamento, pouca integração 

das políticas de saúde mental e da Atenção Básica, crise no suporte de outras políticas de bem 

estar social, além, quiçá, de direcionamentos “capscêntricos” do próprio modelo da PNSM.  

Ao operar o modelo de atenção em saúde mental essencialmente a partir dos CAPS, 

analisa-se que essa política induziu, de forma contraditória aos seus princípios 

desinstitucionalizantes e inclusivos, uma sobreposição da própria Atenção Psicossocial ao 

CAPS, como se a Atenção Psicossocial fosse exclusividade ético-política desses serviços, tal 

como adverte Costa-Rosa (2013), tal como se sentem os trabalhadores quando expressam que 

o CAPS é proposto pela Política como “salvador de tudo”.  

Critica-se dizendo que: “. . . a Saúde Mental terminou virando o CAPS. O CAPS virou 

a Saúde Mental . . . O CAPS é a ancora da Saúde Mental hoje, é quem tá segurando a saúde 

mental . . . a gente não tem como dar conta disso . . . esse sistema vai implodir”. Pensando 

sobre esse aspecto, um trabalhador desabafa dizendo: 

. . . até onde eu sei a reforma ela propunha desconstruir um modelo hospitalocêntrico 

e nunca propôs um modelo capscêntrico . . . Quem está nessa discussão da reforma 

desde o inicio, deveria estar mais participante, deveria está aqui, vendo as 

dificuldades que estamos passando no dia-a-dia.  
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Produto dessa conjuntura complexa, evidencia-se que o “encapsulamento” não resulta 

isoladamente das fragilidades na construção do trabalho de rede pelo CAPS. O que se 

percebe, no entanto, é que tal fenômeno, indicador de distanciamento da Eaps, refletindo, de 

um lado, as fragilidades na inserção do CAPS no território e no seu entrosamento com a rede, 

não produzindo interfaces com o que pulsa de vida no território, não oportuniza dobras que 

renovariam o Serviço em novos processos de subjetivação, ou, pensando com Lancetti (2006), 

turbinariam o seu funcionamento. Em vez disso, operando pelo fechamento, tende a sufocá-lo, 

pelo excesso de demandas que lhes são dirigidas, e cronificar suas práticas, ao ponto de 

promover o que alguns trabalhadores sinalizam na expressão: “a gente tá enfartando”.  

Como um analisador, esse “enfartamento” revela que, ante a conjuntura complexa 

referida, o excesso de demanda dirigida ao Serviço se conecta com a fragilidade de inserção 

territorial pelo matriciamento, já que como uma ferramenta articuladora de rede (Chiaverini et 

al., 2011; Dias, 2013) teria condições de produzir um efeito reorganizador, com melhor 

distribuição e adequação dos usuários dentro dos pontos de assistência, em sintonia com suas 

demandas. Nesse sentido, como refletem Bezerra e Dimenstein (2008) o matriciamento 

atuaria como um regulador de fluxos na assistência em saúde mental, possibilitando melhor 

compreensão e diferenciação das situações que demandam cuidados nos CAPS e aquelas que 

podem ser acolhidas, momentaneamente, pela ESF, ou por ela acompanhadas.  

Este pensamento se conecta com a análise de Penido (2013), quando observa que “. . . 

a superlotação dos CAPS se dá por casos considerados leves, os quais poderiam ser 

direcionados para as ESFs” (p. 26). Nesse caso, como sustenta a Política (Brasil, 2004a), 

contribuindo para que as equipes da ESF, com o suporte do matriciamento, 

responsabilizassem-se pela demanda de saúde mental do território, a ferramenta do apoio 

matricial operaria em favor do que Campos e Domitti (2007) apontam como outra 

funcionalidade: contribuir para racionalizar o acesso e o uso de recursos especializados.  
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Com ações continuadas do matriciamento, espera-se disparar um processo gradativo 

de aumento de responsabilização e autonomia das equipes matriciadas, na medida em que vão 

incorporando habilidades em seu campo de conhecimento, ações anteriormente reconhecidas 

como possíveis apenas à equipe de especialistas e a eles frequentemente delegadas. 

Percebendo ampliada a sua capacidade de lidar com as demandas de saúde mental e, por 

conseguinte, responsabilizando-se por elas, através de mais sensibilidade e competência para 

identificar os casos que necessitariam de apoio especializado (Campos & Domitti, 2007), 

ocorreria uma pré-seleção e filtragem dos usuários a serem encaminhados para a assistência 

no CAPS – efeito típico de desmedicalização, no sentido de diminuir a faixa do tratável 

aludido por Costa-Rosa (2000), no Modo Psicossocial. Como percebe uma trabalhadora: 

“ficaria para a gente os casos que for, realmente, pra gente atuar . . . No matriciamento a 

gente tira dúvidas e deixa mais claro, também, o papel de cada serviço”.  

Esse tipo de filtragem se tornaria ainda mais concreta quando a decisão sobre o acesso 

de um usuário a um serviço especializado puder ser realizado de maneira interativa, entre 

equipe de referência e equipe matriciadora (Campos & Domitti, 2007). Isto porque,  

. . . a atenção a alguns tipos de crises vai demandar cuidados intensivos, mas crises 

mais brandas podem ser cuidadas pela SF, e as mais graves podem ser avaliadas, 

acolhidas e encaminhadas de forma responsável, favorecendo o vínculo, a 

responsabilização e a coordenação do cuidado, a partir da SF (Minozzo & Costa, 2013, 

p. 443). 

Assim operado, faria romper com a tendenciosa lógica indiscriminada e medicalizante 

do encaminhamento – adjetivada na IV CNSM como “empurroterapia” (Brasil, 2010) – 

utilizada pelas equipes como forma de se livrarem dos problemas de saúde mental que não se 

sentem capazes ou apoiadas para responder. A esse respeito, Minozzo e Costa (2013) 

deixaram indicado, através de equipes da ESF, que, sentindo-se auxiliadas pelas discussões de 
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casos com os apoiadores do matriciamento, alguns encaminhamentos vão se tornando 

desnecessários. Isso reforça o que Tófoli e Fortes (2007) relataram, de que unidades da ESF 

matriciadas “. . . encaminhavam casos mais adequados à atenção secundária, em comparação 

às outras unidades” (p. 38), não matriciadas. Como expressam Minozzo e Costa (2013), isso 

também se aplica às especificidades da atenção à crise, quando: 

A discussão dos casos fortalece a melhor avaliação da gravidade, dos riscos e 

vulnerabilidades e os encaminhamentos serão feitos quando houver legítima 

necessidade para tal . . . Possibilitando, assim, que sejam identificadas quais 

situações de crise podem ser cuidadas na SF e quais necessitam de um cuidado mais 

intensivo (pp. 444-445). 

Assim, pensando com Amarante (2007), quando se refere à ESF como uma estratégia 

de desmedicalização, também é possível entrever o potencial de desmedicalização que a 

ferramenta do apoio matricial comporta em potencial. Colhendo efeitos de um apoio matricial 

em saúde mental bem sucedido, Tófoli e Fortes (2007) indicaram que, na experiência de 

Sobral-CE, foi dado início a um processo informal de pré-triagem nas unidades de Saúde da 

Família, invertendo o fluxo mais tradicional, abrindo ineditamente triagens de saúde mental 

para a atenção secundária, inteiramente na Atenção Básica – triagem eletiva na Atenção 

Básica – com “. . . redução de 46% no número de pacientes novos no CAPS, após a 

modificação” (Tófoli & Fortes, 2007, p. 39). Os autores lembram, porém, que essa 

modificação só se fez possível a partir de grande integração da saúde mental com a ESF. 

Com base no que nos ensinam estas experiências, analisando a fragilidade anunciada 

de inserção territorial e, de algum modo, indicando uma dicotomia entre CAPS e território, 

consideramos prejudicada a missão territorial do CAPS pesquisado – aspecto enfatizado na 

restituição.  Aludindo, por um lado a sobreimplicação da equipe, e, por outro, a impasses 

macropolíticos, como revela um trabalhador: “O CAPS está trabalhando muito isolado, como 
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uma ilha . . . Pela equipe que, autoexigente, comprometida com o que faz, não reconhece suas 

limitações e se desdobra, pelos outros setores das políticas que não estão acompanhando o 

mesmo ritmo . . .”.  

Detectando a inscrição do matriciamento na lógica territorial e o seu potencial de atuar 

como uma estratégia articuladora de rede, e, ainda, como assinalam Bezerra e Dimenstein 

(2008), sua inclinação pela superação da lógica da especialização e da fragmentação do 

trabalho também presente na saúde mental, identificando essa dificuldade de inserção 

territorial do CAPS, uma trabalhadora analisa: “. . . se a gente trabalhasse na lógica do 

território mesmo, entenderia que não tá sozinho, nem tá isolado”. Isto porque, se no território 

existem forças vivas, com elas interagindo, evitar-se-ia um tendencioso funcionamento de 

gueto psiquiátrico de serviços pouco porosos ao tecido vivo do território (Rotelli, 1994). 

Ampliando o nosso campo de análise, entendemos que, pela inserção no território, via 

matriciamento, há nessa ferramenta um virulento potencial de disseminação e inovação na 

forma de produzir saúde, podendo alcançar, ativar e fortalecer, ainda, a construção de 

parcerias intersetoriais. No caso do relato do “homem das galinhas”, fica observado que 

aquela articulação de cuidado intersetorial foi possibilitada por meio de 

corresponsabilizações, troca de saberes e suportes diversos – elementos do apoio matricial. É 

pela vocação virulenta de disseminação e inovação que essa ferramenta desponta que 

visualizamos a operacionalização de suas ações com pendor de atuação em prol da tessitura 

micropolítica da intersetorialidade, da qual falamos anteriormente. 

Mas vamos além, entendendo que aquele potencial virulento permite visibilizar e 

contaminar o território e seus atores com as concepções antimanicomiais que sustentam o 

modelo de cuidado psicossocial através do qual se pretende operar. Assim, vão se produzindo 

vetores de interferências favoráveis à desmitificação de ideias e valores negativados 
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associados aos usuários, intervindo, portanto, no que Amarante (2007) classifica como 

dimensão sociocultural da Reforma Psiquiátrica.  

Operando, em ato, um processo provocador de mobilização, desconstrução e 

transvaloração tipicamente desinstitucionalizantes, tal com apresentado por Paulon (2006), 

seriam produzidos interferências e diminuição no campo do preconceito que tem dificultado, 

quando não impedido, tanto o cuidado das equipes aos portadores de transtorno quanto o 

apoio da comunidade. Pensando com Oliveira (2011), “o apoio matricial inscreve-se, nesse 

sentido, nas estratégias de implementação de novos arranjos que produzam outra cultura e 

outras linhas de subjetivação” (p. 41), ou seja, através da produção de saúde, produzem-se 

novos sujeitos, tal como prevê a Política Nacional de Humanização- PNH (Brasil, 2009). 

Assim, entende-se que a prática do matriciamento termina por contribuir para a 

abertura de um processo de conscientização e mobilização da comunidade rumo ao apoio dos 

usuários, difundindo o modelo psicossocial que se defende. Nas palavras de uma trabalhadora,  

. . . é como se o matriciamento fosse mostrar para a população o modelo de saúde 

mental . . . Na medida em que eu tô matriciando . . . eu tô articulando a rede, eu tô 

visualizando o território . . . vai dando visibilidade ao modelo. Ao passo que dá 

visibilidade ao modelo, diversos recursos da rede vão sendo descobertos e ativados”.  

Frente a essa análise que ressalta a potência da ferramenta do apoio matricial, 

entendemos ser preciso produzir furos naquela grade. Revisitar aqueles itens do processo de 

trabalho que cerceiam o desenvolvimento das ações do CAPS, via matriciamento, para fora de 

si mesmo, rumo ao território pulsante e deslocador. Produzir ações que ativem processos de 

corresponsabilidade entre equipes e equipamentos. Isto porque, tomando o território como 

tecido vivo (Santos, 2001), entendemos que ele é, ao mesmo tempo, o espaço da crise, mas 

também da reabilitação, das trocas, da convivência. Como assinala uma trabalhadora: “. . . a 

lógica do território é o grande salto do CAPS”. 
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Nesse sentido, compreendemos que, como analisador, o enfartamento citado, portador 

de uma força instituinte, pode ser um sintoma-convite à maior territorialização do Serviço. Tal 

como sintoma da chamada crise psiquiátrica, em que consideramos ser denunciadora de 

processos psicossociais que não vão bem, sendo expressão de conflitos, o enfartamento 

também pode ser visto por essa ótica, denunciando uma crise institucional no processo de 

trabalho e nas lógicas mais tradicionais que competem no Serviço. É uma crise que revela, 

além desses fatores, também aspectos políticos e de gestão, como indicaremos um pouco 

adiante. Sendo assim, é preciso, ao revisitar o processo de trabalho, revisitar também as 

lógicas que ancoram e prendem seu modo de organização. 

Em análise crítica dessas dificuldades apresentadas, na restituição, se discute que a 

forma de operar o matriciamento está distorcida e distanciada do que propõe sua lógica. 

Operado em sintonia com essa lógica, e disparando processos de corresponsabilidade e 

aumento da capacidade de cuidado das equipes matriciadas, entendemos, como já sinalizado, 

que ele responderia com um efeito reorganizador dos fluxos na rede, com diminuição das 

demandas dirigidas ao CAPS – possivelmente aquelas que os trabalhadores percebem que 

poderiam estar sendo acolhidas na Atenção Básica
82

 e/ou nos ambulatórios. Ao contrário do 

que se revela, quando se identifica efeitos de não corresponsabilidade em algumas equipes 

matriciadas e mais demandas dirigidas ao CAPS, como um dos efeitos que, segundo 

trabalhadores, o matriciamento operado tem produzido.  

Não se pode deixar de levar em consideração a variabilidade já sinalizada na 

compreensão e no modo de operação do matriciamento da equipe que, a partir de 

trabalhadores sintonizados com o que reza a Política, indicaram nas entrevistas, porém, não o 

fizeram mais na restituição, efeitos de corresponsabilidade em algumas equipes. Nestes casos, 

com diminuição de eventos de crises e maior resolutividade das demandas no próprio 

                                                 
82

 Conforme analisam pesquisadores, é recorrente em municípios o discurso de que muitos casos que chegam aos 

serviços especializados poderiam ser atendidos nas Unidades de Saúde da Família (Almeida et al., 2013). 
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território. Ou seja, o que fica também visível é que, a depender de quem matricia, têm-se 

efeitos distintos, deixando revelado que tais efeitos estão relacionados, também, com a forma 

como essa ferramenta é operada. Ou seja, apesar de comportar potencial instituinte de 

transmutação de práticas, sua potência depende da forma como ela é posta em operação. 

Mesmo se configurando como uma estratégia para favorecer a ampliação do cuidado 

em saúde mental pela ESF, se ela é operada por trabalhadores com compreensões não 

identificadas com a lógica territorial que não valorizem a integralidade das redes, a 

importância da Atenção Básica, a construção do saber-fazer como prática coletiva, ou que 

sejam portadores de lógicas tradicionais dos especialismos, noções reduzidas da ferramenta 

do apoio matricial, do sofrimento psíquico, das situações de crise, do processo saúde-doença, 

como assinalam Dimenstein et al. (2009), a ampliação esperada pode não acontecer. Em vez 

disso, pode reforçar a lógica que se pretende superar.  

Este pensamento toma reforço se, pensando com Penido (2013), visualizarmos que o 

matriciamento é constituído hibridamente por tecnologias leve e leve-dura, na medida em que 

os processos relacionais através dos quais opera também são permeados por saberes 

estruturados das especialidades. E, quanto mais estruturados, mais reforços tenderão a 

produzir. Porém, quanto mais os encontros puderem gerar interfaces, entre os saberes 

estruturados e os da experiência viva do território, quanto mais o primeiro for poroso em 

ralação ao segundo, veremos cristalizações instituídas dos saberes serem fissuradas.  

Menos estruturados, com sua força instituinte de transformação, aberto ao novo, 

operariam mais leves e com maior potencial de geração de autonomia e produção de saúde. 

Nesse sentido, como refletem Dimenstein et al. (2009), os operadores do matriciamento em 

saúde mental teriam como tarefa, “. . . além de atuar como apoiadores, desmistificar a ideia de 

que só os especialismos trazem resolutividade” (p. 70). Basta lembrar o caso da copeira que 

no Serviço tinha destaque no manejo de usuários em situações de crises mais ameaçadoras. 
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Ao conjunto de dificuldades de operar o matriciamento até então explicitado, soma-se 

a do cenário atual da política na gestão local, muito enfatizada na restituição e anunciada 

como desmanteladora do que, mesmo com as dificuldades anteriormente indicadas, vinha-se 

conseguindo realizar de ações matriciais. A esse respeito, muito enfocado pela equipe no 

momento da restituição, denuncia-se um acentuado processo de desaceleração sofrido nas 

ações do apoio matricial, no período posterior à fase das entrevistas. Como aponta uma 

trabalhadora: “Nesse período, perdemos muita coisa do matriciamento”.  

O esquema da agenda que, de algum modo, dava forma e organizava o processo de 

trabalho para viabilizar o apoio matricial; a equipe que atuava como referência para colocá-lo 

em operação, composta por duplas para cada microrregião do território; o espaço de discussão 

dos casos com as equipes da Atenção Básica; o retorno dessas discussões para o CAPS; a 

identificação de casos novos a serem matriciados. Refere-se que tudo isso se perdeu e 

desfeito. Perdeu-se, também, a referência com equipes da ESF. Assim compartilha uma 

trabalhadora: “Seria preciso resgatar algumas equipes que antes eram matriciadas e ao longo 

do tempo se perdeu pela falta de a gente conseguir manter essa relação com elas”. 

Com essas perdas, sinaliza-se que estão atuando nas ações matriciais, pontualmente, 

apenas quando demandados. Em estudo com outras equipes de CAPS, Minozzo e Costa 

(2013) também identificaram ações esporádicas, sem regularidade e frequência de ação 

matricial dos CAPS com as equipes da ESF, indicando-nos que a prática do matriciamento “. . 

. encontra-se em processo de germinação” (p. 76). Embora isto aproxime a vivência dos 

trabalhadores do CAPS da nossa pesquisa com os do referido estudo, na situação do CAPS 

sobre o qual estivemos debruçados, essa esporadicidade reflete não exatamente um processo 

de germinação da prática do matriciamento no Serviço, mas um processo de desaquecimento 

produzido ao longo de dois anos em um cenário político de mudança de gestão. 
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Na esporadicidade indicada pelos trabalhadores na restituição, além de estarem 

atuando pontualmente, apenas quando demandados, refletem que são, geralmente, nas 

situações de “apagar o fogo e não de preveni-lo”, complementa uma trabalhadora. Não mais 

com alguma sistemática de organização prévia e frequência regular para as ações. Enfocando 

o anunciado, uma trabalhadora comenta: “A gente tá promíscuo, quem estiver na hora vai”. 

Assim também analisa outra trabalhadora: “A gente vai para apagar fogo, atuando como 

bombeiro”. Nesse sentido, vê-se reforçada a operacionalização do apoio matricial como 

“ambulatório móvel”, na lógica do “apaga fogo” anteriormente indicada.  

Na restituição, embora trabalhadores tenham se avaliado disponíveis para o trabalho 

no território, justificam as perdas sofridas no matriciamento avaliando que mudanças no corpo 

técnico da equipe, com redução do número de trabalhadores, e o que identificam como uma 

mudança de foco na Política local – em que se tem dado mais prioridade à média 

complexidade e menos à Atenção Básica – seriam os principais fatores que fizeram resultar 

no enfraquecimento do apoio matricial.  

Com as mudanças no corpo técnico, aspecto ocasionado pela saída de trabalhadores, 

com contratações temporárias e a chegada de outros por meio de concurso, mas em 

quantidade menor, houve redução da equipe. Assim, a referida problemática da grade da 

assistência dentro do CAPS, obstaculizando a possibilidade de sair do Serviço para matriciar, 

sofre reforço. Nesse novo cenário, referindo uma acentuação de dificuldades e efeitos de 

sobrecarga, a equipe denuncia: “A gente não tem pernas”.  

Nesse cenário de acentuação de dificuldades que fez resultar no enfraquecimento do 

matriciamento, a equipe destaca como problemática aquilo que percebe como uma 

modificação no foco de prioridade da política local sofrida com a transição da gestão, ocorrida 

logo após a primeira fase da pesquisa
83

. Avalia-se que, antes dessa transição, na gestão 
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anterior, visando priorizar a lógica territorial e a Atenção Básica na atenção à saúde, a política 

direcionava ao matriciamento maior investimento, sensibilizando e chamando os CAPS à 

responsabilidade de ativar sua função estratégica de articulador da rede (Brasil, 2004c).  

Assim compartilha uma trabalhadora: “Havia uma preocupação da gestão em garantir o 

apoio matricial. Agora, houve um desmonte na gestão. Até a demanda que vinha da ESF e do 

NASF para o CAPS também enfraqueceu”.  

Em um tipo de análise conectada à esfera política, com a mudança de gestão, entende-

se que o modelo que pauta a atual gestão na política local é o que prioriza a lógica dos 

especialismos, ao buscar fortalecer a média e a alta complexidade e, consequentemente, de 

algum modo, o modelo hospitalocêntrico. Nele, aparece enfraquecida a Atenção Básica como 

reordenadora da rede de atenção à saúde. Para indicar esse tipo de priorização, trabalhadores 

trazem o exemplo da criação recente das “upinhas” locais, apresentados pela gestão como 

explica
84

 o secretário de Saúde:  

um novo padrão no serviço de Atenção Básica de Saúde”, incluindo atendimento 

ambulatorial e de urgência 24 horas e justificada pela “necessidade de ampliar o 

acesso da população aos serviços de saúde no âmbito da Atenção Básica, prezando 

pela qualidade e resolutividade das ações, consequentemente descentralizando os 

serviços de saúde que sobrecarregam, por exemplo, as policlínicas . . . Com a 

proposta de mudar, ampliar e fortalecer a estratégia Saúde da Família.  

Apesar de serem assim apresentadas, os trabalhadores do CAPS entendem a chegada 

dessas unidades operando na direção contrária ao que divulga a gestão. Em análise dizem:  

as upinhas não representam um fortalecimento da Atenção Básica porque é uma 

atenção às pequenas urgências e emergências, fortalece a atenção secundária, as 
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especialidades, mesmo que com instalação física de Atenção Básica, porque o que lá 

não se consegue resolver se envia à rede secundária e terciária, às hospitalizações.  

Alargando a análise de forma mais macro, avalia-se que esse redirecionamento da 

política local tem a ver com a visibilidade sociopolítica que a priorização da atenção 

secundária e terciária possue. Assim pontua uma trabalhadora: “Investir na atenção primária, 

no entendimento da gestão atual, não dá visibilidade a ela, por mais que uma atenção 

primária possa ser mais acessível, preventiva e resolutiva”. Nesse sentido, vê-se a política de 

saúde sendo utilizada como mercadoria em troca de visibilidade e reconhecimento social. 

Pensando nas consequências que esse tipo de priorização impõe à RAPS e à 

perspectiva da Atenção Psicossocial, uma trabalhadora faz uma análise importante: 

O modelo da atual gestão é um modelo das especialidades, prioriza a rede secundária 

e terciária, por isso que, talvez, enfraqueceu o que a política de saúde mental coloca 

como grande passo, o fortalecimento da Atenção Básica, o com ideário de inclusão e 

trabalho contra o estigma da loucura. Hoje a gente tem o inverso. Nos últimos dois 

anos a prioridade desse governo não é para a atenção primária. É por isso que a 

gente vê a atenção primária enfraquecendo, enquanto PSF, enquanto Nasf.  

Com a denúncia que traz essa análise, identifica-se um vetor contraposto à Atenção 

Psicossocial. A partir dela, entendemos que o enfraquecimento da Atenção Básica se conecta 

com o enfraquecimento das ações do matriciamento pelo CAPS, como já indicado pelos 

trabalhadores. Isso porque, mesmo sendo um equipamento da média complexidade, no 

modelo psicossocial é previsto que o CAPS esteja em relação de grande porosidade com 

território e, dentro dele, com a Atenção Básica, via matriciamento. Deste modo, reforçamos a 

análise se pensarmos que, quando se enfraquece a política da Atenção Básica e, junto com ela, 

a lógica do apoio matricial, tende-se a enfraquecer a relação entre Atenção Básica e CAPS, 

entre Atenção Básica e saúde mental, entre os dois níveis de atenção à saúde.  
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“Conforme revelam estudos de avaliação, o apoio matricial, quando adequadamente 

implantado, ajuda na articulação da rede de serviços de saúde e na integração entre as equipes 

de saúde mental e da ESF” (Bonfim et al., 2013, p. 294). A pouca integração entre as redes de 

cuidados de saúde mental e da Atenção Básica, entretanto, não é fenômeno exclusivo do 

cenário pesquisado. Outros autores fazem referência a esse tipo de fragilidade (Bonfim et al., 

2013; Figueiredo & Onocko Campos, 2009) nos mais diversos cantos do país, o que reforça o 

pensamento de que este problema é atravessado por um conjunto macro e micropolítico.  

Em análise ampla do problema, uma trabalhadora produz um questionamento:  

Como a gente é uma rede secundária, mas está diretamente interligada às ações 

primárias através do matriciamento, a gente não consegue avançar. Como é uma 

construção de clínica ampliada, sozinho não se tem pernas. Seria uma construção em 

rede, mas se a prioridade da gestão não é a atenção primária, como é que você vai 

avançar com as questões do matriciamento?.  

 Nessa análise, junto com o enfraquecimento da Atenção Básica e do apoio matricial, 

vê-se o principio de rede ser comprometido e a lógica do “apaga fogo” ainda mais reforçada. 

Assim compartilha uma trabalhadora: “Não dá para um serviço avançar contra o que é o 

investimento, por isso que a gente voltou àquela forma do apaga-fogo, que a equipe traz com 

grande frustração, porque não é isso que a gente acredita”.  

Nestas circunstâncias, além de ver o princípio de rede ser comprometido e a lógica do 

“apaga fogo” reforçada, a equipe indica não estar conseguindo manter ativo o apoio matricial 

como ferramenta preventiva na atenção à crise. Assim pontua uma trabalhadora: “a gente tá 

captando os usuários em crise para cá, atenção secundária e, às vezes, para o setor 

terciário”. No que considera preventivo, enxerga possível, apenas, quando se consegue, evitar 

o internamento. Como indica outra trabalhadora, “a gente vem conseguindo, no máximo, 

prevenir o internamento, mas já com uma crise instalada e demandando um especialista”, o 
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que, em sua avaliação, “aumenta a ansiedade das equipes da ESF pelo especialista, enquanto 

aquele que vai resolver o problema, apagar o incêndio”. Com isso, tende-se a reforçar 

expectativas dos trabalhadores das ESFs que, pautada na lógica dos especialismos, tende a 

considerar que o matriciamento se limita à oferta de auxílio para a condução da prática 

clínica, tal como assinalam Minozzo e Costa (2013). 

Sem também contar com o suporte dos ambulatórios, analisa-se, deste modo, que o 

que se tem colhido é um efeito de aumento de demanda para o CAPS, com consequências de 

superlotação nas agendas dos psiquiatras, segundo trabalhadores, com perfis e demandas 

tipicamente ambulatoriais. “Enquanto isso se perde o médico para se envolver no 

matriciamento”. Ou seja, sem matriciamento potente, a demanda de saúde mental do território 

é toda dirigida para o CAPS, reforçando e repetindo a lógica de atendimento ambulatorial, no 

CAPS que se quer romper no modelo psicossocial.  

Enquanto isso, por não fortalecer a lógica territorial-comunitária, inclusiva e 

favorecedora de processos de reinserção, pouco interage ou provoca a cidade, pouco se 

produz na vida do usuário, em termos de ampliar seus territórios de vida, suas conexões com 

seu entorno, processos de inclusão. Mesmo, quando possível, evitando o internamento, avalia-

se que “. . . a gente não tá diminuindo essas internações com qualidade porque a gente não 

consegue garantir esses outros espaços de singularidade na comunidade”.  

Apesar de casos exitosos serem identificados, trabalhadores analisam que só se 

consegue com poucos usuários e que os efeitos alcançados geralmente são curtos. De acordo 

com essa perspectiva de análise, efeitos de autonomia, autocuidado e cidadania poucas 

pessoas são atingidas. Assim comenta uma trabalhadora: “. . . a gente tem poucos casos que 

eu consigo visualizar autonomia, contratualidade, circulação, inserção . . . O êxito é bem 

pequeno”. Essa é uma visão compartilhada por outro trabalhador quando pontua: “Eu vejo 

melhora do comportamento. Em relação à cidadania, à autonomia, não”. 
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Ao mesmo tempo, deixando-se entrever enfraquecimento do CAPS como um serviço 

de referência à crise no território, avalia-se que muitos usuários que se beneficiariam do 

cuidado no CAPS não conseguem chegar ao Serviço. Assim comenta outra trabalhadora: “Os 

usuários que realmente precisam do CAPS, pessoas em cárcere, pessoas em situação de rua, 

não estão no CAPS, estão no território”.  

Assim, analisa-se que apesar do número elevado de usuários admitidos no Serviço, 

não são todos que estão em crise. Nesse sentido, uma trabalhadora se questiona: “. . . e os que 

estão em crise de fato, que são para estar aqui, estão onde? . . .”. Com a mesma percepção, 

outra trabalhadora comenta: “. . . os usuários que deveriam estar aqui, não estão”. Na busca 

de um sentido para o que ocorre, outra trabalhadora reflete: “. . . ou porque o PSF não 

consegue fazer essa devolutiva pra gente ou porque são casos que o ele nem notou ou porque, 

realmente, a gente não tá fazendo matriciamento . . . ou as três coisas juntas”. Com essa 

análise, trabalhadores percebem que “a situação de crise ainda é voltada muito para o 

atendimento no hospital . . . Apesar de a gente ter gente aí na triagem todos os dias . . . o 

matriciamento talvez modificasse isso”. 

No bojo do enfraquecimento do cenário político local e, em acréscimo, um tipo de 

distanciamento de diálogo com a gestão (coordenação municipal de saúde mental), por efeitos 

de sobrecarga de um trabalho, às vezes sobreimplicado, dissociado das negociações com a 

gestão, avalia-se que houve um “desestímulo na equipe” do CAPS quanto ao desenvolvimento 

das ações do matriciamento. Em análise desse desestímulo, uma trabalhadora comenta: “Foi 

muito mais uma questão externa, porque essa equipe acredita no matriciamento. A gente 

investe, mesmo com dificuldades, mas à medida que a gente não tem um respaldo maior, 

enfraquece”. O respaldo maior a que se refere é a política e o processo da gestão local, em 

termos de apoio, sustentação e negociação, aludindo fragilidade de co-gestão.  
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Como consequência, trabalhadores enxergam retrocesso no campo da Atenção 

Psicossocial local, como um todo:  

A sensação que dá é que a Saúde Mental, em nível da política local, perdeu força, 

enfraqueceu”. Ensaiando uma análise macro, compartilha-se: “A Política de saúde 

mental é uma Política de estado, independente de governo, então, independentemente 

de gestor, quem viesse era para aprimorar o modelo e o que se percebe é que isso não 

aconteceu, esse modelo enfraqueceu. A Saúde Mental em vez de avançar, retrocedeu.  

Apesar de esse sentimento emergir no contexto local do município onde a pesquisa foi 

realizada, importa assinalar que retrocessos vêm sendo visualizados no âmbito mais geral do 

cenário nacional, inclusive da própria PNSM e do próprio SUS, com proporções mais amplas. 

Além dos aspectos por nós já indicados, aqui basta lembrar, brevemente, da contradição que 

representa a inclusão das Comunidades Terapêuticas na RAPS. O que nos indica aliança da 

Política com forças conservadoras já aqui já debatidas. 

Ao mesmo tempo, voltando ao contexto local, procedendo a uma análise micro, 

percebemos que há dificuldades na equipe de produzir furos no cerco do instituído, ante ao 

que se considera como dificuldades e retrocessos. Pouco empoderada fica como “refém” de 

amarras, como já indicado quando discutimos o recurso da internação psiquiátrica, outra vez 

revelando que os problemas anunciados é portador de vetores macro e micro. 

Se, pensando com Severo e Dimenstein (2013), “Ressaltamos que a manutenção de 

estratégias verticalizadas de coordenação e gestão propicia a manutenção do Paradigma 

Hospitalocêntrico” (p. 550), mais uma vez chamamos os olhares para os movimentos de fuga 

como meios de produção de furos na luta permanente em favor de rupturas com este 

Paradigma e suas forças conservadoras, aprisionantes. Como força de contraposição, algo que 

Lobosque (2003a) nos indica como uma dessas linhas é a posição de se manter algum grau de 

independência em relação à gestão, à administração pública, afinal, nunca é demais lembrar 
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que gestores e administração estão atrelados à maquina do Estado (Monteiro et al., 2006). 

Como expressa Lobosque (2003a): 

A possível saída é aquela, justamente, que possibilitou nossa entrada: a independência 

da nossa organização . . . sufocados pelos limites estreitos que a administração tem o 

poder de impor . . . tornamo-nos reféns dos nossos gestores, como se estes fossem os 

donos dos nossos projetos e aspirações (p. 37). 

O propósito norteador deste trabalho de tese vem sendo, como forma de intervenção 

no campo da Atenção Psicossocial, o de, a partir da atenção à crise e das ações do 

matriciamento, provocar análises que contribuam para um tipo de reflexão, acerca dos 

encaminhamentos contemporâneos da PNSM e da Reforma Psiquiátrica brasileira. Nesta 

direção, analisar em que medida a realização dessas praticas tem convergido com os 

princípios e propósitos da Estratégia Atenção Psicossocial foi outro objetivos específico.  

Mesmo essa análise já tendo transversalizado organicamente todo o capítulo-

movimento, destacamos aqui que, com o enfraquecimento do matriciamento, fica 

enfraquecido o cuidado psicossocial preconizado pela Eaps, que presume uma íntima conexão 

entre os dois níveis de atenção à saúde, no sentido de poder alcançar e ampliar o território de 

vida dos usuários, suas conexões com o entorno, com o horizonte da inclusão e da reinserção.  

Ainda que alguns trabalhadores tenham visualizado que o Serviço funciona na 

perspectiva da Eaps, há um conjunto deles que, mesmo reconhecendo os esforços 

empreendidos nessa direção, a partir de alguns efeitos produzidos nos usuários, na rede e 

neles próprios, percebem que esse funcionamento vem sendo bastante limitado pelas 

interferências dos fatores de dificuldades (macro e micro) até então anunciados.  

Assim, foi considerado que a Eaps, apesar de uma meta, um horizonte, não 

necessariamente consegue se efetivar. Assim expressa uma trabalhadora: “É o propósito do 

CAPS . . . mas nem sempre consegue . . .”. Assim também entende outra trabalhadora: “Eu 
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acho que é uma meta, é um objetivo da equipe, mas existe grande dificuldade, ainda, desses 

fatores que pudessem promover saúde psicossocial mesmo”. Com sentimento semelhante 

reflete outro trabalhador: “É como se fossem tentativas que ainda não chegaram aos 

resultados . . . É um norteador, mas na prática esbarra nas dificuldades que a gente 

pontuou”. 

Diante dessa análise, há quem considere que o que se consegue efetivar é um modo de 

Atenção Psicossocial paliativo. Nas palavras de uma trabalhadora:  

. . . acho que tem funcionado na lógica da estratégia de atenção paliativa psicossocial 

. . . Acho que dá pra visualizar mais como esperança do que perspectiva atual . . . 

esperar que a coisa melhore, esperar que a coisa ande, esperar que viabilize. 

 Em meio às dificuldades e das “esperas”, há quem avalie que a busca por um modo de 

cuidado na perspectiva psicossocial desemboca num funcionamento intitulado de 

“maternagem”, associado uma concepção que infantiliza a pessoa em crise e responde com o 

assistencialismo já anunciado. Explicitando tal funcionamento, uma trabalhadora comenta: “. . 

. o que eu percebo aqui, que eu ouço algumas críticas . . . é uma questão de uma maternagem 

excessiva. Esse psicossocial, às vezes, meio que se transforma nisso”. 

Em um horizonte menos otimista, há quem avalie não estar sendo possível funcionar 

na lógica da Eaps. Neste caso, entende-se que, mais do que dificultar, alguns fatores chegam a 

inviabilizar a Atenção Psicossocial como estratégias de cuidado no Serviço. Aqui, cita-se a 

Política Nacional de Saúde Mental, acusando-a de não “sair do papel” e de não funcionar 

como uma colaboradora da viabilização prática da Atenção Psicossocial.  

De outro ângulo, aludindo a certa insistência do Paradigma Hospitalocêntrico 

Medicalizador e das lógicas dos especialismos, trabalhadores enxergam uma perspectiva 

biológica em alguns profissionais, assim como certa priorização do olhar psicanalítico, em 

detrimento do psicossocial. Em seus comentários: “. . . a abordagem de início daqui do CAPS 
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é biológica . . . Escuta o sofrimento, mas a medicação ela pesa muito”; “. . . algumas pessoas 

da equipe puxam [abordagem psicossocial], principalmente quem não concorda com a 

abordagem de prioridade ser psicanalítica . . . mas a gente percebe um barrar desse olhar 

psicossocial”.  

No bojo dessa análise, convém indicar, ainda, que identificamos algum nível de 

desconhecimento da proposta da Eaps e em que direção ela aponta. Nesse sentido, há quem 

avalie que essa estratégia da Política ainda não esteja muito clara para alguns trabalhadores, 

embora se considere que, para uma maioria, esteja. De acordo com a análise feita por uma 

trabalhadora acerca de como avalia a clareza dessa estratégia na equipe: “. . . em alguns sim, 

em outros não, tem pessoas que são ligadas, estão atentas, e tem outras que se você 

perguntar o que é essa Política Nacional, não vai ter muita clareza”. Com ou sem clareza em 

relação ao que preconiza a Eaps, alguns trabalhadores analisam que “. . . tem pessoas que 

ainda não se apropriaram da sua lógica”, deixando indicada a necessidade de trabalhá-la e 

fortalecê-la dentro da equipe. Assim reforça-se: “. . . precisa ser trabalhado mais. Pode até 

ser que algumas pessoas trabalhem nessa linha, mas a equipe como um todo não”.   

Esse emerge como outro vetor que pode ajudar a compreender o enfraquecimento do 

apoio matricial. Em sintonia com os nossos eixos centrais na sustentação deste trabalho de 

tese, o que nos parece importante destacar é que, com todo o enfraquecimento das ações do 

matriciamento, vimos esmaecer o que construímos de pensamento na tese com a ajuda do 

mapa de dados iniciais da pesquisa: enfraquecido, o matriciamento deixa de ser apoiador da 

atenção à crise, embora sua ausência continue intercedendo sobre a assistência, reforçando, 

pela conjuntura de dificuldades explicitadas, um tipo de atenção à crise mais “intramuros” e 

menos territorial, menos psicossocial e mais de “apaga fogo” (com alcance mais circunscrito à 

remissão de sintomas), com todas as consequências já sinalizadas que essa lógica acarreta.  
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Com esse tipo de percepção, trabalhadores desabafam que o que vem sendo possível e 

mais característico do trabalho da atenção à crise gira em torno da admissão, da remissão de 

sintomas e da alta, de forma cíclica e repetitiva, isto é, com pouca produção de diferença. 

Assim, em uma fala de incômodo e desabafo, expressa uma trabalhadora: “Admitiu, regrediu 

o sintoma, alta... Admitiu, regrediu o sintoma, alta”. 

Ao mesmo tempo e, quase paradoxalmente, a busca pelo desligamento dos usuários do 

Serviço, no procedimento da alta, revelou-se um gargalo na finalização do fluxo da atenção à 

crise. A partir do cenário de dificuldades explicitado – especialmente das fragilidades de 

suporte da rede de saúde e de apoio social, aliada aos problemas da ausência de suporte 

familiar e social, da fragilidade de inserção territorial, do enfraquecimento do matriciamento – 

os trabalhadores situam a construção da alta como “um grande nó” da equipe.  Um “nó 

crítico” atribuído especialmente ao que a equipe considera como “crise da rede”, em sua 

frágil capacidade de resposta. Na avaliação de trabalhadores “. . . a gente tem porta de 

entrada no CAPS, mas não tem porta de saída. As pessoas entram e dificilmente saem. Ou, 

passam um bom tempo aqui, depois retornam”. 

O problema da alta acompanhou as reflexões dos trabalhadores desde as entrevistas até 

a restituição. Nele, avalia-se que muitos usuários, fora da crise e identificados já com 

condições de ter alta, são mantidos dentro do Serviço porque a rede, seja de saúde ou as de 

suporte social, não sustenta lá fora. Revela-se, ainda, numa sensação expressa de circularidade 

e num sentimento de angústia por isso o retorno constante de ex-usuários ao CAPS. 

Expressando essa sensação, uma trabalhadora comenta: “. . . a gente tá acostumado a sempre 

estar readmitindo aquela pessoa e tá readmitindo, por quê? O que é que tá tendo no 

território que não tá conseguindo, né?”. Assim, um primeiro aspecto a que se atribui esse 

“grande nó” se refere à fragilidade da continuidade dos cuidados pós-crise dentro da rede.  
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Nesse sentido, um trabalhador pergunta: “O que fazer depois Para chamar de Atenção 

Psicossocial, a gente precisaria dar continuidade, mas a rede não oferece dispositivos pra 

que a gente possa avançar com o usuário”. Ante ao questionamento, desabafa:  

. . . isso frustra muito boa parte da equipe. Porque a gente chega, organiza, até 

brinca, „fulano tá uma noiva, tá um noivo‟, e depois a gente devolve, meio que vai pra 

cova dos leões . . . dá uma impotência ao profissional que sabe os caminhos, sabe o 

que fazer, mas não tem como fazer . . . . 

Sem vislumbrar bons horizontes, identificam-se, a partir de “casos que se arrastam”, 

muitos atrasos nas altas dos usuários.  Casos que se considera que não deveria estar mais 

dentro do CAPS, os chamados “amigos do CAPS
85
”. Na avaliação de um trabalhador, como 

efeito colateral desses atrasos, “se a alta demora muito incha o Serviço . . . superlota o CAPS. 

O Serviço está ficando superlotado, porque não tem resolutividade, não tem eficiência no que 

se propõe”. Como efeito dessa “superlotação”, vê-se sobrecarga na equipe. 

Frente a isso, a equipe avalia que o acompanhamento dos usuários que de fato estão 

em crise vai sendo dificultado. Assim expõe uma trabalhadora:  

O CAPS está extremamente cheio de pessoas . . . acabamos abarcando pessoas que 

não deveriam estar aqui em detrimento de crise. Vejo acontecer vários momentos . . . 

paciente encaminhado para o hospital, vejo pessoas que são admitidas muitas vezes 

passarem dias, às vezes semanas sem serem avaliadas, sem nenhum PTS, as pessoas 

estão aqui simplesmente depositadas, tomando medicação, fazendo uma atividade 

recreativa, alimentando-se e dormindo. Não acho que isso vai dar conta da crise. 

Na avaliação de outro trabalhador:  

                                                 
85

 Essa é uma expressão utilizada por uma trabalhadora, que segundo ela já circula na equipe, para referenciar 

esses casos e expressar a dificuldade com a alta. Como se o CAPS estivesse funcionando como uma ONG com 

fins de abrigamento dos usuários. 
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. . . o CAPS tem a proposta de reinserir novamente o indivíduo que busca ajuda em 

crise, mas na maioria das situações vai criando uma clientela dependente.  Não acho 

que há eficiência, não há uma mudança na vida dessas pessoas. Em alguns casos, 

talvez, mas, na maioria não. 

Esse efeito de dependência dos usuários da assistência do CAPS foi enfatizado na 

restituição.Outro aspecto a que se atribui o problema da alta é uma postura protecionista, vista 

como certa tendência da equipe, que se expressa em “segurar o usuário por mais tempo”. 

Numa análise crítica, uma trabalhadora comenta: “. . . às vezes a gente reclama que tá 

sufocada mas ninguém quer largar os seus usuários”. Em análise do problema, revela-se uma 

característica da equipe autointitulada de “superprotetora”, com feições de semelhança às 

condutas de tutela fruto da incredulidade na potência transformadora da crise e, de outro lado, 

da credibilidade da alienação mental enquanto perda da capacidade racional. 

Analisando as repercussões desse problema no âmbito do cuidado, considera-se o risco 

de, ao “perder o tempo da alta”, se produzir relações de dependência dos usuários para com o 

Serviço e, ainda, novas cronificações. Assim expressa um trabalhador: “Está se produzindo 

uma clientela dependente da assistência e do assistencialismo. Talvez a maternagem 

excessiva explique o porquê de querer sustentar tantos casos aqui”.   

Agregando esse problema da superproteção aos já vistos na rede, esse aspecto da 

cronificação se torna mais preocupante, no sentido das chances de ser produzida, bem como 

dos efeitos contrários aos que se tem como horizonte na Atenção Psicossocial. Na direção 

desses efeitos, um trabalhador comenta “. . . alguns usuários não melhoram, eu não vejo essa 

melhora”. Assim, as novas cronificações também podem ser tomadas para refletirmos sobre a 

consistência da Eaps e os destinos por onde vem sendo encaminhada a Reforma Psiquiátrica. 

Na avaliação de uma trabalhadora, um termômetro indicador que pode ser tomado 

como analisador dessa dificuldade de dar alta é o fato de que “. . . muitos usuários não 
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querem nem sair daqui”, além do sentimento de gratidão pelo CAPS que os trabalhadores 

identificam nos usuários, como se o Serviço lhes prestasse um grande favor.  

Por outro lado, tensionando o Serviço, com força instituinte, como que buscando 

escapar da superproteção e da produção de dependência indicadas, foi sinalizada a 

interferência de usuários no indicativo do tempo de sair do CAPS. Como diz uma 

trabalhadora “. . . alguns sugerem a alta deles . . . opinam se já tá bom de ter alta, de sair”. 

Comenta-se, ainda, que, com o apoio da supervisão, a equipe tem feito autocrítica da posição 

superprotetora e que nesse espaço tem sido possível trabalhá-la. Na avaliação de uma 

trabalhadora, “. . . quando isso é cutucado a gente consegue dar mais alta”.  

Ainda que em meio a muitas dificuldades, pela potencialidade revelada inicialmente 

da ferramenta do AM na atenção à crise, como intercessora e apoiadora de uma Atenção 

Psicossocial, mesmo enfraquecido no CAPS, não diminui sua valência, o que urge reativá-la e 

fortalecê-la, como modo de fortalecer não só a Atenção Psicossocial na Atenção Básica, mas 

o próprio paradigma psicossocial.  

Concordando com Figueiredo e Onocko Campos (2009), quando defendem que a 

inserção da saúde mental na Atenção Básica é necessária para o avanço da própria Reforma 

Psiquiátrica, defendemos que o apoio matricial não é uma panaceia resolutora de todos os 

problemas, mas ferramenta indispensável ao campo da Atenção Psicossocial. É identificando 

a potência da ferramenta do Apoio Matricial que Yasui e Costa-Rosa (2008) defendem que a 

Eaps não se operacionaliza sem que seja pela via do matriciamento. 

Após a apresentação e discussão do fluxo de atendimento à crise, do conjunto de 

recursos e estratégias, das potencialidades, assim como das principais dificuldades e efeitos 

indicados pela equipe e transversalizados em todo o capítulo-movimento, em nossa viagem, 

passamos agora ao horizonte de contemplação final deste trabalho. 
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4. Algumas considerações e proposições: onde estamos? Para onde vamos? 

“Um pé no novo e outro no antigo”  

 

Chegar a um horizonte de contemplação final depois de quatro anos de investimento 

quase exclusivo neste doutorado não foi tarefa simples. Se de um lado, o desejo de encerrar 

esse ciclo importante de vida me movia, comprometer-me com pensamentos finais envolveu-

me certa morte e certo luto. E fazer luto não é fácil.  

Para a produção dessa escrita final, várias coisas precisaram ser revividas desse 

processo de novas experimentações, desterritorializações, ampliação de olhares, bons e maus 

encontros, afetações do corpo vibrátil, dores e sabores diversos, na vivência que esta viagem 

doutorado e produção de tese me proporcionou. Aliás: enquanto não pude produzir essa 

análise, “patinei muito no gelo” para enfim, conseguir um encontro com essas linhas. Como 

me pareceu uma forte interferência, compartilho com o leitor que, a essa altura já é ciente de 

que certa animalidade na escrita (Deleuze, 1996) me acompanha. 

Além desses aspectos, empreender um fechamento tradicional de “considerações 

finais”, provocou-me outro desconforto, por apreender que não se finaliza um trabalho dessa 

natureza, talvez se suspenda, mas não se fecha. Pelas suas inúmeras brechas, abrem-se outras 

questões, afinal tudo que produzimos foi um mapa de linhas um tanto imprecisas. Então, para 

confeccionar este texto, precisei me descolar desta ideia, que considero de ar totalizante, de 

considerações finais, compartilhando afetos assumindo inquietações e ditos provisórios. 

Identificar, anunciar e problematizar as questões sensíveis que cartografamos, não me 

faz ocupar lugar moralizante, insensível aos trabalhadores, nem tão pouco, de juíza 

culpabilizante. A experimentação dessas dificuldades na minha vivência como trabalhadora 

impossibilita ocupar tal lugar. Ou seja, mesmo “fora”, também falo por dentro do campo, 

pensando e sentindo junto. Por perceber que algumas das âncoras das principais dificuldades 
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identificadas operam em nossas vidas, mas buscando resistir ao cancelamento dos 

manicômios mentais que nos habitam, é que elas me convocaram. Priorizo nestes ditos 

provisórios, “finais” e inconclusos, portanto, falar na terceira pessoa do plural, como um 

marcador linguístico da minha afetação e compartilhamento. 

A partir das questões mais sensíveis que o Serviço foi suscitando e do diálogo com 

autores que também vêm se dedicando a estudar a atenção à crise e o apoio matricial em 

serviços de outras regiões do país, compreendemos que as principais dificuldades vividas 

pelos trabalhadores do CAPS no trabalho da atenção à crise e do apoio matricial pesquisado 

eram compartilhadas com as de muitos outros serviços com os quais abrimos conversa.  

Algumas dessas dificuldades, mas também da força de elementos potentes e de alguns 

dos efeitos produzidos nos usuários, na rede e nos trabalhadores nos serviram na busca de 

compreendermos o modo como o Serviço vem respondendo às diretrizes da PNSM, da Eaps. 

Ao mesmo tempo, ao refletirem problemas mais amplos, também compartilhados por outros 

serviços no cenário nacional, estas dificuldades nos serviram de pistas para pensamos sobre os 

reais encaminhamentos ou os atuais rumos pelos quais vêm transitando a PNSM e a Reforma 

Psiquiátrica brasileira e, frente a eles, pensar em movimentos de superação.  

Afinal, reafirmamos o nosso propósito de contribuir para o fortalecimento do campo 

da Atenção Psicossocial. Neste sentido, entendemos nestas reflexões uma importante 

contribuição que através deste trabalho de tese buscamos ofertar ao campo da Atenção 

Psicossocial. Nele, viemos defendendo que a sustentação da atenção à crise nos territórios 

existenciais de vida é uma condição importante para a efetivação e sustentação da Atenção 

Psicossocial. E, nesta direção, defendemos que a ferramenta do apoio matricial se revela uma 

apoiadora territorial, intercessora potente na construção de uma Atenção Psicossocial à crise.  

Do que mapeamos, sem deixar de apontar o que na micropolítica dos encontros parece 

contribuir para viabilizar esse tipo de atenção à crise – dentro de uma disputa de forças 
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instituídas e instituintes que brigam entre conservação e deslocamentos – destacamos, aqui, 

aspectos que se mostraram mais impeditivos de viabilizá-los, provocando-nos formas de 

avançar em direção a ele. A função interventiva da pesquisa pôde operar, ao produzir esse tipo 

de interferência provocadora. 

As dificuldades mapeadas revelam problemas nas quatro dimensões de transformação 

da Reforma e apontam um entrecruzamento de aspectos micropolíticos e macropolíticos e nos 

indicam que são como pontas de icebergs: o que aparece na ponta guarda forte relação com 

um plano submerso de aspectos e fragilidades mais amplas, de lógicas instituídas nos atores e 

na Política, de defasagens da PNSM, uma vez conectada com certa ordem macropolítica. 

Um aspecto central é a manutenção dos hospitais psiquiátricos como espaços legítimos 

para assistir as pessoas em crise. Já tiramos muitas pessoas destes espaços e continuamos 

tirando. Conseguimos diminuir o número de internamentos e fechar grandes parques 

manicomiais, mas não conseguimos nos desfazer do “amparo protetivo” dos hospitais. De 

acordo com Amorim (2008), desospitalizamos, mas ainda não conseguimos fazer “. . . a real 

desmontagem do hospital psiquiátrico enquanto estrutura assistencial” (p. 17), o que faz da 

nossa Reforma indecisa quanto à desinstitucionalização. 

Por não termos conseguido superar um trinômio, crise-periculosidade-risco, ainda não 

conseguimos lidar bem com as urgências, os excessos das crises, seus momentos de recusa. 

Seguimos atualizando um problema antigo que limita a nossa chance de lidar com o potencial 

transformador das crises e de sermos menos econômicos e mais concessionários, permitindo 

mais participação dos usuários e menos unilateralidade de poder na relação com eles. 

Identificar lógicas que atravessam as práticas da atenção à crise e do apoio matricial 

foi tarefa que nos acompanhou, entendendo que nos ajudam a perceber dimensões mais 

amplas. Algumas lógicas instituídas – dos especialismos, da crise medicalizada, ambulatorial 

– do paradigma asilar Hospitalocêntrico Medicalizador nos atravessam, junto à da função de 
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agente guardião da psiquiatria. Ainda somos muito especialistas, focamos a atenção 

primeiramente nos sintomas, tomando como referências de positividade a estabilização, a 

docilização e a adaptação.  

Ferramentas potentes para uma atenção à crise substitutiva são presentes na cena do 

cuidado, mas, diante de crises graves ficam subsumidas sob a imposição do medo e das 

lógicas citadas, fazendo dos CAPS serviços que conseguem sustentar crises brandas. 

Pensando com Souza (2012), ainda que bem intencionados, enquanto:  

. . . não oferecermos resposta aos casos graves e as crises, enveredamos por um 

caminho através do qual os dispositivos da reforma acabam se tornando satélites sem 

vida e impotentes, gravitando em torno do hospício, justificando-se, assim, sua 

existência prática e ideológica (p. 3). 

A Lei 10.216 que legalmente ampara a inversão de modelo desejadao é frouxa, mas 

talvez, pensando melhor, não confusa – afinal ela tem um direcionamento de não bancar 

radicalmente a extinção dos hospitais psiquiátricos – embora cause muita confusão frente aos 

princípios da Reforma e o ethos da Eaps. Frouxa, não confusa, mas confundindo, ainda que 

com uma fatia de trabalhadores empenhados e responsabilizados, na prática, absorvemos o 

hospital psiquiátrico na RAPS, que termina sendo mantido no centro da rede. Como indica 

Elia (2013), na realidade do país o hospital psiquiátrico tem sido ainda lugar prioritário da 

atenção à crise, indicando que a porta de entrada da saúde mental ainda é ele.  

Ajuda-nos a compreender a complexidade que reproduz essa manutenção, adentrando 

à rede. Isto porque outro aspecto fundamental pelo qual vimos comprometidos princípios 

basilares da Eaps foi a própria RAPS. As dificuldades da rede aparecem transversalizadas em 

todo o fluxo e atravessa quase todos os recursos. Elementos de sua estruturação e 

organização, ampliam o espectro de compreensão das dificuldades da atenção à crise pelos 

CAPS, especialmente a dos CAPS II.  
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Com fragilidade em sua estruturação e organização, pontos de atenção insuficientes e 

não integrados, não proporciona condições para que o cuidado à crise seja protagonizado 

pelos CAPS. Não se opera uma atenção integral, contínua e substitutiva às situações de crise.  

Sem retaguarda dos outros pontos de atenção da RAPS, também responsáveis pela 

atenção à crise, emerge uma crise no funcionamento dos CAPS II – enquanto serviços 

substitutivos, já que ficam concretamente vulneráveis e limitados para um tipo de resposta 

contínua e integral que requisita a atenção à crise dentro do modelo de Atenção Psicossocial –  

e, de outro modo, na resolutividade da PNSM. Basta recordar da morosidade da 

transformação dos CAPS II em III em todo país e da insuficiência de Leitos de Atenção 

Integral em hospitais gerais.  

No município do CAPS pesquisado, embora se aponte que investir na atenção à crise é 

uma das prioridades, esta não tem sido uma tarefa responsiva. De acordo com Elia (2013), a 

escassez de CAPS III mostra “. . . o quanto a saúde mental ainda está relegada a segundo 

plano nas disposições políticas” (p. 119). Neste sentido, pensando com este autor, os CAPS 

não são fracos em si, eles são enfraquecidos também pelo funcionamento da rede que os 

coloca em “. . . frágil posição intermediária entre a atenção ambulatorial, para pacientes 

estabilizados, e a atenção hospitalar, para pacientes graves e em crise” (Elia, 2013, p. 141).  

Neste enfraquecimento da rede, um elemento que se destaca diz respeito à relação 

pouco porosa do Serviço com o território, facilmente perceptível em alguns interditos no 

fluxo relacional com a Atenção Básica, via matriciamento. Na Atenção Psicossocial, a 

sustentação territorial das situações de crise exige a coparticipação da Atenção Básica. Para 

isso, ela precisaria ser colocada como um núcleo central de investimento, no entanto, em nível 

nacional. Persiste a desarticulação entre os CAPS e a Atenção Básica (Dimenstein 2009). Essa 

pouca integração é fragilidade presente em muitos cenários da Atenção Psicossocial do país 

(Bonfim et al, 2013; Figueiredo & Onocko Campos, 2009). 
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Se na realidade do país já se indica formas de relacionamento potentes com a Atenção 

Básica via matriciamento (Tófoli & Fortes, 2007), por outro, matriciar tem se revelado um 

desafio de muitos CAPS, indicando um problema geral de captura de um tipo de assistência 

intramuros, centralizada em si mesma (Lancetti, 2006), “encapsulada” (Brasil, 2010). 

Trabalhadores identificam com clareza os problemas decorrentes da não integração das redes, 

por outro lado, o exercício do matriciamento não é plenamente incorporado em suas agendas 

de trabalho. Eis uma contradição! 

 Quando olhamos para este encapsulamento a partir do Serviço, aspectos específicos 

de seu funcionamento colaboraram para sua emergência, mas quando vemos o que seria 

especificidade de um Serviço ser expressa no cenário mais amplo, voltamos nosso olhar para 

as lógicas atravessadas na composição do problema, como a lógica ambulatorial e dos 

especialismos. Seguindo essa trilha, chegamos aos direcionamentos da PNSM, no sentido do 

que essa desintegração-encapsulamento lhe toca.  

Como um problema composto, se há dificuldades impostas por lógicas dos 

especialismos e ambulatoriais atravessadas nos trabalhadores que terminam por desenhar 

processos de trabalho engradados, parecem haver aspectos da mesma ordem instituídos na 

própria PNSM. Refletimos que o desenho da PNSM, apesar de se propor a dar sustentação ao 

modelo territorial desinstitucionalizante, centralizou demasiadamente os CAPS na rede, como 

resolutores da saúde mental. Pouco articulada com outras políticas públicas, sobrepôs-se a 

estes serviços um conjunto de missões que ultrapassam suas possibilidades de sozinhos 

responderem, dentro e fora do setor da saúde.  

Operando o modelo de atenção em saúde mental capscentrado e contraditório com os 

postulados da Eaps, além de indicar aspectos instituídos do paradigma hospitalocêntrico, 

provocou um equívoco de que a Atenção Psicossocial é o próprio CAPS. A Atenção 
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Psicossocial é um ethos, não um lócus, esclarece (Costa-Rosa, 2013). Então, consideramos 

que lógicas ambulatoriais atravessam tanto os trabalhadores quanto a própria Política.  

Este pensamento vale para pensarmos a dificuldade de integrar redes de outros setores 

com o da saúde mental na construção da intersetorialidade, absolutamente relevante para 

possibilitar processos de inserção e ampliação de territórios relacionais e de vida dos usuários. 

Limitações de ordem macropolítica na garantia de políticas públicas de bem-estar social, sob 

interferência de atmosfera neoliberal, sucateiam estas redes e, consequentemente, tornam o 

horizonte da intersetorialidade uma paisagem apagada. Contribuem para reforçar o 

fechamento dos CAPS e, quiçá, determinam seu isolamento. O fato é que se trata de equação 

de difícil solução pensar na melhoria da assistência à saúde, em responder as demandas 

psicossociais das crises e em promover inclusão, sem que haja cooperação de outros setores. 

Sem suporte de rede e com lógicas instituídas e limitações macropolíticas, produz-se 

ambulatorização dos CAPS, reforçando o encapsulamento e um processo de substituição total 

e assistencialismo que confunde a missão substitutiva com um tipo de sobresubstituição. 

Como efeito, colhe-se excesso de demanda e retroalimentação do circuito, alternando com o 

hospital psiquiátrico, ainda que excepcionalmente. 

De acordo com Elia (2013), “O que substitui o hospital psiquiátrico é se relacionar 

com o fora, com a vida e com a cidade” (p. 105). Como nos assinala Yasui (2010): “O CAPS 

é meio, é caminho, não fim É a possibilidade da tessitura . . .” (p. 115). Os CAPS deveriam 

ser articuladores, mas, fechados terminaram por absorver as demandas da rede para dentro 

dele, como um vórtice, puxando tudo para dentro e tentando dar conta de tudo.  

Parecendo reproduzir o mandato de resolutores e retroalimentando as lógicas que o 

compõe, trabalhadores, sobreimplicados, querendo solucionar na ponta problemas amplos, 

tentando levar a Reforma nas costas, como trabalhadores-camelo, carregando um enorme 
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peso. Ao mesmo tempo, sem operar o matriciamento como forma de enlace com o território, o 

efeito reorganizador das demandas de saúde mental na rede não tem sido possível. 

Em vez disso, vê-se CAPS abarrotados e trabalhadores sobrecarregados, carregando 

sentimentos de frustração e impotência. Frustrados e insatisfeitos, com sentimento de falta de 

apoio da Política, saem da autossuficiência super-heróica para, na outra ponta do problema, 

funcionar sem ativismo político, pouco empoderados. E, trabalhando no limite, mais 

fechamento é operado. Nessa direção também, apontam Severo e Dimenstein (2013), quando 

referem que o trabalho em saúde mental tem sido marcado pela sobreimplicação, com práticas 

carentes de análises políticas e refletindo em sentimentos de ausência de poder de 

interferência e decisão sobre suas realidades.  

Se sustentar crise no território envolve o matriciamento, apesar da potência dessa 

ferramenta, com formas de contato com o território ainda incipientes, não se fortalece a lógica 

territorial comunitária inclusiva e favorecedora de processos de inserção. Ao mesmo tempo, 

pouco se produz na vida do usuário, em termos de ampliar seus territórios de vida, suas 

conexões com seu entorno, processos de inclusão. De um modo geral, vê-se produção de 

linhas de assistencialismo, dependência dos usuários, em vez de autonomia e ampliação de 

espaços de vida, novas sociabilidades. A dificuldade em dar alta é um grande analisador 

revelando claramente os problemas de não resolutividade da rede e do CAPS, o fraco 

matriciamento e a captura na lógica do assistencialismo. 

Convém perceber que o matriciamento pode ajudar a desafogar os CAPS, deixando-os 

mais direcionados à atenção à crise e com melhores condições de singularizar o cuidado e 

produzir inserção. Na prática, ainda não nos demos conta da potência dessa ferramenta para 

quebrar a lógica autosufocante, que constitui a realidade de muitos CAPS. Na atenção à crise 

isso se reflete na lógica do “apaga-fogo”, delineando um CAPS bombeiro.  E quando não se 
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consegue apagar as chamas, a via de escape continua sendo o hospital psiquiátrico. Assim, a 

permanência do hospital psiquiátrico é um ponto cego da nossa Reforma. 

Com esse panorama de fragilidades presentes, a rede como um todo se faz limitada 

para responder as demandas psicossociais da crise. A rede colapsa, a crise aparta, o CAPS 

enfarta e o hospital recebe. Crise na rede, crise no CAPS, crise na atenção à crise, crise no 

usuário, crise na Eaps. Em uma clara dicotomia do CAPS versus território, na prática, 

formamos ilhas e não propriamente redes. Ilhas desintegram o princípio de rede e colocam em 

questão a resolutividade da Atenção Básica, da saúde mental, da própria PNSM e do SUS. 

Crise nas políticas públicas. A saúde mental segue enclausurada nos CAPS e, ainda aliançada 

com os hospitais psiquiátricos, revela, ao mesmo tempo, que a loucura ainda tem espaço 

específico. Lugar de louco é no hospício, ou de forma “otimista”, no mínimo no CAPS, e não 

no território que investe a vida.  

Pelas dificuldades já sinalizadas, funcionar como espaços continentes de sustentação 

das crises, dentro dos territórios existenciais das pessoas, solidarizados continuamente, em 

rede intersetorial e com diversas participações ativas, como prevê a Eaps (Yasui, 2009), segue 

nos desafiando. Essa ainda parece não ser a nossa tônica, mesmo que alguns rompimentos 

venham sendo operados, muitos internamentos evitados e que casos exitosos sejam 

encontrados. Não conseguimos colocar o apoio matricial para operar quente em sua potência e 

ainda não colhemos maduramente seus frutos. Ou seja, ainda não temos a produção de um 

cuidado em aliança tenaz com o que propõe a Atenção Psicossocial. Ainda não parecemos 

comprometidos, ética, estética e politicamente com uma Atenção Psicossocial. 

Nesse sentido, não se faz prioritariamente Atenção Psicossocial na crise, mas um tipo 

de atenção à crise mais “intramuros” e menos territorial e em rede, menos psicossocial e mais 

de “apaga fogo”, com alcance mais circunscrito à remissão de sintomas. E isso traz 

preocupações para o horizonte de sustentabilidade da Reforma Psiquiátrica. Se a atenção à 
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crise é analisador da Reforma Psiquiátrica (Souza, 2012), as fragilidades de resposta da 

RAPS, o pouco investimento que se faz nela via matriciamento, a pouca integração das 

políticas de saúde mental e da Atenção Básica, a crise no suporte de outras políticas de bem 

estar social, além, quiçá, dos direcionamentos “capscêntricos” do próprio modelo da PNSM, 

impõem algum plano de inconsistências à Reforma. 

A utilização do hospital psiquiátrico é condição imposta por uma conjuntura 

institucional e política que, em níveis macro e micropolítico, não tem conseguido se sustentar, 

ainda inteira, sem sua interferência. Inquietos e provocando o campo da Atenção Psicossocial 

perguntamos: quando os CAPS terão condições de protagonizar o cuidado à crise nas 

situações que se apresentarem em configuração que tradicionalmente se indica a internação 

num hospital? Essa é uma preocupação de quem tem se dedicado a estudar a atenção à crise. 

O que seria preciso para constituição de uma prática de atenção à crise, pautada no 

modelo psicossocial, territorial, desinstitucionalizante e tecida em rede? Não temos intenção 

de propor nenhum manual de soluções técnicas, mesmo porque não cremos nisso uma saída, 

mas, ante as dificuldades sinalizadas, compartilhar pensamentos abertos, contribuições abertas 

que posam se somar as muitas já indicadas por outros autores. 

Isto porque crise também agrega, então o que é grave pode fecundar gravidez e parir o 

novo. Tudo depende da gestão da gestação. Pensando com Lourau (2004) crise é “laboratório 

do instituinte” (p. 74). Deste modo, carrega força de transformação. Então, seria preciso 

escutar e investir nos sinais do potencial transformador das crises: dos usuários, dos CAPS, da 

rede e da Política dentro da conjuntura atual. 

A Atenção Psicossocial é instável e permeada de riscos por excelência, lidar com os 

riscos e as imprevisibilidades das crises se coloca como um desafio imposto pelo próprio 

modelo psicossocial, quando concorre pelo cuidado em liberdade. Poder lidar, sem segregar, 

com os excessos das crises é algo que, na Atenção Psicossocial, é preciso que se busque 
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formas de dar conta. Então, o que fazer com a lógica dos riscos e da política do medo a fim de 

potencializar a nossa capacidade de manejá-los, com subtração do controle e da tutela, e 

empreender mais na participação dos usuários e em gestão coletiva das crises? Quando a 

repetição da lógica do risco poderia ser produtora de diferença? 

De acordo com Merhy (2004), seria oportuno que se radicalizasse o sentimento de 

medo com um “. . . „bom medo‟ . . . como um dispositivo em rotação, que ao operarem geram 

novas formas de cuidado no seu interior, mas agitam e mobilizam os outros, que compõem a 

rede de cuidados, neste mesmo sentido” (Merhy, 2004, pp. 10-11). Assim, a lógica do 

periculosidade-risco se apresenta como um obstáculo ao cuidado em liberdade. Ressalta-se a 

relevância, portanto, de que se possam produzir rupturas na associação habitualmente feita 

entre crise e periculosidade (Minozzo & Costa, 2013), responsável pelo temor de muitos 

trabalhadores em se aproximar e escutar o sujeito e o contexto em que a crise emergiu. Com o 

horizonte do cuidado em liberdade da Atenção Psicossocial, desmitificar as lógicas asilares 

tradicionais instituídas de periculosidade e risco associadas à crise, como um evento isolado 

na vida das pessoas, é movimento de ruptura fundamental. 

Orientados pelo princípio da desinstitucionalização, nega-se a redução da experiência 

da loucura à uma vivência patológica (Elia, 2013). Guiados por este princípio, convém nos 

empenharmos em descontruir os pressupostos que nesta ótica foram associados à crise, 

enquanto germes do pavor que interdita o cuidado ou o associa à presença de recursos 

tecnológicos duros, como forma de viabilizar o cuidado às crises graves e, de outro modo, se 

proteger das ameaças dos tais riscos. 

Não pensamos que alguém em crise não possa causar ou correr risco. Em vez disso 

reconhecemos, porém, não cremos que o risco seja atributo inexorável ao sujeito em crise e 

nem tampouco exclusivo dessas situações. Riscos fazem parte da vida, e correr riscos faz 

parte de um movimento de saúde (Caponi, 2009). Inspirados neste pensamento, teríamos que 
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fortalecer uma prática sustentada num conceito de crise que fosse capaz de administrar riscos, 

tensões, mal-estares que cuidar de alguém em crise pode gerar, ampliando ao máximo 

possível a margem de tolerância e nossa capacidade de continência.  

Isso se constrói com espaços continuados de interlocução, com desconstrução de 

valores negativados associados à crise, debatendo temores, fantasmas tradicionalmente 

associados à pessoa em crise, com o questionamento de lógicas instituídas, com políticas de 

educação permanente, com revisão de processos de trabalho, com disponibilidade afetiva, 

com apoio entre trabalhadores e de rede. Neste sentido, fomentar processos de subjetivação 

mais sensíveis e tolerantes aos riscos, mais solidário e menos ameaçador do convívio com 

condutas consideradas perigosas (Caponi, 2009), parece um passo decisivo. 

Crises fazem parte da vida. Riscos também fazem parte da vida. Então convém nos 

abrirmos a eles (Caponi, 2009), exaurindo o seu valor enriquecedor para inventar novas 

formas de viver (Boff, como citado em Ferigato et al., 2007). Então, talvez quando se puder 

admitir que eles fazem parte da vida, quando for possível tolerar o risco de viver, a repetição 

da lógica do risco poderia ser produtora de diferença.  

Se pessoas em algumas situações de crise precisam de proteção e resguardo, o CAPS, 

potente nas tecnologias leves, apresenta-se como um espaço para transitoriamente hospedar e 

cuidar dessa dor. Com presença constante, com prudência e sensibilidade. Porém, em tempo: 

mesmo funcionando como uma referência para estes momentos, não deposita sobre esses 

serviços a função de ter de dar conta das crises e, pois isto, além de ser essencialmente 

totalizador, negaria a presença das crises como elementos pertencentes à vida. Estratégicos, 

sim, exclusivos e centralizadores, não lhes convém.  

A lógica instituída e totalizadora da cultura da internação e do hospital psiquiátrico 

como o lugar da loucura presente nas famílias, sociedade, nos serviços da Atenção Básica e 

até nos próprios trabalhadores não convém ser transferida para os CAPS. A nossa Reforma 
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atual tem que se haver com a reprodução da ideia de que há um lugar específico para a 

loucura e para as crises. Esse é outro ponto sobre o qual investimentos são importantes. 

Deste modo, pensando com Elia (2013), assumimos que o CAPS precisa ficar “fora de 

si”, projetado para fora, com mobilidade para acionar recursos do território, mais perto de 

gestar gestões coletivas das crises (Lima et al., 2012), reconstruindo-se permanentemente no 

contato com sua exterioridade e afirmando a loucura como possibilidade de vida (Elia, 2013). 

Inscritos no modelo que se propõe a cuidar em liberdade, entendemos que não se cuida da 

crise sem corresponsabilização, sem parceria, sem distribuição de poderes, sem integração e 

sem tessitura de rede.  

Demos a volta e retornamos ao problema da rede, mas para colocarmos que a tessitura 

de rede é tarefa de todos os atores e planos da política. Nesse sentido, contra a centralidade 

dos CAPS, a portaria que institui a RAPS (Brasil, 2011b) tentou reparar a centralização da 

Atenção Psicossocial nos CAPS, responsabilizando outros pontos da rede de saúde. Além 

disso, opondo-se à portaria 336/02 (Brasil, 2002), passou a incluir a Atenção Básica junto 

com os CAPS, como organizadora da rede, destituindo o CAPS da posição central de 

ordenador da saúde mental de um território. 

Em nível micropolítico, o empoderamento, pela apropriação do processo de trabalho 

em formas de movimentação política ativa no enfrentamento coletivo das fragilidades da rede 

é aspecto a ser potencializado. A supervisão de rede pode ser uma ferramenta contribuinte 

para isso. Produção de coletivo é fundamental. Nesse quesito, observa-se que a Política pouco 

tem investido em ações que possam fortalecer a micropolítica. Investe-se na estruturação de 

serviços, mas não em aspectos que poderiam fortalecer a micropolítica como supervisão de 

rede, qualificação da construção dos Projetos Terapêuticos Singulares, no manejo do medo. 

Ante ao que mapeamos, isso é urgente! 
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Se temos um cenário macropolítico de valores adversos aos que sustentam a Atenção 

Psicossocial e fatores contra a operacionalização de suas linhas mestras para a produção do 

cuidado defensável em sua ética, produzir furos ante as dificuldades e retrocessos, parece-nos 

outra urgência. Apostamos em um movimento de produção de algum grau de independência 

dos serviços em relação àquele plano macropolítico (Lobosque, 2003a), operando, 

singularmente e inventivamente em suas brechas, furando o cerco imposto. Uma das pistas 

pode ser a via do fortalecimento dos movimentos e forças sociais comprometidos com os 

interesses e valores populares e democráticos da Atenção Psicossocial (Vasconcelos, 2010). 

Pela nossa influência em pressupostos da Análise Institucional, não esperávamos 

encontrar um campo liso de práticas pautadas no Paradigma Psicossocial. Em vez disso, 

contávamos com os atravessamentos das lógicas instituídas do Paradigma Hospitalocêntrico 

Medicalizador, dentro de uma dinâmica de forças em disputa e combate. Os CAPS têm se 

expressado como “Lugar onde se aposta no novo, mas se está diante da tensão permanente 

entre o novo e o velho fazer psiquiátrico e/ou seus equivalentes” (Merhy, 2004, p. 4). 

Nesse sentido, importa dizer que, se por um lado foram identificados os enliços e os 

enlaces com lógicas instituídas, ao mesmo tempo, ainda que com as dificuldades anunciadas, 

vimos ser produzidos momentos de furos em algumas dessas lógicas, pelo tensionamento de 

forças instituintes insurgentes que pressionam pela abertura para o imprevisível, 

desestabilizando, ainda que em instantes, aspectos instituídos pela invenção de novas práticas. 

Assim, como a todo tempo indicamos ao longo deste trabalho, o que se vê é a coexistência 

dos dois paradigmas em tensão e conflito operando no Serviço, disputando as práticas da 

atenção à crise e do apoio matricial.  

Também sintonizados com nosso referencial, entendemos que tensões podem ser 

produtivas, no sentido de movimentar em direção ao novo, mas para isso forças instituintes 

precisam triunfar a cada tentativa, evitando que processos de hipertensão paralisem e façam 
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enfartar. É na tensão provocada pela insurgência de forças instituintes, que insistem em 

resistir aos processos de captura manicomial, que se faz possível abrir produção singular 

descoladas do Paradigma Asilar. Pensando desse modo, as dificuldades identificadas no 

Serviço não anulam a potência que, nos encontros dos espaços micropolíticos entre 

trabalhadores e, entre eles e os usuários, vimos emergir. 

Não me com-formaria em terminar a produção deste trabalho explicitando as 

dificuldades sem indicar forças de resistência que, nos becos de liberdade, conseguem furar o 

instituído e aparecer, reclamando deslocamentos no Serviço. Nessa direção de 

potencialização, importa dar visibilidade ao que em um movimento de tensão de forças em 

disputa abriu-se como elementos disruptivos, pulsantes.  

Ainda que atravessados pela lógica dos riscos e com um discurso de que a ausência de 

tecnologias duras obstaculiza o atendimento às situações de urgência, foram sinalizadas 

ocasiões em que é possível sustentar alguns desses momentos no Serviço sem ter que 

encaminhá-los. Isto é possível quando, decisivamente, se intercede a partir de vinculações 

potentes com os usuários e com apoio mútuo de trabalhadores, desvelando que, muitas vezes, 

ainda que sem tanta clareza disso, consegue-se sustentar situações de intercorrência 

consideradas mais difíceis ou tensas.  

Nesse sentido, o chamado corpo-a-corpo, como tecnologia leve e substitutiva, emerge 

nos encontros micropolíticos também como recurso de grande potência contra lógicas 

instituídas que ditam espaços e tecnologias mais duras como condição para receber pessoas 

em crise. Nesse ponto, recordamos que, durante o final de semana do horário estendido, 

poucas vezes foi preciso acionar os psiquiatras. Aspecto que se atribui à intensificação do 

corpo-a-corpo, possível de realizar nos finais de semana, quando tem menos usuários. Vemos 

nisto um acontecimento, já que reflete uma inversão nas relações de força, operada na 
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micropolítica. Pelo reforço desta tecnologia no cotidiano do Serviço, in-com-formados, 

técnicos de enfermagem questionam certa ordem instituída e pressionam por mais integração.  

Desocupados de escamotear dificuldades, e ocupando-se em disparar processos de 

análise de implicação que desloquem a equipe, outros trabalhadores problematizam uma 

tendência de funcionamento autointitulado superprotetor; questionam a conservação de 

lógicas ambulatoriais e linhas reprodutoras de práticas assistencialistas, assim como o uso de 

alguns recursos mais duros e o enfraquecimento do apoio matricial. Uma dose de in-com-

formação também parece mover usuários que, espontaneamente, entram na cena do cuidado 

de outros usuários, como forma de ajuda mútua, aludindo maiores possibilidades de 

participações ativas e requerendo outras redistribuições de poderes no cuidado. De outro 

lugar, junto com os técnicos de enfermagem, tencionam por gestões coletivas das crises.  

Algo também potente foi o que vimos quando a equipe interfere na demanda de 

internação de alguns familiares e produz quebra no circuito de internações em hospitais 

psiquiátricos. Ou seja, ao mesmo tempo em que interna, produz fissura naquelas demandas e 

desloca o itinerário de alguns usuários rumo à internação. 

O anúncio dos casos exitosos é outra fonte de forças potentes. Tais casos têm suas 

principais linhas de execução na composição híbrida de: vínculos potentes; participação do 

usuário como copartícipe na produção do seu cuidado; e a atuação em parceria intersetorial 

com a rede. Esse híbrido compôs a trilha dos casos exitosos e traz um bom anúncio: o que se 

considera como produtor de diferença na composição de um cuidado sintonizado com a Eaps 

são elementos essencialmente descolados daqueles operados na lógica asilar. Além disso, 

anuncia-se que é possível produzir algum nível de independência do cerco macropolítico e 

tecer linhas de intersetorialidade. 

Ao identificarmos a força potente dessas irrupções para o fortalecimento da Atenção 

Psicossocial, na restituição, ao lado da enunciação das dificuldades vividas, ocupamo-nos em 
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dar visibilidade a elas. Identificar esse plano micropolítico de acontecimentos foi outro modo 

de intervir no Serviço com incitação de boas práticas, sintonizadas com a Eaps.  

No campo de batalha da Reforma, jamais encontraremos uma superfície lisa, isenta de 

conflitos, de lógicas antagônicas e de disputas, mas aumentar a capacidade de resistência 

parece um importante recomeço, por continuidade e por sustentabilidade. Afinal, como nos 

ensina Deleuze (1992), “é ao nível de cada tentativa que se avalia a capacidade de resistência 

ou, ao contrário, a submissão a um controle” (p. 218). 

Discutir a atenção à crise implicou circulação e experimentação de muitos afetos e 

estados afetivos. Esse encontro “com a crise” me ocasionou alguns desconfortos e incômodos, 

dentro e fora da produção da tese. Não foi tarefa fácil passar tanto tempo “em crise”, assim 

como se revelou não ser para os trabalhadores o ofício de sustentar situações de crise. Mas, 

como a nossa perspectiva de pesquisa faz das afecções e do corpo, também, instrumentos do 

conhecimento, foi por meio dessas experimentações que se ampliou a fabricação de sentido 

para as questões e os aspectos incômodos que emergiram na trilha do fazer-conhecer. De 

olhos e corpo bem abertos para a crise, e em exercício de resistência, abriu-se um processo de 

saídas criativas, deslocamentos e reinvenção que permitiu a abertura de reflexões e produções 

com sentido para mim e para os atores do campo. 

Chego neste horizonte “final” modificada em alguns aspectos e muito alegre por 

cruzar fronteiras nessa longa viagem e por conseguir “concluir” a tese. De outro lado, inquieta 

com a sensação de que talvez precisasse regressar e reescrever alguns pensamentos. Ciente, 

todavia, da impossibilidade dessa ação, e compreendendo que contradições são campos férteis 

de transformação, apazigua-me saber que as muitas brechas deste trabalho servirão de linhas 

de abertura para a produção de novos trabalhos. Torço para que ele incite outros corpos! 
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Anexo I 

 

 
Roteiro de entrevistas: 

 
1. Como ocorre o atendimento a crise no CAPS desde que o usuário chega ao Serviço? 

Como se organizam para lidar e acompanhar os usuários em crise? Que estratégias se 

utilizam? Que recursos possuem? O que ou quem acionam? O usuário tem algum tipo 

de interferência/participação no seu cuidado? 

2. Você acha que o CAPS tem dado conta do atendimento à crise? 

3. Que dificuldades enfrentam na Atenção à Crise? O que fazem diante delas?  

4. Você considera que esse CAPS tem funcionado dentro do Distrito como um Serviço 

de referência à crise? 

5. Em sua opinião qual é finalidade de se atender a crise? 

6. O que o trabalho de Atenção à Crise tem gerado nos usuários? Você identifica 

mudanças a partir do cuidado à crise? (em termos de autonomia, cuidados de si, poder 

de contratualidade, trocas relacionais, participação comunitária, cidadania). Como 

avalia isso? 

7. Há notícias de reinserção social/laboral? 

8. Desde quando iniciou o matriciamento no CAPS? Como foi o processo?  

9. Como tem acontecido o matriciamento? De que forma funciona? Como a equipe se 

organiza? Quem participa?  

10. Quais são as dificuldades que enfrentam no trabalho de matriciamento? Como o 

Serviço tem lidado com essas dificuldades? 

11. Em sua opinião qual é a finalidade do matriciamento no CAPS?  

12. No cotidiano, vocês têm alguma ligação com as equipes dos NASFs?  

13. As ações de matriciamento tem promovido algum tipo de parceria entre a equipe do 

CAPS e as equipes da ESF e PACs?   

14. Em sua opinião o trabalho do matriciamento tem conseguido funcionar? O que ele tem 

conseguido produzir? Que efeitos têm produzido na rede, nos usuários e nos 

trabalhadores? 

15. Você acha que o trabalho com a crise a as ações de matriciamento tem atendido aos 

anseios e metas do Serviço? O que norteia o trabalho de vocês? Qual o horizonte de 

chegada das ações de vocês?  

16. Você acha que o CAPS tem funcionado na lógica da Estratégia de Atenção 

Psicossocial?  Como você avalia isso? (O que falta? O que dificulta? A PNSM e/ou a 

política local tem sido favorecedora/ colaboradora?) 

17.  Você vê potência na estratégia de atenção à crise e na do Apoio Matricial para 

promover a lógica da EAP? 
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Anexo II 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “ATENÇÃO À CRISE E 

MATRICIAMENTO: ANALISADORES DA ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL” que tem como pesquisador responsável Maura Lima Bezerra e Silva, 

doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio 

Grande Norte, orientanda da Profa. Dra. Magda Diniz Bezerra Dimenstein vinculada a este 

Programa.   

 

Essa pesquisa objetiva conhecer a operacionalização da Atenção à Crise e do 

Matriciamento em um CAPS II, bem como a avaliação de tais práticas frente aos princípios 

da Estratégia de Atenção Psicossocial, na perspectiva dos seus trabalhadores.  
 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao(s) seguinte(s) procedimento (s): 

entrevista individual e roda de conversa que terão como temática principal o modo de 

operacionalização da Atenção à Crise e do Matriciamento. As entrevistas e a roda, com o seu 

consentimento, serão gravadas. 

 

Os riscos envolvidos com sua participação são praticamente inexistentes, já que os 

instrumentos de coleta de dados corresponderão apenas à conversas em torno das temáticas 

explicitadas, havendo nosso compromisso com a manutenção do sigilo absoluto das 

informações coletadas e com a identidade de todos os participantes.  

 

Em caso de algum desconforto com algum questionamento feito, interromperemos o 

procedimento e uma escuta que possa acolher tal desconforto será por nós viabilizada. 

 

Você tem o direito de se recusar a participar da pesquisa. Caso aceite, sua participação é 

voluntária e você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo. 

 

Ao participar da pesquisa entendemos que terá como benefícios: a oferta de um espaço de 

reflexão protegido acerca do modo de operar com a crise e nas ações de matriciamento; trocas 

de saberes-fazeres entre os participantes; oportunidade de contribuir para o desenvolvimento 

dos estudos já existentes e dos desafios colocados no Campo da Atenção Psicossocial 

atualmente.  

 

Todas as informações que irá nos fornecer serão confidenciais e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados pelo pesquisador em local 

seguro, por um período de cinco anos e a divulgação dos resultados será feita apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

 

Qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá entrar em contato direto com 

a pesquisadora responsável no endereço: Rua Praia de Boa Viagem, n.2270/201, Ponta Negra, 
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Natal/RN, pelo telefone: (81) 88046321 ou pelo e-mail: mauralima@ig.com.br. Poderá entrar 

em contato também com a orientadora da pesquisa, Profa. Dra. Magda Dimenstein no 

endereço: UFRN, CCHLA, Laboratório de Psicologia, s/n, Lagoa Nova/Campus 

Universitário, CEP 59078-970, Natal/RN, pelos telefones: 3215.3592, ramal 230 ou pelo e-

mail: mgdimenstein@gmail.com  

 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável (Maura Lima Bezerra e Silva). 

 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro que estou ciente dos objetivos desta pesquisa e de sua importância, o modo como ela 

será realizada, os riscos e benefícios envolvidos, assim como os meus direitos e concordo em 

contribuir com o trabalho, participando voluntariamente da pesquisa “ATENÇÃO À CRISE 

E MATRICIAMENTO: ANALISADORES DA ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL”, aceitando ser entrevistado (a) sobre o tema da pesquisa e participar da 

roda da conversa, estando ciente de que meus depoimentos serão gravados. Autorizo que as 

informações por mim fornecidas possam ser utilizadas para fins acadêmicos e de divulgação 

da pesquisa, sendo sempre mantido o sigilo da minha identidade. 

 

Participante da pesquisa: 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, _________________________________, de 

forma livre e esclarecida, autorizo e manifesto interesse em participar da pesquisa. 

Assinatura do participante da pesquisa 

________________________________________________________ 

Local e data: 

______________________________________________________________________ 

Pesquisador responsável: 

Assinatura do pesquisador 

______________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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