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Resumo 

Moradores de assentamentos de reforma agrária têm uma vida marcada por condições de vida e 

trabalho precárias, que aliadas às barreiras no acesso às políticas e programas de saúde e assistência 

social, agravam as situações de vulnerabilidade psicossocial e ambiental que impactam na saúde 

mental. Essa pesquisa objetiva caracterizar as ofertas de cuidado desenvolvidas pelas equipes de 

saúde e assistência social referente às demandas de transtornos mentais comuns e uso problemático 

de álcool de moradores de 9 assentamentos do Rio Grande do Norte. Foram entrevistados 53 

profissionais de forma individual ou em grupo de diferentes categorias profissionais. Resultados 

indicam que os trabalhadores vivenciam condições precárias de trabalho, traços da herança 

patrimonial e assistencialista que ainda persiste no campo das políticas sociais brasileiras e em 

especial nas gestões locais no interior do país. As equipes têm pouco conhecimento do território e 

das necessidades de saúde mental, o que impacta no acolhimento e cuidado ofertado. O cuidado 

implementado ainda corresponde à lógica biomédica, caracterizada pelo etnocentrismo e 

especialismo, práticas curativas focadas nos sintomas, com pouca participação dos moradores e 

desconsideração dos saberes e práticas de cuidado tradicionais. A atenção psicossocial não funciona 

de forma articulada apresentando problemas quanto ao seguimento e continuidade de cuidados. O 

cuidado psicossocial em saúde mental em contextos rurais tem como desafios a serem enfrentados 

a reorganização das redes de atenção, o estabelecimento de cuidados primários próximos do 

cotidiano das populações, a construção de práticas intersetoriais tendo em vista a multideterminação 

da saúde, e educação e formação em saúde conectada com as necessidades desses territórios. Em 

função do desconhecimento das especificidades da população assentada e da fragmentação da rede 

de atenção psicossocial, essas equipes não conseguem acolher e responder às necessidades em saúde 

mental de modo a interferir nas iniquidades em saúde. 

 

Palavras-chave: atenção psicossocial; saúde mental; cuidado; rural; assentamento rural. 
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Abstract 

Dwellers of agrarian reform settlements have a life conditioned by poor living and work conditions, 

difficulties accessing health programs, social assistance and other public policies and by this 

exacerbating their psychosocial and environmental vulnerability, which has an impact on their 

mental health. This research investigates the availability of support by the health and social 

assistance staff, regarding the demands of common mental disorders and alcohol abuse of dwellers 

of nine settlements in Rio Grande do Norte. Fifty three experts from different professional 

categories were interviewed individually or in groups. The results indicate that the workers suffer 

from poor working conditions, attributes of patrimonial heritage and welfare, which still survives 

in Brazilian social policies and particularly at local administrations of the countryside. The staffs 

have little knowledge of the local conditions and of the mental health needs, which has a negative 

impact on the reception and offered care. The implemented health care still corresponds to the 

biomedical logic, characterized by ethnocentrism, technicality, biology, cure, individualism and 

specialization, with little participation of the dwellers and disregarding the traditional knowledge 

and practices of local health care and by this not achieving the expected results. The psychosocial 

attendance is not well coordinated, presenting problems with the follow-up and continuity of care. 

The psychosocial mental health care in rural context has to face the challenge of the reorganization 

of the health care networks, the establishment of primary health care close to the people’s everyday 

life, building intersectional practices considering a health multidetermination and health education 

connected to these specific contexts. Due to the lack of knowledge of the specifics of the life 

conditions of the dwellers and the fragmentation of the psychosocial health care network, these 

staffs do not abide and are not ready to face the mental health needs in order to interfere with these 

health iniquities. 

 

Key-words: psychosocial care; mental health; health care; rural; rural settlement. 
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Introdução 

 

O interesse pela temática, o cuidado em saúde mental, surgiu a partir de minha inserção 

durante a graduação em Psicologia no campo da saúde coletiva e mental. Posteriormente, ao 

participar do projeto de pesquisa “Condições de vida e saúde mental em assentamentos rurais 

no nordeste brasileiro: diagnóstico, estratégias de cuidado e suporte na rede de atenção 

primária e psicossocial” (Projeto Universal – Processo 470514/2012-4), realizado no estado do 

Rio Grande do Norte (RN) e do Piauí (PI), uma série de questionamentos surgiram sobre as 

possibilidades de trabalho da Psicologia em contextos rurais. Além disso, ao constatar a 

carência de estudos sobre a operacionalização das políticas de saúde e assistência social em 

assentamentos rurais, o projeto começou a se desenhar.  

Ainda na graduação pude adentrar no campo e conhecer um pouco da realidade da 

população assentada, o que despertou inquietações e o desejo de compreender e contribuir na 

garantia de direitos desse segmento social.  Quando ingressei na pesquisa apontada 

anteriormente, já havia a proposta de trabalho com profissionais das equipes de saúde da família 

de referência dos assentamentos rurais, porém, após intenso debate, reflexão e reformulações, 

o projeto ganhou forma nessa investigação. Desse modo, esta pesquisa de mestrado é um recorte 

da pesquisa maior, o que exigiu estabelecer diálogo constante entre os resultados encontrados 

em ambos momentos, como será visto ao longo deste trabalho1.  

O termo “assentamento” apareceu pela primeira vez no vocabulário jurídico e 

sociológico no contexto da reforma agrária venezuelana, em 1960, e se difundiu posteriormente 

                                                           
1 Escolhemos utilizar nesta dissertação os dados referentes à pesquisa realizada com os moradores dos 

assentamentos potiguares, pois como esta pesquisa de mestrado ocorreu com profissionais da rede de saúde e 

assistência social do Rio Grande do Norte, consideramos mais pertinente desenvolver a discussão articulada com 

os dados dos assentamentos desse estado. Vale salientar que a pesquisa com os trabalhadores do Piauí ocorreu 

apenas com profissionais das equipes de saúde da família de referência para os assentamentos. 
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para outros países. Utilizando o conceito de Bergamasco e Norder (1996, p. 07), nós 

entendemos os assentamentos rurais como “unidades de produção agrícola, criados por meio 

de políticas governamentais, visando o reordenamento do uso da terra, em benefício de 

trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra” e são fruto tanto de políticas agrárias 

federais, como estaduais e municipais. 

Mesmo estabelecendo transformações nas dinâmicas sociais rurais, produzindo novas 

paisagens rurais, devido às adversidades socioambientais aliadas à ineficiência do suporte 

técnico-institucional aos assentados, o que reflete os entraves das políticas públicas voltadas 

para as populações rurais, os moradores vêm enfrentando situações de vulnerabilidade2, 

dificultando a vida no campo. Concomitante às condições de vulnerabilidade, as situações de 

pobreza e de privação múltipla de bens produzem impactos na vida das populações e 

contribuem para o surgimento de diferentes modos de sofrimento. Dentre os impactos 

psicossociais verificados estão o aparecimento de transtornos mentais comuns (TMC) e o uso 

problemático do álcool.  

As necessidades de saúde das populações rurais vêm sendo negligenciadas pelas 

políticas públicas, além dos assentados enfrentarem dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde e assistência social. A organização dos serviços e as estratégias de cuidado adotadas pelos 

profissionais das equipes de saúde e assistência social devem levar em conta as especificidades 

dos modos de vida dessa população, os seus aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais 

                                                           
2 O significado usual de vulnerabilidade leva  ao contexto de fragilidade, desproteção, desfavor e, até mesmo, de 

desamparo ou abandono. Dentro deste contexto, portanto, a vulnerabilidade engloba formas diversas de exclusão 

ou alijamento de grupos populacionais àqueles fatos ou benefícios que possam estar acontecendo no processo 

desenvolvimentista mundial. O conceito de vulnerabilidade nos fornece critérios para o julgamento dos problemas 

e condições de saúde, identificação daqueles considerados prioritários, além de indicar a necessidade de políticas 

e de práticas adequadas a essas condições consideradas vulneráveis. Assim, estudar uma questão de saúde na 

perspectiva das vulnerabilidades implica compreender de outros modos os problemas de saúde, ou seja, para 

entender e enfrentar os processos de produção de vulnerabilidades é necessário não apenas explicitar os 

determinantes contextuais envolvidos nessas situações, mas também compreender os significados dos diversos 

aspectos individuais, sociais e programáticos envolvidos no processo saúde-doença das populações.  
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e subjetivos. Estamos tratando de modos de cuidado que respondam às necessidades de saúde 

da população e que possam causar interferência nas iniquidades de saúde que marcam a vida 

desses sujeitos.  

O debate sobre a determinação social da saúde3 e território4 pode contribuir no modo 

como os trabalhadores compreendem os problemas vivenciados pela população, para a 

diversificação das tecnologias de cuidado utilizadas pelas equipes, construção de vínculo e 

responsabilidade sobre a vida dos sujeitos, e maior participação dos usuários no cotidiano dos 

serviços. Estamos tratando de cuidados territorializados, sensíveis às peculiaridades 

socioterritoriais, aos modos de vida e trabalho no campo. Destarte, pode fornecer subsídios para 

o enfrentamento das iniquidades em saúde, interferindo nas condições de vulnerabilidades 

psicossociais e ambientais. 

Perante a carência de trabalhos que discutam a operacionalização das políticas de saúde 

e assistência social em assentamentos rurais, e mais precisamente, em como se processa o 

cuidado em saúde mental na rede de saúde e assistência social nesses contextos, justifica-se a 

importância de nossa temática de pesquisa. Contudo, é pela possibilidade de contribuir com as 

políticas voltadas para a população do campo, bem como de discutir ações que efetivamente 

produzam mudanças nas vidas dessa população, amenizando as sequelas da desigualdade social 

                                                           
3 A produção teórica sobre a Determinação Social da Saúde (DSS) inaugura uma série de críticas ao tecnicismo, 

pragmatismo, reducionismo, ao conhecimento produzido de modo a-histórico e descontextualizado (Almeida-

Filho, 2010; Breilh, 2010; Fleury-Teixeira, 2009; Fleury-Teixeira & Bronzo, 2010; Garbois, Sodre & Dalbello-

Araujo, 2014). Nesse marco foram elaborados modelos teóricos sobre como as condições de vida interferem no 

estado de saúde dos grupos populacionais. A DSS compreende o processo saúde-doença-cuidado das populações 

e indivíduos em sua multideterminação, inserido em contexto sociocultural, influenciado por uma complexa 

interação entre elementos que variam desde níveis micro até níveis macro. 
4 As elaborações teóricas sobre o território têm como bojo a Geografia, com destaque para a obra de Milton Santos 

para quem a análise do território se torna um conceito utilizável para a análise social quando o consideramos a 

partir de seu uso e juntamente com os atores que dele se utilizam. A concepção de território vivo do autor o 

compreende como um lugar de construção de relações pessoais, sociais, políticas e culturais que influenciam os 

modos de vida das pessoas que o habitam. Como produto e produtor das relações sociais, os territórios são objetos 

e agentes de transformações sociais, ou seja, ganham sentido pelo habitar de seus moradores (Santos, 2008). 
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histórica que oprime a população do campo, é que evidenciamos a relevância de nossa 

investigação. 

Nesse sentido, definimos como objeto de pesquisa o cuidado psicossocial em saúde 

mental em contextos rurais. Alguns questionamentos foram formulados para conhecer mais 

detalhadamente como esse cuidado vem sendo ofertado pela rede de atenção psicossocial, a 

saber: quais e como são identificadas as necessidades de saúde mental dos moradores pelas 

equipes? As equipes conhecem o território, os moradores, as condições sócio-sanitárias? Que 

estratégias de cuidado estão sendo utilizadas? Como ocorre a articulação e continuidade do 

cuidado entre a rede? Que desafios estão colocados no cotidiano de seu trabalho? 

Diante dessa problemática, foi definido que o objetivo do trabalho é caracterizar o 

cuidado em saúde mental ofertado pelas equipes de saúde e assistência social aos moradores de 

assentamentos rurais do Rio Grande do Norte, o que nos levou a delinear os seguintes objetivos 

específicos: a) conhecer como as equipes identificam as necessidades de cuidado por parte dos 

moradores relativos aos TMC e uso problemático do álcool; b) caracterizar e analisar os modos 

de acolhimento e tratamento implementadas pelas equipes; c) conhecer como se estrutura a rede 

de cuidados de saúde e assistência social para os moradores assentados; e d) identificar os 

desafios para a efetivação do trabalho na perspectiva psicossocial em contextos rurais.  

A dissertação inicia com uma rápida apresentação da configuração atual dos 

assentamentos rurais no Brasil, com foco na realidade potiguar, destacando o perfil e as 

condições de vida da população. Além disso, discutimos sobre os impactos psicossociais 

produzidos diante das situações de pobreza e vulnerabilidade psicossocial e ambiental que 

promovem processos de adoecimento, como por exemplo, a presença de TMC e uso 

problemático do álcool. 

No segundo capítulo apresentamos nosso percurso metodológico, utilizando a 

abordagem de pesquisa qualitativa de caráter avaliativa. Aqui exibimos nossa caixa de 
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ferramentas, descrevemos o processo de análise dos dados, bem como o cenário onde nossa 

pesquisa está ocorrendo e os caminhos percorridos em campo. Em seguida fazemos uma rápida 

caracterização das equipes e participantes de nossa investigação, destacando elementos que 

podem interferir no cuidado em saúde mental.  

A partir do quarto capítulo nos debruçamos na análise e discussão dos dados sobre o 

cuidado. Buscamos discutir como os participantes identificam as necessidades de saúde dos 

assentados e como os trabalhadores compreendem os processos de determinação social da saúde 

mental nesses contextos. No capítulo seguinte, a discussão está focada em torno dos modos de 

acolhimento e cuidado ofertados pelos moradores diante das necessidades de saúde, atentando 

para as lógicas que sustentam esse cuidado e a sua produção em redes de cuidado.  

No sexto capítulo apresentamos os desafios para as práticas de cuidado em contextos 

rurais, o que exigiu também assumir uma postura propositiva no sentido de pensar 

possibilidades de cuidado nesses contextos. Para finalizar a dissertação, em seguida realizamos 

algumas considerações finais sobre a pesquisa realizada. 
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Capítulo 1. Assentamentos rurais de reforma agrária: configurações e 

vulnerabilidades 

 

A formação social do campo5 no Brasil reflete o modelo de desenvolvimento que 

historicamente privilegiou a reprodução do capital em detrimento das vidas da maior parte da 

população brasileira. Nesse sentido, o modelo implementando garantiu a sustentação 

econômica e política de uma elite e marginalizou grupos populacionais que têm na terra sua 

base de reprodução social e simbólica.  

A luta das populações rurais pela garantia de seus direitos civis, políticos, sociais e 

territoriais data o período colonial, porém, somente no século XX os movimentos sociais rurais 

são organizados e passam a tensionar o Estado na garantia de seus direitos. A construção da 

agenda política pela Reforma Agrária colocou como uma de suas prioridades a constituição de 

assentamentos rurais, o que inaugurou novos modos de vida, sociabilidades, formas de 

organização econômica e política para os povos do campo. Todavia, é importante destacar que 

a depender das peculiaridades socioterritoriais e políticas, os assentados vivenciam uma série 

de problemas que compõem cenários sociais diferenciados. No nordeste brasileiro sobretudo, a 

maior parte da população rural enfrenta dificuldades no que concerne às condições de vida e 

trabalho produzindo situações de vulnerabilidade social que vêm impactando a saúde das 

populações e engendrando sofrimentos de base psicossocial que estão associados aos modos de 

vida e trabalho no meio rural. Tendo em vista que o cuidado psicossocial em saúde mental deve 

estar intimamente relacionado aos contextos sociais vivenciados pelas populações, é preciso 

inicialmente delinear como vem se configurando os contextos de vida das populações 

                                                           
5 No campo da sociologia rural, alguns autores estabelecem diferenças entre os termos campo e rural, salientamos 

que usamos ambos para nos referir aos territórios marcados por uma diversidade de processos sociais, econômicos, 

políticos, culturais e subjetivos. 
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assentadas, em especial das famílias potiguares que participaram da pesquisa realizada por 

nosso grupo. 

 

1.1. Assentamentos Rurais: Configuração e Condições de Vida 

 

A emergência de assentamentos rurais de reforma agrária é um acontecimento 

importante na história do meio rural brasileiro, pois os beneficiários do programa puderam 

retomar o contato com a terra e reconstruir seus modos de vida. No entanto, é importante 

salientar que a origem dos projetos de assentamentos rurais esteve atrelada às tentativas de 

atenuar a violência dos conflitos sociais no campo, principalmente a partir da década de 1980 

(Bergamasco & Norder, 1996; Norder, 1997). Nesse sentido, apesar dos assentamentos não 

representarem uma política de reforma agrária de fato, pois não visam transformar de forma 

significativa a estrutura fundiária e social do país, é um elemento imprescindível para pensar a 

implementação e consolidação de uma reforma agrária que promova profundas alterações na 

estrutura fundiária (Bergamasco & Norder, 1996).  

A trajetória dos assentados começa desde a construção de acampamentos na margem 

das rodovias ou outras localidades até a ocupação de latifúndios, estratégia que funciona como 

instrumento de pressão sobre o poder público a fim de obter a desapropriação do imóvel de 

modo que os trabalhadores conquistem a posse da terra. Entre a ocupação e a desapropriação 

do imóvel, muitos acampamentos sofrem ação de despejo e precisam se deslocar para outras 

áreas, montando acampamento e resistindo às dificuldades de toda ordem (Santos, 2011).  

Diferentes processos sociais estão presentes na origem e na situação atual dos 

assentamentos rurais, assim como condições adversas podem ser observadas na instalação e 

localização da maioria deles (Kageyama, Bergamasco & Oliveira, 2010). Medeiros e Leite 

(1999) evidenciam três instâncias em que se manifesta a diversidade encontrada nos 
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assentamentos: a) a heterogeneidade das situações que dão origem aos assentamentos 

(conflitos, ocupações por trabalhadores assalariados que perdem suas ocupações, etc.); b) a 

diversidade dos beneficiários diretos (antigos posseiros, parceiros, assalariados agrícolas e 

boias-frias, antigos ocupantes de áreas extrativistas, seringueiros, pequenos produtores 

pauperizados, trabalhadores urbanos vivendo à margem do mercado de trabalho formal); e c); 

os outros atores sociais que passam a atuar nesse contexto, incluindo os movimentos sociais, 

governo federal, estadual, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

poder judiciário, órgãos de assistência técnica, igreja, sindicatos, associações e cooperativas e 

universidades. 

Com a criação do assentamento os beneficiários recebem os primeiros créditos para a 

aquisição de ferramentas e insumos para o plantio de alimentos e segurança alimentar. Para 

garantir o sucesso e permanência no assentamento as ações devem ser planejadas junto com a 

comunidade por meio do Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA), diagnóstico local 

realizado pelo INCRA e pela comunidade e que apresenta propostas viáveis para potencializar 

a produção. Nesse processo de construção do assentamento o INCRA também oferece 

assistência técnica para a produção através da Assessoria Técnica, Social e Ambiental à 

Reforma Agrária (ATES), serviço que nem sempre consegue atender às demandas de todas as 

famílias. O apoio técnico é fundamental para a sustentação dos assentados, ajudando no 

desenvolvimento da produção, na inserção logística da produção na região e na capacitação dos 

trabalhadores (Costa, 2014). 

A despeito de todo aparato institucional de estruturação dos assentamentos rurais e de 

fortalecimento da agricultura familiar, as políticas agrárias não conseguiram alterar 

profundamente a estrutura fundiária excludente. Dados do último Censo Agropecuário (2006) 

apontam que apesar dos estabelecimentos de agricultura familiar atingirem 84,4% do número 

total de estabelecimentos rurais, ocupam apenas 24,3% da área dos estabelecimentos 
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agropecuários brasileiros. Por outro lado, os estabelecimentos do agronegócio representavam 

15,6% do número total dos estabelecimentos e ocupavam 75,7% de toda área (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2006). 

A concentração fundiária também é uma realidade do meio rural potiguar, porém, a 

concentração ocorre de modo menos incisiva que em outras regiões brasileiras, pois os 

estabelecimentos de agricultura familiar que representavam 85% do número total ocupavam 

30% da área dos estabelecimentos agropecuários potiguares. Ainda que menos alarmante, não 

se deixou de produzir processos de marginalização e degradação das condições de vida das 

populações rurais, nem de constituir uma das maiores oligarquias com tentáculos políticos que 

alcançam todo território brasileiro (IBGE, 2006). 

Conforme o último censo demográfico brasileiro, enquanto a população urbana é de 

160.925.804 de pessoas, o que representa 84,36% dos brasileiros, a população rural brasileira 

contempla 29.829.995 de pessoas, o que designa 15,64% do total (IBGE, 2011). As 

metodologias utilizadas pelos órgãos formuladores do quadro demográfico brasileiro são 

questionadas por diversos atores sociais, setores que indicam um “gigante invisível”, onde a 

população rural é medida para além das convenções oficiais. Nessa direção, o estudo 

empreendido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)6 considerou que a 

população rural totaliza 43,1 milhões de pessoas (22,6% do total), cerca de 14 milhões a mais 

que os dados oficiais (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada [IPEA], 2014). 

Sobre a população beneficiária da reforma agrária, ela ultrapassou em 2010 (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária [INCRA], 2010) a marca de 3,6 milhões de 

pessoas. Em relação aos assentamentos rurais, atualmente há 9.128 projetos (Figura 1) 

                                                           
6 Este mesmo estudo apontou que quase metade dos municípios brasileiros, 48,1% do total, apresentam 

características territoriais, econômicas, políticas, sociais e culturais que lhe inserem em áreas rurais. Além disso, 

são municípios que ocupam 59% do total do país.  
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ocupados por 1.157.396 famílias (Figura 2) numa área de 88 milhões de hectares (INCRA, 

2014). Do total de projetos de assentamentos rurais, 4.194 deles (46% do total) se encontram 

na região nordeste, se configurando como a região do país com maior número de assentamentos 

rurais. Quanto ao número de famílias assentadas, a região nordeste possui 354.736 famílias 

(30% do total), figurando como a segunda região do país em número de famílias assentadas. Já 

o estado do RN possui cerca de 297 assentamentos rurais de reforma agrária agregando cerca 

de 21.043 famílias, o que representa 3% do total de assentamentos rurais do país e 1% do total 

de famílias assentadas. 

 

 

Figura 1. Número de projetos de assentamentos por região (em número bruto e %). 

Nota:http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/reforma-agraria/relacao-de-projetos-de-

reforma-agraria/relacao_de_projetos_de_reforma_agraria.pdf 
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Figura 2. Número de famílias assentadas por região do país (em número bruto e %). 

Nota:http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/reforma-agraria/relacao-de-projetos-de-

reforma-agraria/relacao_de_projetos_de_reforma_agraria.pdf 

 

Em relação às características demográficas, o IBGE (2011) revelou que a população 

brasileira é composta em sua maioria por pessoas do sexo feminino, representando 51% do total 

(97.348.809 pessoas), enquanto a população masculina constitui 49% da população (93.406.990 

pessoas). Na população urbana a taxa de pessoas do sexo feminino atinge 52% da população 

(83.215.618 pessoas), ao passo que 48% dos sujeitos são do sexo masculino (77.710.174 

pessoas). A feminilização da população urbana pode ser deduzida pelas oportunidades de 

emprego e renda, atreladas ao comércio e serviços, bem como por se configurar como territórios 

historicamente priorizados por diversas políticas públicas, como a saúde, educação, assistência 

social, etc. 

Pondo em análise as características demográficas da população rural, observamos que 

os números se invertem, pois 52% são do sexo masculino (15.535.697) e 48% do sexo feminino 

(13.985.675). Essa tendência também se reproduz no Nordeste e o no RN, retratando o processo 

de masculinização da população rural. A predominância da população masculina no campo 
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indica que apesar do marketing sobre melhores condições de vida nas regiões sul-sudeste e nas 

grandes cidades brasileiras, o campo ainda é produtor de emprego e renda, atraindo 

principalmente os homens. Segundo Soares (2014) a predominância masculina no meio rural 

está associada à pecuária extensiva e a agricultura empresarial mecanizada, ao passo que a 

agricultura familiar favorece a permanência da mulher no campo.    

Nos assentamentos rurais a diferença entre pessoas do sexo feminino e masculino é 

ligeiramente maior do que a observada na população brasileira geral, urbana, ou rural. Pessoas 

do sexo feminino são maioria, representando 53,43% da população, enquanto que 46,22% são 

do sexo masculino (INCRA, 2010). Na investigação realizada nos nove assentamentos rurais 

do RN detectamos 1706 pessoas, dos quais 53,16% (n=907) são homens e 46,13% (n=708) 

mulheres.  

As diferenças observadas entre as populações rurais desvelam as particularidades 

socioterritoriais que conformam as ruralidades brasileiras. Diante da masculinização da 

população rural, os dados sobre os assentamentos brasileiros sinalizam novos processos sociais 

no meio rural. As oportunidades de vida garantidas pela reprodução social na terra fixam as 

mulheres que tradicionalmente buscavam condições básicas de vida nas cidades. No entanto, 

nos assentamentos potiguares detectamos famílias em condições de vida precárias, o que pode 

reforçar processos migratórios que levam as mulheres a procurar melhores oportunidades de 

vida nos centros urbanos. 

A transição demográfica brasileira em curso indica que a população entre 0 e 20 anos 

alcança a taxa de 33,1% na população total do país, enquanto que a população com 60 anos ou 

mais atinge 11% na população brasileira, tendência também observada no nordeste brasileiro e 

no RN. Comparando com as características demográficas das famílias assentadas, a pesquisa 
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do INCRA7 (2010) apresenta uma população predominantemente jovem (Figura 3), dado que 

43,82% da população tem entre zero e 20 anos de idade e 7,55% alcança os 60 anos ou mais. O 

predomínio de jovens também é observado nos assentamentos potiguares investigados, visto 

que 35,1% dos participantes estão na faixa etária de zero até 17 anos e 17,9% possuem mais de 

49 anos8. 

 

 

Figura 3. Distribuição da população assentada por faixa etária no Brasil (em %). 

Nota:http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/reforma-agraria/questao-agraria/reforma-

agraria/pqra_-_apresentao.pdf 

 

A transição demográfica é resultado de um processo complexo, influenciado por 

diversos elementos como o avanço da biomedicina, maior acesso aos programas de saúde, bem 

como pela melhoria gradativa das condições de vida da população. Os moradores dos 

assentamentos potiguares atravessam processos demográficos distintos da população geral, o 

que nos faz inferir que para além das peculiaridades culturais, as políticas públicas não estão 

conseguindo interferir nas condições de vida dos assentados. Sobre a população rural, para 

Froehlich e colaboradores (2011), apesar de taxas inferiores de pessoas com maior idade, um 

                                                           
7 A pesquisa utilizou amostra representativa que abrangeu todas as 804.867 famílias assentadas entre 1985 e 2008, 

distribuídas em 1.164 assentamentos por todo o Brasil, mediante a realização de 16.153 entrevistas. 
8 Na produção dos dados estatísticos via o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for 

Windows, versão 20, escolhemos abarcar toda população acima de 49 anos.  
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fator que vem contribuindo para a permanência dessa população no campo é a aposentadoria 

rural, que se configura como importante fonte de renda das famílias, elemento também 

reforçado por nossa investigação nos nove assentamentos do RN na medida em que as 

principais fontes de renda elencadas pelos moradores foram a agricultura familiar, os programas 

sociais e a aposentadoria.  

Sobre a escolaridade (Figura 4), enquanto os dados do IBGE (2010) demostram que o 

analfabetismo9 no Brasil diminuiu de 14,6% em 2000 para 9,6% em 2010, a taxa de 

analfabetismo alcançou 16,42% nos assentamentos rurais conforme o INCRA (2010) e 18,8% 

nos nove assentamentos do RN. Analisando a taxa de crianças e adolescentes que não 

frequentam a escola no país percebemos diferença considerável entre a população urbana e 

rural. No ano de 2010 a taxa de crianças e adolescentes no meio rural que não frequentavam a 

escola atingiu 4,6% das crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos e 21,7% dos adolescentes 

entre 15 e 17 anos, número inferir ao encontrado em contextos urbanos (2,8% e 15,6%, 

respectivamente).  

 

 

Figura 4. Escolaridade da população assentada no Brasil (em %). 

                                                           
9 Adotamos os dados de 2010 para equipar com os resultados da pesquisa do INCRA divulgada em 2010. Porém, 

a taxa de analfabetismo atingiu em 2013 a taxa de 8,3% da população brasileira, enquanto que no Nordeste essa 

taxa alcançou 16,6% (PNAD, 2014). 
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Nota:http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/reforma-agraria/questao-agraria/reforma-

agraria/pqra_-_apresentao.pdf 

 

A baixa escolaridade está atrelada ao processo denunciado pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (www.mst.org.br) quando catalogou o fechamento de escolas 

rurais em todo o país, segundo o movimento social nos últimos 5 anos cerca de 37 mil escolas 

rurais foram fechadas, o que impacta na vida das famílias que precisam percorrer distâncias 

maiores até as escolas. Nesse sentido, o trabalhado realizado por Lima e Lopes (2012) em 33 

assentamentos do RN verificou a carência de escolas quando em apenas cinco assentamentos 

havia escolas de ensino fundamental e em nenhum deles escolas de ensino médio, o que 

corrobora com nossa investigação que detectou escolas de ensino fundamental em apenas três 

assentamentos.  

Quanto às condições socioeconômicas dos assentados, a pesquisa desenvolvida pelo 

INCRA (2010) apresenta a distribuição de famílias por faixa de renda em dois estados 

brasileiros (Figura 5), Santa Catarina no sul do país e Ceará no nordeste brasileiro. Ao ter em 

conta que são regiões com condições socioterritoriais específicas, os dados podem nos auxiliar 

a compreender as idiossincrasias do cenário rural. Esse trabalho verificou que ao passo que no 

primeiro estado cerca de 55,54% das famílias possuem renda familiar acima de 3,1 salários 

mínimos, no segundo 69,73% se situavam na faixa que vai de 0,1 a dois salários mínimos. O 

cenário encontrado por Lima e Lopes (2012) nos 33 assentamentos potiguares se aproxima da 

realidade cearense, contudo, a renda das comunidades estudadas alcançou níveis ainda 

menores, tendo em vista que 60,5% alegaram contar com a renda mensal de até um salário 

mínimo, número próximo ao encontrado por nossa investigação, onde 59% das famílias 

possuem renda de até um salário mínimo.  

http://www.mst.org.br/
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Examinar as idiossincrasias da população assentada nas diferentes regiões brasileiras é 

de suma importância, pois coloca por terra os argumentos que alegam o fracasso inerente às 

experiências de reforma agrária. No exposto acima observamos que os assentamentos sulistas 

devido a uma série de fatores, como o maior suporte técnico e institucional, obtêm relativo 

sucesso quanto à capacidade produtiva e produção de renda na terra.   

 

   

Figura 5. Distribuição das famílias por faixa de renda em salários mínimos em SC e CE (em %). 

Nota:http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/reforma-agraria/questao-agraria/reforma-

agraria/pqra_-_apresentao.pdf 

 

Após analisar a configuração da população rural e assentada, suas características 

sociodemográficas em nível nacional e regional, é importante compreender a articulação 

complexa que envolve as condições de vida da população assentada e os possíveis impactos 

psicossociais produzidos e vivenciados pela população. 

 

1.2. Vulnerabilidade Psicossocial e Ambiental e Saúde Mental Entre Assentados 
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A população brasileira historicamente sofreu os impactos de um sistema social produtor 

de pobreza, condições precárias de vida e que não cansa de alargar os abismos sociais. Em uma 

sociedade desde sempre desigual e assimétrica, a população rural em especial sente na pele a 

opressão de uma sociedade que promove a “modernização” sob o custo de milhões de “vidas 

severinas” e “vidas secas”. 

O programa de assentamentos rurais promoveu mudanças na sociedade brasileira, 

interferindo na dinâmica exploratória do capital no campo, possibilitando uma vida digna na 

terra. Nesse sentido, enquanto agenciamento de uma alternativa às “ruralidades dos espaços 

vazios”10 (Wanderley, 2001, p. 36), representa a constituição da terra como heterotopia 

(Foucault, 2001), ou seja, espaços singulares, contra lugares que se opõem às tendências globais 

de homogeneização dos espaços e que incidem de sobremaneira nos contextos rurais em favor 

do acúmulo de capital. Nesse sentido, como considera Sauer (2010), a luta pela terra como 

heterotopia consiste em reivindicar outro lugar qualitativamente diferente e resistir ao processo 

de precarização da vida das populações rurais impulsionado pelo modelo agrário implantado 

no Brasil. 

A ressignificação do rural como espaço de vida a partir do processo de assentamento foi 

identificada por Medeiros e Leite (2004) em assentamentos de seis estados brasileiros, onde os 

autores concluem que apesar de uma gama de problemas vivenciados pelas famílias, houve 

melhora significativa nas condições de vida dos assentados em relação à moradia, alimentação, 

educação, poder de compra e saúde. Outro estudo (Scopinho, 2010) sobre a qualidade de vida 

em assentamento rural na cidade de Ribeirão Preto no estado de São Paulo, indica que apesar 

das condições de alimentação, segurança e saúde ainda não serem consideradas ideais pela 

                                                           
10 A apropriação da terra não como lugar de vida e de trabalho, mas como campo de investimento, especulação ou 

reserva de valor é denominada pela autora como “ruralidades de espaços vazios”, e é produto da ocupação 

territorial brasileira marcadamente latifundiária, monocultora e voltada para o mercado exterior. 
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população, houve melhora considerável da qualidade de vida dos trabalhadores rurais após a 

posse de terra. Carneiro et al. (2008) também encontraram resultados semelhantes ao realizar 

estudo comparativo em três populações no interior de Minas Gerais, boias-frias, famílias 

acampadas do MST e famílias assentadas do MST, onde observaram condições gerais de saúde 

melhores nos assentados do que nos grupos dos boias-frias e acampados. 

Em estudo que utilizou a aplicação de questionários em 1.568 famílias residentes de 92 

projetos de assentamentos espalhados pelo Sul da Bahia, no entorno do Distrito Federal, no 

Sertão do Ceará, no Sudeste do Pará, no Oeste Catarinense e na Zona Canavieira Nordestina, 

foi verificado que 66% das famílias apresentavam melhores condições alimentares e 62% 

consideravam que seu poder de compra aumentou em relação à vida em acampamentos, 

enquanto que 93% das famílias alegaram nunca ter recebido crédito para produção até se 

estabelecerem no assentamento (Leite, Heredia, Palmeira & Cintrão, 2004). 

A pesquisa do INCRA (2010) sobre a qualidade de vida, produção e renda das famílias 

assentadas corrobora com as pesquisas apresentadas até aqui quando identificou a percepção de 

melhoria11 da qualidade de vida da população em comparação com a situação anterior de vida 

(Figura 6). A despeito da melhoria das condições de vida, principalmente no que concerne à 

moradia, alimentação, educação e renda, vale destacar que a saúde recebeu a pior avaliação, 

haja vista que apenas 47,28% avaliaram como “muito melhor” ou “melhor”, o que denuncia as 

dificuldades enfrentadas pelas políticas públicas e em especial pela saúde em constituir 

serviços, programas e ações que acolham as necessidades de saúde e interfiram nas iniquidades 

que impactam de modo especial as populações rurais (INCRA, 2010).  

 

                                                           
11 O INCRA somou as respostas (a) muito melhor e (b) melhor e as categorizou como “positivas”, as outras 

respostas não foram descritas no estudo divulgado. 
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Figura 6. Percepção positiva da qualidade de vida após o assentamento (em%). 

Nota:http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/reforma-agraria/questao-agraria/reforma-

agraria/pqra_-_apresentao.pdf 

 

Dentre os problemas enfrentados pelos assentados em seu cotidiano um deles é o baixo 

saneamento básico, quando apenas 1,14% das famílias têm acesso à rede pública coletora de 

esgoto e apenas 11,60% apresentam fossa séptica (INCRA, 2010), cenário também preocupante 

nos nove assentamentos potiguares onde não há saneamento básico e na destinação de dejetos 

e lixo as famílias usam fossas sépticas (100%) e a queimada (51,73%). 

Em relação à rede de água pública, a pesquisa nacional do INCRA detectou que cerca 

de 78,98% acessam de modo que atende às suas necessidades, porém, o estudo carece de 

informações sobre a qualidade e a forma de tratamento da água (INCRA, 2010). No RN, 

identificamos que apesar de 36,80% acessarem a rede de água pública, as famílias ainda fazem 

uso de poços (41,87%), açudes (4,00%), cisternas (5,60%) e cacimbas (2,93%), ademais, 

verificamos a falta de tratamento da água em 53,07% das casas.  

A carência de saneamento básico e dificuldades de acesso à rede hídrica estão 

relacionadas à agravos em saúde como a diarreia, conforme apontado pelos moradores do RN 

como um dos principais problemas de saúde vivenciados, o que faz referência a um quadro 

epidemiológico no meio rural onde ainda persistem problemas de saúde como parasitoses 

intestinais e diarreias; doenças infectocontagiosas como a doença de Chagas e a leishmaniose, 
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de maneira que em regiões específicas como a Amazônia são consideradas endêmicas, a 

exemplo da malária e a febre amarela (Ministério da Saúde, 2011).  

Sobre o abastecimento de energia elétrica, o INCRA (2010) indica que apenas 76,42% 

dos entrevistados confirmaram o acesso à rede de energia pública, número superior ao 

identificado nos assentamentos da região nordeste, onde as taxas de acesso suficiente de energia 

totalizaram apenas 65% dos participantes. No RN, os moradores dos nove assentamentos se 

encontram em situação favorável, pois todos indicaram acessar à rede de energia pública. Frente 

esses indiciadores, e ao considerar que a cobertura da rede de energia atinge 99,1% na 

população urbana e 89,7% na população rural, podemos inferir que as populações assentadas 

carecem de cobertura da rede de energia elétrica (IBGE, 2010), 

O baixo acesso à rede de energia elétrica está relacionada à localização das terras 

desapropriadas para instalação dos assentamentos rurais, que além de distantes dos centros 

urbanos, apresentam problemas quanto a fertilidade do solo, criando problemas no que diz 

respeito ao escoamento da produção e inserção no comércio regional, o que compromete a 

viabilização econômica e social dos assentados (Albuquerque, Coelho & Vasconcelos, 2004). 

Nesse sentido, Lima e Lopes (2012) constataram haver uma correlação positiva entre a renda 

dos assentados potiguares e acessibilidade aos centros urbanos. 

De maneira geral a literatura aponta que os principais problemas encontrados em relação 

à infraestrutura dos assentamentos são os mesmos relativos à maior parte da área rural do país, 

como transporte de má qualidade e insuficiente; ausência de saneamento básico e tratamento 

do lixo; ausência de escolas dentro ou próximo aos assentamentos, dentre outros, conformando 

um cenário que reflete as condições de pobreza que parte da população rural enfrenta (Carneiro 

et al., 2008; INCRA, 2010; Soares, 2006).  

A compreensão sobre a pobreza é crucial para o enfrentamento da mesma em nossa 

sociedade. Dentre diversas perspectivas de elucidação, existe as que compreendem a pobreza 
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enquanto processo natural, o que restringe as possibilidades de enfrentamento da mesma, e 

outras que entendem o fenômeno como uma produção social, sendo, portanto, expressão direta 

da forma como as relações sociais estão configuradas em nossa sociedade. Compreendemos a 

pobreza como uma produção social e histórica, um fenômeno de caráter estrutural, complexo, 

multidimensional e relativo. As situações de pobreza têm como característica a privação não 

apenas de renda, mas como evidenciado nas populações rurais, de múltiplos bens, recursos e 

serviços sociais, como dificuldades na produção agrícola e problemas no suporte técnico e 

institucional à produção; condições precárias de moradia; carência de escolas rurais; mobilidade 

limitada pela má qualidade dos transportes, dentre outros (Silva, 2010; Yazbek, 2012).  

A reprodução da pobreza rural está diretamente relacionada ao modelo socioeconômico 

que garante os privilégios das grandes empresas voltadas ao agronegócio que organizam o 

espaço em torno de sua atividade produtiva, reproduzindo o latifúndio e a exploração do 

trabalhador rural como pilares fundamentais da vida econômica e social do campo. Assim, a 

pobreza impacta de sobremaneira as populações rurais, o que leva cerca de 50% da população 

rural a conviver em condições de pobreza ou situações precárias de vida (IICA, 2013), conforme 

estudos que reiteram a predominância da pobreza em zonas rurais (Rocha, 2006; Kageyama & 

Hoffmann, 2006). 

Apesar da persistência da pobreza no meio rural, nas duas últimas décadas ocorreu 

crescimento relativamente mais forte da renda, bem como queda mais acentuada da 

desigualdade nos contextos rurais. Helfand, Rocha e Vinhais (2009) apontam que a pobreza 

rural caiu de forma contínua e significativa no período de seu estudo, entre 1992 e 2005. Esses 

autores indicam que dentre os fatores determinantes para o aumento da renda familiar e a queda 
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da desigualdade de renda estão o fortalecimento das atividades produtoras de renda (agrícolas 

e não-agrícolas) e programas de transferência de renda como o Bolsa Família12. 

A incipiente melhora das condições de vida das populações do campo, resultado das 

políticas agrárias, serviu mais para atenuar as situações de conflito social do que para modificar 

as situações de pobreza e desigualdade social. Assim, os assentados carregam uma trajetória de 

vida marcada pela precária condição de reprodução social, grande dificuldade de acesso às 

políticas e programas de saúde, educação, segurança, transporte, habitação e organização da 

produção (Dimenstein et al., 2014). Diante disso, consideramos que o modo como os 

assentamentos rurais estão configurados na atualidade estão produzindo situações de 

vulnerabilidade psicossocial e ambiental.  

Para nos auxiliar a compreender a situação de vulnerabilidade social em que se encontra 

a população rural e mais especificamente os assentados, podemos ampliar a noção de 

vulnerabilidade no sentido de concebê-la enquanto vulnerabilidade socioambiental. Essa 

concepção trata da coexistência ou sobreposição espacial entre coletivos em situação de pobreza 

e com alta privação que convivem em áreas de risco ou degradação ambiental (Cartier, 

Barcellos, Hübner & Porto, 2009). Desse modo, os grupos sociais vulneráveis ao conviverem 

com fatores de risco existentes no território vivenciam situações de vulnerabilidades 

socioambientais.  

A ocupação e uso dos territórios rurais produzem uma série de fatores de risco que 

podem provocar graves alterações socioambientais, como devastação de florestas, extinção da 

biodiversidade, erosão de terras, processos de diversificação, assim como precarização das 

relações de trabalho no campo, fluxos migratórios para as cidades, etc., constituindo condições 

                                                           
12 O Programa Bolsa Família foi criado em 2003 pelo governo federal e é considerado um eixo estratégico para a 

integração de políticas e ações no enfrentamento da pobreza, no acesso à educação e no combate ao trabalho 

infantil. Ele foi criado tendo como perspectiva unificar os programas de transferência de renda em vigência no 

âmbito federal e atualmente o Programa atende mais de 13 milhões de famílias em todo território nacional 

contemplando 5.564 municípios.  
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de vulnerabilidade psicossocial e ambiental que impactam de modo mais incisivo a vida e a 

saúde das populações com escassez de bens e recursos sociais e materiais (Pinheiro, Silva, 

Carneiro, Faria & Silva, 2009). 

A categoria vulnerabilidade social é amplamente utilizada na estruturação de políticas 

públicas, ganhando diferentes concepções teórico-metodológico, desde acepções mais 

restritivas que estão atreladas às práticas que focalizam os mais pobres, não esmiuçando as 

multideterminações que levam os coletivos populacionais a se encontrarem em situação de 

vulnerabilidade, até perspectivas multidimensionais que levam em consideração uma série de 

fatores que ajudam a entender a situação de vulnerabilidade em que se encontram os grupos 

sociais. Enquanto zona em que as famílias podem atravessar ou nela permanecer durante maior 

tempo ou não, a concepção de vulnerabilidade que empregamos opõe-se ao entendimento do 

fenômeno como uma condição simplesmente dada. É um fenômeno complexo e multifacetado, 

e sua análise e resposta exige articulação intersetorial por meio das políticas públicas (Dantas 

C, 2014).  

As situações de vulnerabilidade experenciadas pelos diversos segmentos sociais não 

ocorre de maneira análoga. Diversos fatores como a escolaridade, renda e trabalho, acesso à 

informação, agua e energia elétrica, etc., interagem com os fatores ambientais produzindo 

diferenciais quanto aos tipos e extensão dos impactos que os grupos sofrerão (Rigotto & 

Augusto, 2007). 

A Organização Mundial de Saúde [OMS] (2010) considera que as situações de 

vulnerabilidade produzem impactos psicossociais nas populações. O estigma e a 

marginalização podem impactar a autoestima, autoconfiança, reduzir a motivação e interferir 

nos projetos de vida. O isolamento e a exposição cotidiana à violências e abusos podem causar 

sintomas psicossomáticos, uso de substâncias psicoativas, bem como problemas de saúde 

mental graves. Da mesma forma, a saúde mental é impactada negativamente quando ocorre 
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violação dos direitos civis, culturais, políticos e sociais, ou ainda quando os grupos sociais são 

excluídos das oportunidades de geração de renda ou educação, o que traz implicações 

particulares para as populações rurais que sofrem historicamente com situações de pobreza.  

Como agravante das situações de vulnerabilidade, os problemas de saúde mental vivenciados 

pelos grupos comumente não encontram respostas e soluções pelos sistemas nacionais de saúde.   

Dentre os impactos relacionados às condições de vulnerabilidade psicossocial e 

ambiental estão o aparecimento de Transtornos Mentias Comuns (TMC). Em nosso estudo 

destacamos a categoria TMC por compreender como modos de sofrimento contextuais que 

dizem respeito às condições de vida e trabalho, o que permite analisar os processos de 

determinação social da saúde mental. A categoria Transtorno Mental Comum13 (Golberg & 

Huxley, 1992) se refere aos sintomas não psicóticos como insônia, fadiga, irritabilidade, 

esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas, apresentando uma prevalência 

média estimada de 25% na população mundial (WHO, 2001) e entre 20% e 56% na população 

brasileira (Santos & Siqueira, 2010). O impacto dos TMC é subestimado, pois assumem valores 

baixos de mortalidade, apesar de causarem grande incapacidade funcional nos sujeitos em 

sofrimento, reduzindo a qualidade de vida dos indivíduos (Maragno, Goldbaum, Giani, Novaes 

& Cesar, 2006; Santos & Siqueira, 2010).  

Sobre esta categoria é preciso problematizar os fundamentos de determinada perspectiva 

de saúde mental alicerçada nas categorias biomédicas. Alguns autores (Fonseca, Guimarães, & 

Vasconcelos, 2008; Gama, Campos & Ferrer, 2014) indicam um conjunto de problemas de 

ordem teórica e relacionados ao cuidado nos serviços de saúde que podem produzir efeitos na 

direção da psiquiatrização e medicalização social, anulando a possibilidade de olhar para a 

                                                           
13 Sobre o termo TMC há uma série de críticas que apontam para uma tendência de psiquiatrização e medicalização 

da vida, para se estender no assunto recomendo a discussão realizada por Fonseca, Guimarães e Vasconcelos 

(2008). 
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existência dos sujeitos em seus contextos singulares de vida.  Esses autores argumentam que as 

noções biomédicas remetem a condutas, sentimentos, e comportamento dos sujeitos apartados 

de suas redes sociais, além disso, fatores associados ao diagnóstico psiquiátrico têm sido vistos 

por esses manuais de uma forma cada vez mais fragmentada, abolindo o diagnóstico 

dimensional e multiaxial. 

Parte dos problemas que atracam nos serviços de saúde corresponde a tipos de 

sofrimento que atravessam diversas dimensões da vida do sujeito, geralmente relacionado às 

condições de vida e trabalho, bem como a aspectos relacionais como conflitos familiares, 

elementos que aparecem geralmente como disparadores de um conjunto variado e instável de 

sintomas físicos e queixas somáticas inespecíficas e subjetivas como ansiedade, medo, 

depressão, mal estar indefinido, agressividade, dentre outros (Almeida, 2015). Estudos da 

Antropologia da Saúde ao problematizar as pesquisas em epidemiologia psiquiátrica 

consideram que são sofrimentos também reconhecidos como queixas de nervos ou nervoso 

pelos usuários, o que torna o nervoso uma categoria importante para o cuidado em saúde mental, 

dado que é apoiado em queixas reais e cotidianas, de um sofrimento contextual e permeado de 

significados socioculturais (Duarte, 1986). 

Diante das considerações, tratamos aqui de transtornos mentais comuns no sentido de 

englobar uma diversidade de modos de sofrimento, aflições emocionais, angústias, sintomas 

somáticos, estados afetivos que não correspondem estritamente a uma categoria diagnóstica 

definida. Isso implica em compreender o processo saúde-doença inserido em uma teia de 

determinações contextuais e territoriais.  

As situações de pobreza, dificuldades de acesso à terra, e fatores ambientais, dentre 

outros, têm disseminado efeitos psicossociais nas populações do campo. A fome, violência, 

traumas, dor, humilhação, e falta de reconhecimento vividos por segmentos sociais 

subalternizados podem se configurar como fatores mediadores na emergência de TMC. Logo, 
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a privação múltipla de bens e serviços impacta negativamente na saúde mental da população 

(Silva & Santana, 2012). 

Alguns estudos epidemiológicos14 vêm verificando a associação entre condições de 

vida, estrutura ocupacional e TMC, havendo prevalência maior de transtornos mentais comuns 

entre os sujeitos que se encontram em situações de maior vulnerabilidade psicossocial e 

econômica, como por exemplo, situações de trabalho informal, com baixa renda familiar e 

escolaridade e em condições precárias de habitação (Ludermir & Melo Filho, 2002). Já Santos 

e Siqueira (2010) acrescentaram como fatores que impactam na saúde mental das pessoas o 

desemprego, estado civil (separado ou viúvo) e o não acesso aos bens de consumo. 

Há também na literatura uma relação entre os denominados eventos de vida produtores 

de estresse (EPVE)15 e a presença de transtornos mentais comuns. Lopes, Faerstein e Chor 

(2003) identificaram que dificuldades financeiras é o evento estressor mais fortemente 

associado ao TMC. Outros eventos como ter sido vítima de agressão física, rompimento de 

relação amorosa, mudança forçada de moradia e problemas sérios de saúde também estiveram 

positivamente associados com TMC. 

Santos e Siqueira (2010) em sua revisão bibliográfica sistemática sobre a prevalência 

de transtornos mentais comuns identificaram forte interação entre condicionantes do gênero 

feminino e presença de TMC, além de elevados índices entre trabalhadores específicos como 

professores, trabalhadores rurais, profissionais de saúde, motoristas, empregadas domésticas e 

                                                           
14 Consideramos os estudos da Epidemiologia Psiquiátrica uma vez que identificam e contabilizam determinados 

agravos e fatores associados aos transtornos mentais, contudo, reconhecemos suas limitações, dentre as já expostas, 

como a invisibilização de outros modos de sofrimento que não se enquadram aos critérios diagnósticos e o 

estabelecimento de relações simples de causa-efeito acerca das condições sociais e transtornos mentais.  
15 Nas últimas décadas estudos epidemiológicos têm se debruçado na compreensão dos fatores sociais e ambientais 

na origem e curso dos transtornos mentais. Parte da produção acadêmica está voltada para o papel dos chamados 

eventos de vida produtores de estresse (stressful life events) como fatores de risco para o aparecimento de 

transtornos mentais comuns (Lopes, Faerstein e Chor, 2003). 
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donas do lar. Já Moreira, Bandeira, Cardoso e Scalon (2011) em seu estudo apontaram relação 

direta entre baixo nível socioeconômico e TMC, e uso de medicamentos e TMC.  

No âmbito dessa discussão, estudos em populações rurais são escassos em nível 

internacional (Ministerio de Sanidad y Politica Social, 2011). No Brasil, um dos poucos estudos 

nesse sentido, o relatório da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

[CONTAG] (2013), detectou como principais agravos os problemas de coluna, hipertensão, 

dores de cabeça constantes, disfunções gastrointestinais, alergia/problema de pele e insônia, ou 

seja, queixas que apontam para a possibilidade de sofrimento de base psicossocial que estão 

associadas às condições de vida e trabalho no campo. 

Quanto aos moradores de assentamentos rurais, a escassez de estudos e dados oficiais é 

ainda maior, refletindo a indiferença com que historicamente as iniciativas governamentais 

tratam as populações do campo. Diante do cenário exposto, a pesquisa “Condições de vida e 

saúde mental em assentamentos rurais no nordeste brasileiro: diagnóstico, estratégias de 

cuidado e suporte na rede de atenção primária e psicossocial” (Projeto Universal – Processo 

470514/2012-4) investigou a incidência de TMC e uso problemático do álcool em nove 

assentamentos rurais do RN, onde detectou taxas de 15,62% (n=125) e de 13,56% (n=108), 

respectivamente (Tabela 1).  

 

 

Tabela 1. Incidência de TMC e uso problemático do álcool entre assentados do RN 

Sexo Acima do ponto de corte – SRQ-20  Acima do ponto de corte – AUDIT  

 Nº % Nº % 

Mulheres 95 22,56 24 6,46 

Homens 30 8,15 84 22,64 

Total 125 15,62 108 13,56 

 

Vale salientar que utilizamos o Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) como 

ferramenta rastreadora de transtorno mental comum (TMC), questionário validado e 
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recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para estudos comunitários e na 

atenção primária à saúde principalmente nos países em desenvolvimento. Nessa pesquisa 

adotamos como ponto de corte de sete16 ou mais respostas positivas como indicativo de TMC. 

Para detecção do padrão de uso de álcool aplicamos o Alcohol Use Disorders Identification 

Test (AUDIT), questionário desenvolvido, validado e recomendado pela OMS para detecção 

do consumo excessivo de álcool e apoio à avaliação breve pelos profissionais. Os assentados 

que obtiveram pontuação de zero a sete foram considerados consumidores de baixo risco e 

aqueles que atingiram pontuação a partir de oito ou mais itens foram classificados em consumo 

de risco, nocivo ou de dependência, conforme estabelecido pelo instrumento.  

Os participantes que atingiram o ponto de corte no AUDIT e/ou no SRO-20 foram 

convidados a responder entrevista semiestruturada com o intuito de explorar alguns aspectos 

psicossociais associados ao uso problemático de álcool e incidência de TMC. O roteiro de 

entrevista foi estruturado em torno dos seguintes eixos: histórico, frequência e modos de uso 

do álcool; histórico e problemas relacionados ao bem-estar emocional; dinâmica familiar; 

contexto comunitário; características do trabalho; condições de vida e dispositivos formais e 

informais de saúde utilizados.  

A despeito dos valores identificados não destoarem do que a literatura epidemiológica 

aponta, a análise detalhada das entrevistas com os moradores e articulação com as condições 

de vida das populações evidencia os processos de determinação social da saúde mental, o que 

significa que os sofrimentos de base psicossocial enfrentados por parte dos moradores estão 

atrelados às condições de vulnerabilidade psicossocial e ambiental encontradas nos territórios 

investigados. 

                                                           
16Há diferenças quanto ao ponto de corte adotado para detectar TMC. Enquanto Costa e Ludermir (2005) 

consideram indivíduos com suspeitas de TMC os que apresentam ponto de corte maior ou igual (≥) a seis respostas 

afirmativas, Ludermir e Melo Filho (2002) definem como melhor ponto de corte ≥ 5/6 positivos. Diante disso, 

pelo perfil da nossa amostra optamos por utilizar o ponto de corte 7 para ambos os sexos.   
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Costa, Dimenstein e Leite (2014) consideram que a combinação de um conjunto de 

riscos socioeconômicos e ambientais impactam a qualidade de vida da população assentada e 

incidem sobre as condições de saúde, produzindo sofrimentos como transtornos mentais 

comuns. Desse modo, há um conjunto de problemas, estressores e características específicas no 

meio rural que estão associados aos problemas de saúde mental, o que significa que a resolução 

dos agravos depende da articulação de uma variedade de fatores existentes nos territórios que 

produzem experiências de sofrimento diferenciadas. 

Considerar a configuração atual dos assentamentos, suas dinâmicas socioterritoriais, as 

condições de vida e trabalho é importante para compreender os processos de determinação 

social da saúde mental das populações rurais. Diante disso, torna-se urgente pensar o cuidado 

em saúde mental com base nas singularidades socioterritoriais, de modo que consiga responder 

a variedade de problemas detectados nesses contextos. 
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Capítulo 2. Construção do percurso metodológico 

 

Nossa investigação está inserida no paradigma da pesquisa qualitativa, pois estamos 

trabalhando com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

aspectos das relações, processos e fenômenos sociais que não podem ser reduzidos e 

representados por meio de variáveis quantificáveis (Minayo, 1994). Além disso, este trabalho 

é de caráter avaliativo pois busca problematizar o cuidado e suporte desenvolvido no âmbito 

das políticas de saúde e assistência social. Nesse sentido, pretendemos disparar e fomentar 

processos de mudança social e política, no âmbito das práticas e políticas públicas, de modo a 

promover a equidade em saúde, a valorização e respeito aos modos de vida no campo, 

contribuindo para a garantia da cidadania e justiça social no meio rural (Sandín Esteban, 2010).    

Na discussão sobre o cuidado em saúde mental nos inserimos no campo da  Saúde 

Coletiva, campo marcado pela complexificação de saberes e práticas que busca constituir um 

arcabouço teórico-metodológico com vasos de comunicação com diversos outros (Campos, 

2000). Enquanto campo de conhecimento a saúde coletiva vai produzir furos na lógica 

fragmentadora dominante que produz excessiva parcialização e disciplinarização dos saberes 

(Leal & Camargo Junior, 2012). Nesse sentido, nosso percurso está dialogando com 

instrumentos teórico-metodológicos oriundos da Saúde Mental; Psicologia Social e 

Comunitária; Sociologia Rural; Antropologia da Saúde; Geografia da Saúde; Educação Popular 

em Saúde e Epidemiologia Social e Crítica, campos que podem contribuir no agenciamento de 

“conceitos quentes que derretam as fronteiras em que a ciência moderna dividiu e encerrou a 

realidade” (Santos, 2010, p. 72). 

 

2.1. Reconhecendo o campo de pesquisa 
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A delimitação de nosso campo de investigação seguiu as escolhas metodológicas 

realizadas pela pesquisa maior em que essa está inserida. A seleção dos assentamentos seguiu 

os seguintes critérios de inclusão: a) assentamentos federais cadastrados no Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária; b) assentamentos com mais de 5 anos de criação pelo 

INCRA; e c) assentamentos com o maior número de famílias cadastradas no INCRA.  

Os assentamentos selecionados se encontram nos seguintes municípios: o assentamento 

Paulo Freire III está localizado no município de Pureza; Resistência Potiguar em Ceará-Mirim; 

Timbó e Mata Verde em Espírito Santo; José Rodrigues em Nova Cruz; União em Barcelona; 

Marajó em João Câmara; Patativa do Assaré em Assu; e Maísa em Mossoró (Figura 7).  
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Figura 7. Localização dos assentamentos rurais no Rio Grande do Norte.
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A realização da pesquisa nesse cenário constituiu um processo de incursão no território 

potiguar, onde ao percorrer as diferentes regiões me defrontei com paisagens singulares, 

contextos sociais complexos resultados da formação social brasileira pautada pela concentração 

de riqueza, reprodução da pobreza e alargamento das desigualdades sociais. Em vista disso, se 

faz necessário traçar em linhas gerais as características sociodemográficas e econômicas do 

estado, evidenciando as regiões onde os assentamentos rurais investigados estão situados.  

A população do estado é de 3.442.17517 habitantes, contemplando 167 municípios 

distribuídos por quatro mesorregiões subdivididas em 19 microrregiões. Dentre as mesorregiões 

onde os assentamentos estão inseridos está a Leste Potiguar, formada por 25 municípios e que 

concentra cerca de 87,07% da população do estado. Nessa região está a capital do estado, Natal, 

que conjuntamente com outros 11 municípios compõem a Região Metropolitana de Natal, 

conhecida como Grande Natal. O desenvolvimento econômico do estado está diretamente 

atrelado a essa região, que reúne maior variedade de indústrias, comércio e serviços, 

conformando a região do estado com maior dinamismo econômico. A atividade econômica 

dessa região está sustentada pelo comércio, pela chamada indústria de transformação (têxtil, 

confecções, alimentos e bebidas) e pela intensa atividade turística. Dentre os assentamentos 

pesquisados, Paulo Freire III (munícipio de Pureza), Timbó (Espírito Santo), Mata Verde 

(Espírito Santo) e Resistência Potiguar (Ceará-Mirim) estão localizados nessa mesorregião 

(IBGE, 2010).  

Os assentamentos União (município de Barcelona), José Rodrigues (Nova Cruz) e 

Marajó (João Câmara) estão localizados na mesorregião Agreste Potiguar, a terceira mais 

populosa do RN. Constituída por 43 municípios, é caracterizada pela sua tradição agrícola, com 

destaque para a manga, castanha de caju e mandioca, apesar do enfraquecimento da atividade 

                                                           
17 Os dados sobre o número populacional do estado e dos municípios foram extraídos do seguinte portal: 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rn#  

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rn
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nos últimos anos. Patativa do Assaré (Açú) e Maísa (Mossoró) se situam na mesorregião Oeste 

Potiguar que contempla 62 municípios e é a segunda mais populosa e importante do ponto de 

vista econômico, onde se destaca pela indústria petrolífera e de gás natural, e a fruticultura 

irrigada para exportação, principalmente da manga, castanha de caju, banana, melão e abacaxi 

(IBGE, 2010).  

Dos 167 municípios do RN, 140 (83,8%) possuem menos de 20.000 habitantes, como é 

o caso de Barcelona (4.066 habitantes), Pureza (9.331) e Espírito Santo (10.727). É um estado 

composto prioritariamente por pequenos municípios, seguindo a tendência nacional, com 

apenas três cidades que apresentam mais de 100.000 habitantes, a exemplo de Mossoró com 

288.162 habitantes (IBGE, 2010). Outros municípios onde os assentamentos investigados estão 

localizados são de pequeno e médio porte, como João Câmara (34.585 habitantes), Nova Cruz 

(37.955), Açú (57.292) e Ceará-Mirim com 72.878 habitantes. É importante destacar também 

que são municípios caracterizados por elevadas taxas de população rural18, o que traz 

implicações para o ordenamento da rede de cuidado nesses contextos. Pureza (64,43% da 

população), Nova Cruz (61,30%), Barcelona (55,54%) e Espírito Santo (52,09%) são cidades 

onde a maior parte dos habitantes vive em áreas consideradas rurais. Os demais municípios 

também possuem taxas relativamente altas nesse quesito, como Ceará-Mirim (47,91%), João 

Câmara (29,70%) e Açú (26,05%), com exceção de Mossoró (8,69%), que apesar de apresentar 

menor taxa em comparação com a média potiguar (22,19%) contempla um contingente 

populacional rural de 22.574 pessoas.  

Em relação às características econômicas, o estado é destaque pela indústria têxtil, 

extração de petróleo, fruticultura de exportação e turismo, o que vêm promovendo o 

crescimento econômico e figurando como um dos estados com melhor desempenho econômico 

                                                           
18 Os dados sobre a população rural dos municípios foram extraídos do seguinte portal:  

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rn# 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rn
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da região. Todavia, é importante salientar que o crescimento econômico está concentrado nas 

regiões de Natal e Mossoró, relegando as demais cidades potiguares a um cenário de 

precariedade econômica19 caracterizado por elevados índices de pobreza e desemprego. Nesse 

cenário, os municípios de pequeno e médio porte têm como importante dinamizador econômico 

as transferências previdenciárias e governamentais, como aposentadorias, pensões e programas 

de transferência de renda (Dantas C, 2014).  

As características socioambientais relacionadas ao denominado Polígono das Secas 

também aparece como fator catalisador das situações de vulnerabilidade psicossocial e 

ambiental que vivem parte dos potiguares. Cerca de 90% do território do estado se encontra 

nessa faixa geográfica marcada pelo regime das secas e instabilidade climática, o que agrava os 

problemas sociais, impactando nas condições de vida da população. É importante observar que 

enquanto fenômeno natural, o modelo de desenvolvimento socioeconômico adotado no meio 

rural vem contribuindo para o agravamento desse processo. 

Inseridos nesses contextos, os participantes escolhidos se referem aos profissionais das 

equipes de saúde (Equipe de Saúde da Família; Núcleo de Apoio à Saúde da Família; e Centro 

de Atenção Psicossocial) e da assistência social (Centro de Referência de Assistência Social e 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social) de referência para os assentamentos 

(Tabela 2). Possuem diferentes categorias profissionais, a saber: 13 assistentes sociais; 13 

psicólogos; 7 enfermeiros; 4 agentes comunitários de saúde; 3 educadores físicos; 2 

                                                           
19 As precárias condições que marcam a vida das populações das cidades de pequeno e médio porte no RN podem 

ser observadas por meio dos índices de pobreza e extrema pobreza dos municípios onde os assentamentos estão 

localizados. O estado do RN apresentou taxas de pobres e extremamente pobres no valor 23,79% e 10,33%, 

respectivamente, figurando acima da média nacional. Nos municípios onde os assentamentos estão localizados, 

com exceção de Açú e Mossoró, todos ficaram acima da média estadual, com destaque para Pureza (54,16% de 

pobres e 29,88% de extremamente pobres), Espírito Santo (46,01% e 24,76%) e Barcelona (37,89% e 20,03%), 

conformando um cenário de intensa vulnerabilidade nessas regiões. Os dados sobre pobreza e extrema pobreza de 

cada município foram extraídos do seguinte portal: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/. 

 

 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/
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fisioterapeutas; 2 fonoaudiólogos; 2 médicos do Programa Mais Médicos; 2 nutricionistas; 1 

advogado; 1 médico; 1 odontólogo; 1 pedagogo e 1 terapeuta ocupacional. 

 O critério de escolha das equipes foi intencional, por compreender a intersetorialidade 

como componente fundamental do cuidado em uma perspectiva psicossocial. Diante da 

dificuldade de acesso aos profissionais das equipes, haja vista que foi preciso se deslocar até 

estas regiões, enfrentando dificuldades no que se refere ao contato com as secretarias, 

agendamento das entrevistas com os profissionais, decidimos compor uma amostragem 

intencional, o que nos levou a priorizar os trabalhadores que conheciam o território, alegaram 

desenvolver intervenções no campo da saúde mental, e que aceitaram participar de nossa 

pesquisa. 

 

Tabela 2. Distribuição dos profissionais entrevistados por equipes, assentamentos e municípios 

do RN 

Assentamento 

(Município) 

ESF CAPS NASF CRAS CREAS 

Paulo Freire 

(III Pureza) 

02 

 

00a 04 03 00a 

Resistência Potiguar 

(Ceará – Mirim) 

02 05 04 02 02 

Marajó 

(João Câmara) 

04 03 02 03 01 

Mata Verde e Timbó 

(Espírito Santo) 

02 00a 01 00b 00a 

José Rodrigues 

(Nova Cruz) 

03 03 01 02 00b 

União 

(Barcelona) 

00b 00a 00c 01 00a 

Patativa do Assaré 

(Assu) 

00b 02 00b 01 00b 

Maísa 

(Mossoró) 

00d 00d 00d 00e 00e 

TOTAL 13 13 12 12 03 
a Não possui o serviço na sua rede de atenção  
b As equipes estavam ausentes no dia e horário marcado  
c A equipe não quis participar pois alegaram que não poderiam contribuir com a pesquisa, pois a equipe trabalha 

apenas com a população urbana  
d A gestão municipal só autoriza realização de pesquisas com aprovação do projeto em Comitê de Ética  
e Os trabalhadores se encontravam em greve 

 

2.2. Experiências do fazer pesquisa 
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A entrada em campo iniciou a partir do momento em que contactei as secretarias de 

saúde e assistência social dos municípios onde os assentamentos estão situados. As primeiras 

conversas ocorreram via telefone, onde foi apresentado o objetivo da pesquisa e os 

procedimentos a serem utilizados, para em seguida enviarmos a declaração20 da pesquisa por e-

mail.  Enquanto em algumas localidades a autorização ocorreu imediatamente, via telefonema, 

em outras foi solicitado pelas gestões responsáveis encontros presenciais para melhor 

compreensão de alguns pontos não devidamente esclarecidos. Neste primeiro momento já 

encontramos as primeiras resistências, pois algumas secretarias colocaram obstáculos para a 

consecução de nossa proposta, como adiamentos consecutivos de reuniões com a gestão mesmo 

quando já tinha me deslocado até o município. De modo geral, após esclarecer nossos objetivos 

e os benefícios envolvidos na realização da pesquisa, recebemos parecer favorável para o 

andamento da investigação. 

 Em seguida entramos em contato via telefone com os responsáveis das equipes de saúde 

e assistência social para a primeira conversa sobre o assunto. Dialogando sobre a proposta da 

pesquisa foi notório o desconforto de alguns participantes, o fato das gestões autorizarem a 

realização da investigação talvez tenha sido compreendido como palavra de ordem para a 

participação na pesquisa. Diante disso, alguns profissionais solicitaram o acesso prévio ao 

roteiro de entrevista, o que apesar de poder atuar como elemento modulador das entrevistas 

realizadas, por apostar em relações de poder mais simétricas e horizontais no fazer pesquisa, e 

por acreditar que poderia amenizar possíveis angústias ou ansiedade inerentes ao processo da 

pesquisa, enviei o roteiro de entrevista bem como destaquei os cuidados éticos envolvidos.  

                                                           
20 A declaração pode ser encontrada na sessão de anexos.  
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A inserção no campo é outro desafio posto em nossa pesquisa, pois na maioria dos casos 

foi necessário o deslocamento até as cidades para apresentar nossa pesquisa e realizar as 

entrevistas. A pesquisa de campo consumiu dias inteiros, pois os municípios se encontram em 

distâncias consideráveis da capital potiguar. Ademais, em algumas localidades pudemos 

adentar no cotidiano dos serviços, quando foi necessário a locomoção até as comunidades rurais 

onde algumas equipes estavam locadas.  

A pesquisa de campo enfrentou dificuldades, pois mesmo entrando em contato com as 

secretarias e marcando as entrevistas com equipes e profissionais, ocorreu de os profissionais 

estarem ausentes no dia e local agendado. As justificativas dadas pelos trabalhadores foram 

variadas, como a falta de aviso pela secretaria responsável e recebimento de informações 

incorretas sobre o dia, local ou hora das entrevistas. Acreditamos que os obstáculos enfrentados 

em campo são analisadores tanto dos problemas na organização e comunicação entre gestão e 

serviços, bem como da ausência de implicação dos trabalhadores com o processo de pesquisa. 

O encontro com os participantes ocorreu com a apresentação dos objetivos da pesquisa 

e procedimentos a serem utilizados, leitura do Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

(TCLE) 21, riscos e benefícios envolvidos. Além disso, esclarecemos que as entrevistas seriam 

gravadas para facilitar o processo de análise, ressaltando ainda a preservação do anonimato. Os 

sujeitos aceitaram participar da pesquisa com exceção de duas profissionais que por terem sido 

contratadas recentemente acreditavam não poder contribuir com a pesquisa. Mesmo intervindo 

a salientando que aquele não era um elemento excludente, elas sustentaram a decisão.  

Os participantes assinaram o TCLE, cuidado que consideramos importante haja vista 

que não submetemos a pesquisa ao comitê de ética por questões burocráticas que poderiam 

impedir o andamento da pesquisa. Como exceção, uma médica estrangeira vinculada ao 

                                                           
21 O TCLE pode ser encontrado na sessão de anexos. 
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Programa Mais Médicos do governo federal pediu para não assinar o TCLE e para que não 

usássemos o gravador de áudio, pois devido à conjuntura política atual, os profissionais estavam 

sendo orientados a não participar de qualquer ação que pudesse ter implicações para o 

profissional e para o programa em questão. As exigências da participante foram respeitadas e a 

entrevista foi posteriormente realizada sem gravação do áudio. Em consequência da não 

submissão ao comitê de ética, é importante destacar que uma das secretarias de saúde não 

permitiu a realização da pesquisa, mesmo após o meu deslocamento até o município (282 km 

de Natal) e tentativas de diálogo com os responsáveis.  

O local das entrevistas foi definido pelos participantes, após orientação sobre as 

condições favoráveis do ambiente para a realização dos procedimentos. Algumas entrevistas 

foram realizadas na capital do estado, mais precisamente nas casas dos participantes ou em 

locais públicos da cidade. Além disso, algumas entrevistas ocorreram em espaços institucionais, 

o que implicou em restrições à livre expressão de alguns participantes. Nesse sentido, Aragaki, 

Lima, Pereira e Nascimento (2014, p. 63) denominam de “materialidades” os objetos, 

presentificados ou não, que formam o ambiente, ou seja, para além de serem simples objetos 

neutros, elas performam um local que é, simultaneamente, físico, relacional e social, 

interferindo, por isso, na produção de afetos, sentimentos, pensamentos e, portanto, 

subjetividades. A realização das entrevistas nas secretarias ou nos próprios serviços apareceu 

como elemento inibidor para alguns profissionais, o que necessitou posturas mais acolhedoras 

do pesquisador, colocando-se ao lado dos sujeitos como coautores na construção da pesquisa.  

Escolhemos como primeira e principal ferramenta metodológica a entrevista com roteiro 

semi-estruturado. A entrevista22 seguiu roteiro de tópicos e perguntas gerais que nos auxiliaram 

a compreender os questionamentos levantados. O roteiro foi elaborado sob a forma de tópicos 

                                                           
22 Foi usado gravador de áudio durante as entrevistas apenas quando autorizado pelos participantes. 
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(tópico-guia) de modo que orientou a entrevista e facilitou a aproximação aos objetivos 

definidos (Fraser & Gondim, 2004). A entrevista semiestruturada tem como característica o fato 

do pesquisador construir previamente um roteiro norteador, mas com uma liberdade tal de 

perguntar que propicie momentos de construção, negociação e transformação de sentidos, o que 

permite acrescentar perguntas e/ou aprofundar determinada questão ou temática fundamental 

para o estudo (Aragaki et al., 2014). 

A construção de nosso roteiro semi-estruturado23 levou em consideração nossos 

objetivos de pesquisa. Em um primeiro momento são preenchidos dados do profissional, como 

nome, idade, equipamento onde trabalha, formação, local onde mora, informações que podem 

nos auxiliar a compreender o perfil dos trabalhadores inseridos nesses contextos. Na segunda 

etapa a construção do roteiro de entrevista possui questionamentos sobre os seguintes temas: a) 

conhecimento das necessidades de saúde mental e do território; b) estratégias de cuidado 

implementadas; c) articulação em rede e continuidade do cuidado; d) desafios para as práticas 

em contextos rurais. 

As entrevistas iniciaram com a apresentação dos resultados sobre a incidência de TMC 

e uso problemático do álcool nos assentamentos rurais, momento em que expusemos os 

números encontrados no assentamento de referência para a equipe e em comparação com a 

média geral dos nove assentamentos24. Usamos a apresentação desses dados como disparadores 

da entrevista, como convite aos participantes para discutir o assunto, onde nos interessou 

apreender o modo como os profissionais compreendiam os dados expostos bem como se eles 

conheciam os problemas de saúde mental detectados nos assentamentos.  

                                                           
23 Os roteiros de entrevista podem ser encontrados na sessão de apêndices. São dois roteiros de entrevista, um 

voltado para as equipes de saúde e outro voltado para as equipes de assistência social.  
24 Utilizamos a seguinte questão disparadora, “O que você achou desses resultados? Como você avalia os dados?” 

para em seguida questionarmos se os profissionais conheciam os casos identificados.  
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A escolha da entrevista com roteiro semi-estruturado se deu pela possibilidade de 

acessar as experiências vivenciadas pelos profissionais em seu cotidiano de trabalho, haja vista 

que roteiros menos diretivos possibilitam a construção de uma relação dialógica entre os 

participantes, pautadas pela negociação de pontos de vista e de versões sobre os assuntos e 

acontecimentos (Aragaki et al., 2014). Nesses termos, a entrevista assume caráter interventivo, 

na medida em que produz realidades, colocando em cheque concepções preexistentes e já 

formuladas entre os participantes, contribuindo mais para proliferar questionamentos do que 

simplesmente encontrar conclusões unívocas (Tedesco, Sade & Caliman, 2014). 

O manejo da entrevista nesse sentido pode enfrentar obstáculos como a perspectiva 

distanciada e desencarnada dos participantes envolvidos (Tedesco et al., 2014). Em nossa 

investigação, comumente os participantes estavam preocupados em responder corretamente, o 

que trouxe implicações para o pesquisador no sentido de reforçar sua postura ética, atentando 

para a produção de uma relação cuidadosa e de acolhimento do que estava sendo discutido por 

meio de uma escuta sensível aos processos produzidos no fazer pesquisa.  

Durante as viagens de campo, o encontro com o inusitado nesses contextos exigiu lançar 

mão de outras modalidades de ferramentas metodológicas. Os deslocamentos entre as cidades 

ou até as comunidades rurais juntamente com os participantes, os momentos nas secretarias e 

serviços, acompanhando e participando da rotina de trabalho, e encontrando com os assentados, 

tensionaram na utilização de outros instrumentos. Em vista disso, consideramos momentos 

frutíferos onde pudemos cultivar a construção da pesquisa, acessando experiências que não 

puderam emergir durante os momentos das entrevistas (Tedesco et al., 2014). 

É inescusável atentarmos para a importância do acaso, dos encontros e desencontros, do 

falado e ouvido nos lugares de breves encontros e de passagem. Ao compartilhar a rotina nas 

secretarias, serviços de saúde e assistência social, não podemos ignorar a interação entre 

pesquisador e as pessoas ali presentes, pois a qualidade desse relacionamento norteia o processo 
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de pesquisa (Batista, Bernardes & Menegon, 2014). Em vista disso, a observação participante 

e as conversas no cotidiano constituem ferramentas complementares que utilizamos durante o 

processo de pesquisa  

A observação participante para García e Casado (2008) permite desvelar as relações 

entre discursos e relatos com as práticas e estratégias implementadas pelos sujeitos sociais. A 

observação no cotidiano supõe a convivência do pesquisador em espaços de natureza pública, 

participando das ações e compartilhando da cultura que as sustenta. A observação nesses termos 

contribuiu para a compreensão dos cuidados ofertados, por meio da convivência comprometida 

com os profissionais (Cardona, Cordeiro & Brasilino, 2014). Nesse sentido é que me inseri no 

cotidiano dos serviços de saúde e assistência social, atuando de modo mais ou menos 

participante a depender das normas sociais envolvidas, o que exigiu o registro das situações que 

consideramos relevantes para compreender como o cuidado em saúde mental vem sendo 

desenvolvido nesses contextos.  

O registro da pesquisa de campo ocorreu pela composição de diário de pesquisa, 

ferramenta bastante utilizada em pesquisas de abordagem qualitativa. Para Lourau (2004) o 

diário de pesquisa é a narrativa do pesquisador em seu contexto histórico-social, implicado com 

e na pesquisa, e que reflete sobre e com sua atividade de diarista. É uma técnica capaz de 

restituir, por meio da escrita, o trabalho de campo, possibilitando produzir um conhecimento 

sobre a temporalidade da pesquisa, aproximando o leitor da cotidianidade do que foi possível 

produzir num dado contexto. Para Pezzato e L’abbate (2011) o diário de pesquisa permite o 

conhecimento da vivência cotidiana de campo, o como foi feito da prática, e não o como fazer 

das normas.  

É importante destacar que em nossa investigação utilizamos a observação participante, 

as conversas no cotidiano dos serviços, e posterior composição de diário de pesquisa como 

ferramentas metodológicas que nos servem de apoio e suporte na análise e discussão dos dados, 
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não constituindo o corpus de análise da pesquisa, tal qual as transcrições das entrevistas 

semiestruturada.  

Outra ferramenta escolhida inicialmente e que precisou ser abortada foi a restituição de 

nossa pesquisa aos participantes. Diante das dificuldades de acesso e financiamento que 

viabilize a logística e locomoção entre os diferentes municípios, a proposta de realizar uma 

devolutiva juntamente com os profissionais foi desconsiderada. Contudo, nosso intuito é 

devolver aos participantes e secretarias responsáveis, em forma de documento, aspectos que 

consideramos importante para ser discutido e incorporado no cotidiano de trabalho, podendo 

contribuir ou não para redirecionar o cuidado nesses contextos. Esta etapa deve ocorrer após 

finalização da dissertação. É preciso salientar que durante a pesquisa de campo sempre foi 

indicado sobre a possibilidade ou não de realizar a restituição, salientando os fatores envolvidos 

em um processo como este. A impossibilidade de realizar a restituição nos moldes inicialmente 

propostos foi um elemento que gerou angústias, porquanto colocou em cheque a postura 

enquanto pesquisador, implicado de diferentes maneiras com os participantes envolvidos.  

 

2.3. Construção e análise dos dados   

 

Como ferramenta para categorização dos resultados utilizamos a análise de conteúdo 

temático categorial de Bardin (2011). As categorias foram predefinidas a partir de nossos 

objetivos de pesquisa, o que guiou a leitura das transcrições25 e sistematização dos resultados 

(Tabela 3): a) necessidades identificadas; b) cuidados ofertados; e c) desafios para as práticas 

em contextos rurais. Levando em consideração as orientações para esse tipo de processo de 

categorização, procedemos da seguinte maneira:  

                                                           
25 A transcrição das entrevistas foi realizada pelo próprio pesquisador com o auxílio de demais alunos de iniciação 

científica.  
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 Composição do corpus da pesquisa a ser analisado, constituído pela transcrição das 

entrevistas; 

 Leitura flutuante das transcrições a fim de conhecer de maneira geral o conteúdo 

construído;  

 Codificação do material a partir da relevância, intensidade e recorrência dos argumentos 

dos sujeitos de pesquisa, conformando os indicadores de registro a partir do contexto 

das falas;  

 Reunião dos indicadores nas categorias definidas a partir do entendimento dos 

indicadores de registro que tinham sentidos e conteúdos semelhantes. 
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Tabela 3. Categorização dos resultados 

 Equipes de assistência sociala Equipes de saúdea 

Necessidades identificadas 

Demandas relacionadas ao 

Programa Bolsa Família (11) 

Conflitos familiares e violência 

de gênero (9) 

Transtornos mentais graves e 

persistentes (8) 

Uso de álcool entre adolescentes 

(4) 

Uso de drogas ilícitas (3) 

Dificuldades laborais e 

financeiras (10) 

Transtornos mentais graves e 

persistentes (8) 

Uso indiscriminado de 

psicotrópicos (8) 

Uso de drogas ilícitas (5) 

Conflitos familiares e violência 

de gênero (5) 

Uso de álcool entre adolescentes 

(4) 

Uso de álcool entre mulheres (4) 

Cuidados ofertados 

Cadastro, acompanhamento das 

condicionalidades e 

cancelamento do Programa 

Bolsa Família (8) 

Atividades grupais (8) 

Visita domiciliar (8) 

Escassez de ações nos territórios 

rurais (7) 

Encaminhamento para as 

equipes de saúde (6) 

Atendimento à crise: contenção 

química e internação 

psiquiátrica (22) 

Educação em saúde (14) 

Redes de apoio e práticas 

informais de cuidado (14) 

Encaminhamento para nível 

especializado (13) 

Visita domiciliar (10) 

Escassez de ações nos territórios 

rurais (9) 

Consulta individual (8) 

Atividades grupais (8) 

Desafios para as práticas em 

contextos rurais 

Condições de trabalho precárias 

(13) 

Distância geográfica (5) 

Condições de trabalho precárias 

(39) 

Problemas na 

formação/capacitação (20) 

Distância geográfica (16) 

Condições de vida das 

populações (10) 

Carência de retaguarda 

especializada e de serviços de 

urgência e emergência (7) 
a 

Computado mais de uma resposta por entrevistado 

 

Após categorização dos resultados, e para uma análise mais ampla dos dados, criamos26 

uma matriz explicativa (Figura 8) sobre o ordenamento da rede e oferta de cuidado em saúde 

mental no meio rural. Nosso intuito é discutir os resultados encontrados de modo que articule 

                                                           
26 Ambas matrizes explicativas foram construídas pelo grupo de pesquisa e foram orientadas pelos modelos de 

Determinantes Sociais de Dahlgren e Whitehead e o modelo de Didericksen e outros (Buss & Filho 2007). 
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os diferentes níveis de determinação do cuidado em saúde mental em contextos rurais, ou seja, 

aquilo que corresponde aos direcionamentos das políticas públicas e da formação acadêmica e 

profissional; da atenção em saúde mental pelas equipes de saúde e assistência social; e do nível 

territorial, ou seja, dos efeitos no cotidiano de trabalho e vida dos profissionais e moradores. 

 

 

Figura 8. Matriz explicativa sobre o ordenamento da rede e oferta de cuidado em saúde mental no meio 

rural (Fonte: criado pelo grupo de pesquisa Modos de Subjetivação, Políticas Públicas e Contextos de 

Vulnerabilidades vinculado ao Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte). 

 

Nessa dissertação a discussão dos dados está articulada com os dados construídos ao 

longo da pesquisa de campo com os moradores dos assentamentos rurais investigados. Ao 

analisar as condições de vida e saúde mental por meio do questionário sócio-demográfico-

ambiental (QSDA)27, bem como pelo SRQ-20, AUDIT e entrevista semiestruturada, pudemos 

                                                           
27 O instrumento utilizado é uma versão modificada do material elaborado pelo departamento de Geografia da 

UFRN e que está organizado em torno de aspectos como renda, fonte de sustentação, ocupação, escolaridade, 
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acessar a experiência de sofrimento vivenciada pelos moradores e discutir os processos de 

determinação social da saúde mental nesses territórios, que em nossa perspectiva é elementar 

para pensar o cuidado em saúde mental. Em vista disso, vale ainda ilustrar a matriz explicativa28 

acerca da Determinação Social da Saúde e da Vida no Campo a qual nos possibilitou articular 

diferentes níveis e dimensões macro e micropolíticas e compreender a amplitude de fatores 

associados aos problemas detectados em termos de TMC e uso de álcool (Figura 9). A utilização 

desse segundo conjunto de resultados em nossa discussão servirá de apoio para compreender a 

complexa teia de determinações envolvidas na oferta do cuidado em contextos rurais.  

 

 

Figura 9. Matriz explicativa sobre a determinação social da saúde e da vida no campo (Fonte: criado pelo 

grupo de pesquisa Modos de Subjetivação, Políticas Públicas e Contextos de Vulnerabilidades vinculado ao 

Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 

 

                                                           
número de moradores residentes, idade, sexo, religião, infraestrutura dos assentamentos, condições de saúde, 

acesso aos serviços públicos de saúde, bem como aos programas de transferência de renda, crédito e assistência 

rurais, participação e organização política. 
28 A matriz explicativa foi construída pelo grupo de pesquisa. 
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Capítulo 3. Caracterização das redes de atenção, equipes e profissionais 

 

Os assentamentos investigados estão situados em sua maioria em municípios de 

pequeno porte, como é o caso de Barcelona, Pureza, Espírito Santo, João Câmara e Nova Cruz, 

com exceção de Açú que alcança o status de município de médio-pequeno porte e Mossoró de 

médio porte. São cidades caracterizadas pela menor diversidade em termos de oferta de serviços 

de saúde e socioassistenciais. Diante disso, por considerar que a organização das redes de 

atenção constitui um dos determinantes do cuidado em saúde, é importante compreender o 

cenário onde as equipes e profissionais estão inseridos. 

Para melhor analisar as idiossincrasias dos contextos assistenciais, é importante 

estabelecer um panorama geral da organização das redes de atenção onde os municípios se 

encontram, tendo em vista que é em torno dessa malha de serviços, materiais e recursos de 

diferentes densidades tecnológicas que as populações rurais percorrem em busca de respostas 

para seus problemas de saúde. Nessa discussão nos interessa de modo especial os serviços que 

constituem a retaguarda em saúde mental, que desde 2011 vem sendo arquitetada sob a Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS), constituída por diversos pontos de atenção regulamentados 

por normativas específicas, a saber: atenção básica; atenção psicossocial; atenção de urgência 

e emergência; atenção residencial de caráter transitório; atenção hospitalar em hospitais gerais; 

estratégias de desinstitucionalização; e reabilitação psicossocial. A ideia das redes de atenção 

comporta, necessariamente, a articulação intra e intersetorial, o que implica também em 

observar a constituição da rede socioassistencial nesses municípios (Assis et al., 2014). 

Em consonância ao Plano Diretor de Regionalização – PDR do estado, o RN encontra-

se dividido em 08 Regiões de Saúde (RS). Na tabela 4 é possível acompanhar a população e a 

quantidade de municípios que cada RS comporta e na figura 10 apresentamos a distribuição dos 

equipamentos de saúde existentes nas respectivas RS. Priorizamos somente as regiões em que 
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os assentamentos pesquisados estão localizados. Na Tabela 5 apresentamos o número de 

estabelecimentos SUS e SUAS de cada município sede dos assentamentos investigados. 

 

Tabela 4. Regiões de Saúde do RN  

Região de Saúde População 

(IBGE 2010) 

Nº de 

municípios 

Município (assentamento) 

 

1ª Região de São 

José de Mipibu 

 

351.502 

 

27 

 

Espírito Santo (Mata Verde e Timbó) 

Nova Cruz (José Rodrigues) 

 

 

2ª Região de 

Mossoró 

448.904 15 Mossoró (Maísa) 

 

3ª Região de João 

Câmara 

 

312.726 

 

25 

 

Ceará-Mirim (Resistência Potiguar) 

Pureza (Paulo Freire III) 

João Câmara (Marajó) 

 

4ª Região de Caicó 295.726 25 --- 

5ª Região de Santa 

Cruz 

185.719 21 Barcelona (União) 

6ª Região de Pau 

dos Ferros 

230.042 36 --- 

7ª Região 

Metropolitana 

1.187.899 5 --- 

8ª Região de Açú 155.316 13 Açú (Patativa do Assaré) 

 

 

Figura 10. Quantitativo de equipamentos das Regiões de Saúde do RN 
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Tabela 5. Número de estabelecimentos no SUS e SUAS por município 

Municípios SUSa SUASb 

Açú 27 4 

Barcelona 6 2 

Ceará-Mirim 31 3 

Espírito Santo 5 1 

João Câmara 22 3 

Mossoró 82 16 

Nova Cruz 31 4 

Pureza 7 2 

a Os dados foram extraídos do seguinte portal: http://datasus.saude.gov.br/ 
b Os dados foram extraídos do seguinte portal: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi-data/METRO/metro.php?p_id=4  

 

As redes de atenção possuem diferentes configurações a depender das características 

populacionais, socioeconômicas e epidemiológicas dos municípios. A Tabela 4 indica que no 

RN os assentamentos pesquisados se concentram na 1ª RS (Mata Verde, Timbó e José 

Rodrigues), 2ª RS (Maísa) e 3ª RS (Resistência Potiguar, Paulo Freire III e Marajó), 5ª RS 

(União) e 8ª RS (Patativa do Assaré).  

A 1ª RS do RN conta com 27 municípios e reúne 306 equipamentos de saúde em todo 

o território. O município polo da região é São José do Mipibu, que dispõe de 36 

estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS: Centros de Saúde, ESF, NASF, CAPS, hospitais, 

ambulatórios especializados, além de equipamentos SUAS. Espírito Santo, município sede dos 

assentamentos Marta Verde e Timbó, conta com apenas 5 estabelecimentos na rede de saúde 

local, dentre eles equipes ESF e NASF, enquanto que na assistência social se restringe a equipe 

de CRAS e a Secretaria de Assistência Social. No caso de Nova Cruz, município sede do 

assentamento José Rodrigues, possui 35 estabelecimentos de saúde dentre os quais CAPS, 

hospitais, ambulatórios especializados e CREAS. Quando as populações de Espírito Santo e 

Nova Cruz necessitam de serviços especializados recorrem a São José do Mipibu, município 

polo da RS ou a Natal, distante cerca de 80km dos municípios. 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi-data/METRO/metro.php?p_id=4
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A 2ª RS do RN conta com 15 municípios e reúne 225 equipamentos de saúde. O 

município polo é Mossoró, sede do assentamento Maísa. Essa cidade conta com uma razoável 

oferta de serviços em sua malha territorial, sendo 82 estabelecimentos vinculados ao SUS e 16 

ao SUAS. Portanto, configura-se como centro regional que contempla uma maior variedade de 

serviços e programas da saúde e assistência social. Porém, nos casos de maior complexidade 

ainda recorrem a Natal (281 km). 

A 3ª RS do RN conta com 25 municípios e reúne 238 equipamentos de saúde. O 

município polo é João Câmara, sede do assentamento Marajó, conta com 22 estabelecimentos 

de saúde vinculados ao SUS como CAPS, hospitais e ambulatórios especializados, além de 

equipes ESF e NASF, e o CRAS e CREAS no SUAS. Quando a população do município 

necessita de serviços especializados recorre a Natal (84,2 km). Ceará Mirim é o município sede 

do assentamento Resistência Potiguar, conta com 31 estabelecimentos de saúde, numa rede 

diversifica de serviços, inclusive em maior número do que João Câmara que é o polo da RS. 

No caso de Pureza, município sede do assentamento Paulo Freire III, conta com uma rede mais 

restrita (7 estabelecimentos), basicamente com equipes da ESF e NASF, além do CRAS no 

SUAS. Quando a população de Pureza necessita de serviços especializados recorre a João 

Câmara, sede da RS, ou ainda Ceará-Mirim, ou mesmo Natal (70,7 km) nos casos de maior 

complexidade. 

A 5ª RS do RN conta com 21 municípios e reúne 172 equipamentos de saúde. O 

município polo é Santa Cruz, que conta com 22 estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS. 

Barcelona é o município sede do assentamento União e conta com uma rede mínima de serviços 

(6 estabelecimentos), basicamente composta por equipes da ESF e NASF, além do CRAS e 

Secretaria de Assistência Social no SUAS. Quando a população de Barcelona requer 

atendimento especializado recorre a Santa Cruz, sede da RS, ou Natal (99,1 km) nos casos de 

maior complexidade. 
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Por fim, a 8ª RS do RN conta com 13 municípios e reúne 91 equipamentos de saúde. O 

município polo é Açú, que também é sede do assentamento Patativa do Assaré. A rede de 

serviços do município é de 27 estabelecimentos de saúde, contando com CAPS, hospitais gerais, 

e ambulatórios especializados, além de equipes ESF e NASF, e o CRAS e CREAS no SUAS. 

Quando a população do município necessita de serviços especializados recorre a Mossoró 

(71km), sede da 2ª RS, que conta com boa oferta de serviços, ou Natal (214 km) nos casos de 

maior complexidade.  

Em relação aos trabalhadores foram entrevistados 53 profissionais de forma individual, 

em dupla ou em grupo29 de diferentes categorias profissionais (Tabela 6). Os participantes estão 

inseridos em equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) (25%), Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) (23%), Centro de Atenção Psicossocial30 (CAPS) (25%), Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) (23%) e Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) (6%). 

 

Tabela 6. Perfil dos trabalhadores 

Característica Especificação Númeroa 

Sexo 

 

Faixa Etária 

 

 

 

IES de graduação 

 

Tempo de formado 

 

 

 

Vínculo empregatício 

 

 

 

Local de moradia 

Feminino 

Masculino 

38 

15 

23 – 30  

31 – 40  

41 – 50 

Mais de 50 anos 

29 

17 

4 

2 

Privada 

Pública 

37 

16 

Menos de 05 anos 

05 a 10 anos 

10 a 20 anos 

Mais de 20 anos 

29 

15 

5 

2 

Contrato 

Estatuário 

Comissionado 

Outro vínculo não permanente 

45 

4 

3 

1 

Município onde trabalham 

Outro município 

27 

26 

                                                           
29 Realizamos 45 entrevistas individuais, duas entrevistas em dupla e uma entrevista em grupo de quatro pessoas. 
30 Encontramos dois tipos de CAPS nos municípios, CAPSI e CAPSII. 
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a Como alguns participantes não preencheram todas informações do questionário, algumas características 

apresentam número de respostas diferentes.  

 

Sobre o perfil geral dos trabalhadores, vale salientar que devido a carência de 

informações, diversidade de serviços e categorias profissionais, e por fugir de nosso objetivo, 

não pretendemos esgotar a discussão a seguir, mas a partir dos dados apontar tendências 

observadas e as possíveis implicações para o cuidado ofertado. Os dados levantados sobre os 

sujeitos retratam o perfil histórico de feminização do SUS e SUAS, o que caracteriza a 

predominância feminina no campo da saúde e da assistência social. Tanto no campo da 

assistência social, onde se tem uma tradição histórica do cuidado aos pobres como vocação 

feminina (Dantas C, 2014; Couto, Yazbek, Silva & Raichelis, 2012), como na saúde, campo 

que reflete as construções sociais de gênero que vinculam o cuidar e educar ao feminino, são 

nichos do mercado de trabalho que são ocupados pelas mulheres (Luiz & Bahia, 2009; Matos, 

Toassi & Oliveira, 2013). 

Os trabalhadores são jovens (55%), possuem entre 23 e 30 anos, e recém-formados 

(55%), concluíram a graduação há no máximo 5 anos, corroborando com a literatura que aponta 

o campo da assistência social e da atenção primária como espaços ocupados por recém-

formados que se inserem temporariamente no campo das políticas públicas enquanto não 

encontram empregos que julguem ser mais atrativos. Outros elementos também são apontados 

como determinantes da maior prevalência de trabalhadores jovens, como o processo paulatino 

que tenta reorientar a formação no ensino superior por meio de programas de extensão e estágio 

que tentam vincular os estudantes de graduação à saúde pública, iniciativas de atração e fixação 

dos profissionais recém-formados para trabalhar no SUS e SUAS, e ainda o processo de 

expansão e interiorização do ensino superior (Costa et al., 2013; Dantas C, 2014; Macedo & 

Dimenstein, 2011; Gonçalves et al., 2014; Silveira et al., 2014).  
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Concomitante ao processo de regionalização do ensino superior, há maior capilarização 

e abertura de novos postos de trabalho nos serviços de saúde e assistência social, resultado da 

ampliação da cobertura nacional de equipes CRAS e ESF, por exemplo, que alcançam 98,50% 

e 98,07% dos municípios brasileiros, respectivamente31. A política de privatização do ensino 

superior, responsável pela fatia de 87,41% de todas as instituições de ensino superior do país, 

se reflete no índice de 70% dos participantes que estudaram em organizações privadas (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEPEAT], 2014). Destarte, 

um questionamento que merece maior investigação e que impacta de sobremaneira o cuidado 

em saúde, é que lógicas institucionais sustentam a formação desses profissionais que quando 

formados irão se inserir nestes postos de trabalho. 

O vínculo empregatício que se destaca é o contrato público temporário (85%), efeito das 

mudanças de cunho neoliberal que atingiram o mundo do trabalho, marcado pela flexibilização, 

precarização e terceirização. Essas transformações assumem contornos diferenciados nas 

diversas regiões brasileiras, nos municípios de pequeno e médio porte onde resiste mais 

fortemente nossa herança oligárquica, patrimonialista e assistencialista, os cenários de trabalho 

são agravados pelas gestões locais pautadas no autoritarismo e arbitrariedades. Alguns 

participantes denunciaram com certa indignação que é comum o uso da máquina pública para 

o estabelecimento de relações de nepotismo e apadrinhamento político, gerando um corpo de 

trabalhadores pouco capacitados e implicados para lidar com a complexidade das necessidades 

sociais e de saúde, além da alternância nefasta desse corpo de trabalhadores, que muda 

conforme mudam prefeitos e vereadores. 

                                                           
31 Os dados foram extraídos dos seguintes portais: 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/publicacao_eletronica/muse/Censo2014/index.html e 

http://189.28.128.178/sage/. 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/publicacao_eletronica/muse/Censo2014/index.html
http://189.28.128.178/sage/
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Esse modo de gerir as políticas públicas repercute no cotidiano dos trabalhadores, 

evidenciado pelos participantes por meio da ausência de concursos públicos, baixos salários, 

ausência de direitos, falta de condições materiais de trabalho (equipamentos e de consumo), o 

que leva a busca por múltiplos vínculos empregatícios para garantir a sustentabilidade 

econômica, produz sobrecarga de trabalho e insatisfação profissional (Couto et al., 2012; 

Dantas C, 2014; Verde, Bernardo & Büll, 2013; Luzio & L’Abbate, 2009; Miranda, Oliveira & 

Santos, 2014; Oliveira, et al., 2014; Ribeiro, Paiva, Seixas & Oliveira, 2014; Yahn & Yasui, 

2014).  

Outro aspecto que consideramos importante para nossa análise é o local de moradia dos 

trabalhadores, dado que 49% dos participantes não têm como local de residência o município 

onde trabalham, o que fomenta questionamentos sobre em que medida esses trabalhadores 

conhecem a história da região, a dinâmica territorial, o processo de assentamento e as condições 

de vida dos moradores. Além disso, esse elemento interfere no processo de trabalho das equipes, 

visto que alguns participantes não cumprem sua carga horária de trabalho para poder retornar 

ao município onde residem. São aspectos que repercutem negativamente no acesso e na 

qualidade da atenção e das respostas às necessidades de saúde e proteção social da população, 

especialmente aos que se encontram nos contextos rurais e assentamentos da reforma agrária. 
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Capítulo 4. Necessidades de saúde dos assentados 

 

A investigação nos assentamentos rurais do RN detectou a incidência de TMC e uso 

problemático do álcool no valor de 15,62% (n=125) e de 13,56% (n=108), respectivamente. A 

análise detalhada das entrevistas e articulação com as condições de vida das populações desvela 

os processos de determinação social da saúde mental, o que significa que os sofrimentos de 

base psicossocial vivenciados pelos moradores estão relacionados às condições de 

vulnerabilidade psicossocial e ambiental encontradas nos contextos investigados. 

Tomando por base os processos de determinação social da saúde mental, é possível 

elencar um conjunto de necessidades que são sentidas e significadas no cotidiano de vida dos 

assentados e que compõem uma cadeia complexa relacionada aos sofrimentos experenciados 

nos territórios. Há um certo tempo vem sendo tema de debate no campo da saúde a primazia 

das necessidades de saúde como princípio orientador das práticas de saúde (Souza, Araújo, 

Andrade, Franca & Souza, 2014). Esta discussão em torno das necessidades de saúde ganha 

acepções diferenciadas a depender das concepções teórico-metodológicas e condiciona a 

organização dos serviços e o cuidado ofertado (Cecilio, 2009). 

Historicamente a concepção de saúde esteve baseada no modelo biomédico que ao se 

institucionalizar nos sistemas de saúde organizou a assistência médica, desconsiderando a 

produção social da saúde. Obviamente que esse modelo sofreu críticas pela sua pouca 

resolutividade e por ignorar a saúde como produção de cidadania, o que significa concebê-la 

não apenas como direito de acesso aos serviços de saúde, mas como garantia de condições 

dignas de vida e trabalho. O campo da saúde coletiva foi protagonista nestes embates políticos 

que ocorrem cotidianamente nos serviços de saúde, o que significa que esta discussão ainda não 
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está esgotada principalmente no que se refere ao fortalecimento de práticas de cuidado que 

levem em conta os processos de determinação social da saúde.  

O modo como as necessidades sociais de saúde é identificado, compreendido e 

organizado no cotidiano de trabalho dos serviços é essencial para compreender como o cuidado 

em saúde mental vem sendo ofertado aos moradores de assentamentos rurais. Nesse sentido, 

conversando com os gestores municipais nas secretarias dos municípios, a fala da profissional 

responsável pela coordenação da atenção básica nos serve como analisador inicial da discussão 

em torno das necessidades de saúde, ela nos questionou que assentamento era aquele que 

estávamos tratando e se realmente estava situado naquele município. Veja bem, se 

considerarmos que o cuidado também é determinado pela gestão e organização dos serviços, o 

desconhecimento da existência da comunidade por aqueles que promovem a territorialização 

dos equipamentos implica na não identificação de seus problemas e, portanto, na reprodução 

de iniquidades em saúde. 

No nível das equipes e profissionais, a apresentação dos dados sobre a incidência de 

TMC e uso problemático do álcool entre os assentados foi o gatilho para a discussão. O conjunto 

de respostas sobre as necessidades da população e demandas que aportam nos serviços foi 

diversificado, a depender das equipes dos diferentes municípios. A despeito do pouco 

conhecimento dos problemas vivenciados pelos assentados, os participantes apontaram para 

dificuldades que conformam um cenário bastante complexo e multifacetado, como discutiremos 

a seguir. 

Em relação aos problemas de saúde mental, são as equipes de ESF e CRAS que 

conhecem melhor os problemas vivenciados pela população, o que é compreensível por se 

tratarem da porta preferencial dos usuários no SUS e SUAS, com maior capilaridade territorial 

e cobertura populacional, como podemos observar nas falas a seguir: 
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Já! Inclusive, algumas cidades assim pela realidade que a gente conhece, realmente 

Mata Verde ela apresenta essa vulnerabilidade bem mais acentuada do que o Timbó. 

Inclusive lá em Mata Verde tem famílias pontuais, lá cerca de 2 a 3 famílias que a gente 

já acompanha. (Enfermeiro da ESF32). 

Eu já identifiquei de transtorno mental. Em relação ao álcool a gente sempre vê o pessoal 

bebendo nas calçadas ou em bar, em horários de almoço, a gente voltando para o CRAS 

e está o pessoal bebendo. Mas assim em relação a transtorno metal eu já cheguei a ver 

alguns casos e atender alguns. (Psicóloga do CRAS). 

Não, eu desconheço. Não chegou aqui. E se chegou, é como eu disse, ainda não estou 

familiarizada com os endereços. Uns eu sei que são de comunidade rural, mas 

especificamente desse assentamento eu ainda não identifiquei. (Psicóloga do CAPS) 

 

Vale destacar que os diversos modos de sofrimento que não se enquadram nos 

problemas de saúde mental considerados graves, persistentes e incapacitantes e que conformam 

a clientela tradicional dos serviços especializados se encontram invisibilizados. Os relatos 

produzidos tratam dos casos mais problemáticos, de usuários em sofrimento intenso e 

persistente, cronificados e com longa carreira psiquiátrica: 

 É um rapaz que a mãe tranca ele, ele vive trancado. Tem uma grade e ele vive trancado, 

amarrado. Por quê? Porque se ele se solta, essa era a justificativa da mãe, ele agride. E 

aí ele vive num estado, realmente, assim, e aí eu fui, o meu primeiro impacto né, que eu 

tive, respirei fundo, fiz uma análise, mas eu vou retornar lá novamente, que essa família 

realmente precisa de ajuda. (Psicóloga do NASF). 

 

                                                           
32 Para garantir o anonimato dos profissionais e para diferenciar os sujeitos, identificamos os participantes pelo 

gênero, categoria profissional e a equipe onde está lotado.  
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Os chamados TMC são formas de expressão do sofrimento que não são facilmente 

categorizadas como “doenças”, apesar de conformar uma variedade de sofrimentos que podem 

estar associados ou não a outros agravos em saúde. A diversidade e complexidade de sua 

fenomenologia indica que não há definição clara do que é “patológico”, não cabendo em meia 

dúzia de categorias diagnósticas. Além disso, não há um único marcador biológico com 

utilidade clínica para essas formas de sofrimento (Ministério da Saúde, 2013). Desse modo, a 

atenção à esses agravos depende da habilidade de fazer mediações entre a generalidade da 

ciência biomédica e a experiência singular, objetiva ou subjetiva e consciente ou inconsciente, 

de uma pessoa que vivencia esses tipos de sofrimento (Mendes, 2015), problema enfrentado 

pelos participantes devido à pouca habilidade técnica e relacional para abordar usuários em 

sofrimento, pelas representações sociais associadas ao dito louco, bem como pelas posturas 

estigmatizantes e naturalizantes que contribuem para o agravamento dos sofrimentos e do uso 

problemático do álcool. Assim, uma clínica excessivamente orientada para a doença não será 

capaz de lidar com os sofrimentos que são contextuais, associados aos territórios onde as 

populações vivem e produzidos ao longo da história de vida de cada pessoa (Mendes, 2015; 

Ministério da Saúde, 2013). 

A experiência de sofrimento em áreas rurais assume determinadas singularidades 

relacionadas aos contextos de vida. Comumente o sofrimento vem acompanhado de baixa 

escolaridade, maior dependência da família e dificuldades laborais e financeiras (Ministerio de 

Sanidad y Politica Social, 2011). Os dados sociodemográficos das famílias que ficaram acima 

do ponto de corte no SRQ-20 apontam que os moradores vivem com renda de até 1 salário 

mínimo (59% das famílias) e para taxas preocupantes de analfabetismo (18,8%) e baixa 

escolaridade (63,1% cursou até o ensino fundamental completo ou incompleto), corroborando 

com pesquisas nacionais (Instituto brasileiro de geografia e estatística, [IBGE] 2010; Instituto 

nacional de colonização e reforma agrária, [INCRA], 2010) que apontam maiores taxas de 
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analfabetismo nas populações rurais, e outras que indicam a ausência de escolas e baixa 

escolaridade, conforme o estudo de Lima e Lopes (2012) em 33 assentamentos do RN onde a 

maioria dos beneficiários é analfabeta (44%) ou cursou até o Ensino Fundamental I (35,2%). 

Este cenário está relacionado à carência de escolas rurais, o que impacta na vida das famílias 

que precisam percorrer distâncias maiores até as escolas: 

No Resistência Potiguar eles não têm nenhum ponto, nenhum equipamento público. 

Como eles funcionam muito próximo a uma localidade daqui, próximo a R. dos Í., que 

é um distrito de Ceará-Mirim, as crianças frequentam a escola e o posto de saúde do R. 

dos Í. Fica uns 20 minutos andando do Resistência Potiguar para lá. (Assistente social 

do CRAS). 

 

O baixo nível de escolaridade está relacionado às dificuldades de inserção no mercado 

de trabalho, o que gera insatisfação, preocupação com a vida e impacta de modo diferenciado 

na saúde mental de diferentes grupos populacionais, de acordo com estudos que estabelecem 

correlações com a baixa escolaridade, desemprego, informalidade, precárias condições e 

invisibilidade do trabalho (Alves & Rodrigues, 2010; Costa et al., 2014; Gonçalves et al., 2014; 

Ludermir, 2005; Zanello & Silva, 2012).   

A saúde dos trabalhadores rurais é condicionada pelo processo de exploração de 

trabalho no campo, que, aliada a fatores sociais, raciais e de gênero, econômicos, tecnológicos 

e organizacionais relacionados ao perfil de produção e consumo, além de fatores de risco de 

natureza física, química, biológica, mecânica e ergonômica presentes nos processos de trabalho 

particulares, constitui um enorme desafio em termos de enfrentamento pelas políticas públicas 

de saúde. A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das 

Águas (PNSIPCFA) elenca uma variedade de agravos relacionados ao processo de trabalho no 

campo, como dores osteomusculares associadas à sobrecarga do trabalho braçal, dentre outras 
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como as lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(LER/Dort), as formas de adoecimento mal definidas e o sofrimento mental, que convivem com 

as doenças profissionais clássicas como a silicose e as intoxicações por metais pesados e por 

agrotóxicos (Ministério da Saúde, 2011).  

Os profissionais destacaram as dificuldades laborais e financeiras vivenciadas pelos 

assentados, elencando problemas na produção agrícola, inserção no mercado de trabalho pela 

via da informalidade, insuficiência da renda familiar, conformando o cenário histórico de 

pobreza rural em nosso país (Helfrand, et al., 2009; Kageyama & Hoffmann, 2006; Rocha, 

2006): 

É porque não tem, não tem de jeito nenhum. Porque assim, o que dava muito trabalho a 

esse pessoal, por aqui, era a usina quando funcionava, mas aí a usina parou de funcionar, 

muitos e muitos ficaram sem trabalhar, só mesmo vivendo da bolsa escola, bolsa família, 

esses negócios, essas ajudas do governo e agora que está surgindo vários trabalhos 

porque estão implantando aquela energia eólica, né? Pronto, aí agora está surgindo, mas 

que está parado está, tudo por conta da usina, porque o pessoal daqui, principalmente da 

zona rural, todos dependiam dessa usina que inclusive agora está fechada, né? Ai pronto, 

muitos ficam em casa principalmente os pais de família, é a situação que eu vejo, tem 

uma puérpera está em casa e o marido deitado sem fazer nada. Você chega nessas casas, 

a casa humilde, não tem nada, muitas das vezes é uma filinha assim de criança e a mulher 

mais com um recém-nascido, mas vive de que? Da bolsa escola, bolsa família, 

infelizmente. (Enfermeira da ESF).   

 

Os assentados relataram durante as entrevistas que o sofrimento e uso problemático do 

álcool estavam associados ao trabalho pesado e cansativo; precariedade das relações de 

trabalho; preocupação pela falta de recursos financeiros; ausência de expectativas positivas em 
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relação ao futuro, e sazonalidade de trabalhos que variam de acordo com os períodos de chuva 

e estiagem. A jornada de trabalho desses moradores inicia com o nascer do sol e só termina 

após o pôr do sol, gerando insatisfação com a carga de trabalho pesada. É importante pontuar 

que apesar de reconhecer as dificuldades vivenciadas nas rotinas de trabalho, os profissionais 

reduzem a multidimensionalidade do processo saúde-doença ao não compreender os problemas 

enfrentados como condicionantes da saúde dos trabalhadores. Sob outra perspectiva, poucos 

participantes parecem fazer referência aos processos de determinação social da saúde mental: 

É todo um problema para a pessoa quando já está provocando um problema de saúde, o 

alcoolismo não como uma doença, mas quando já começa a causar problemas 

socioeconômicos e biopsicossociais ao paciente, por exemplo quando o paciente já 

começa a apresentar problemas com a família, com os vizinhos da comunidade, 

problemas no trabalho, ou problemas de saúde como gastrite, diabetes, hipertensão. 

(Médica do Programa Mais Médicos). 

 

Apesar de alguns trabalhadores descolocarem o olhar dos aspectos biológicos, as 

correlações feitas estão organizadas em torno do paradigma da multicausalidade, que segundo 

Graziano e Engry (2012) embasa a saúde pública ao compreender as enfermidades como uma 

somatória de fatores que levam ao desequilíbrio do corpo e, consequentemente, à doença. Este 

arcabouço compreensivo termina por esvaziar o processo sociohistórico em que estão 

estruturados os condicionantes em saúde, assim, ao alinhar a organização dos programas nesta 

perspectiva, limita as práticas de saúde ao compartimentar e homogeneizar o processo de 

determinação social da saúde em fatores causais desconectados das singularidades 

socioterritoriais.  

Como reflexo da pouca sensibilidade aos condicionantes associados à saúde dos 

trabalhadores rurais, nota-se que a clientela atendida pelos serviços é constituída 
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majoritariamente por mulheres, crianças e idosos, pois além das condicionalidades de gênero 

que dificultam a procura por atendimento, os profissionais naturalizam a baixa procura dos 

homens e criam barreiras de acesso no que concerne ao horário de funcionamento dos serviços, 

quando em sua maioria estão em suas atividades laborais. Em vista disso, Burille e Gerhardt 

(2014) ressaltam a importância de construir estratégias para atrair a população masculina aos 

serviços de saúde, assim como instituir ações direcionadas à assistência, considerando as 

diferentes necessidades masculinas e condicionantes da saúde. Desse modo, é importante 

trabalhar com as questões que permeiam a barreira sociocultural que estrutura a masculinidade, 

condicionando posturas profissionais inclusivas e acolhedoras e que possibilite que os sujeitos 

masculinos se sintam pertencentes aos espaços de saúde e que ao mesmo tempo sejam vistos 

como sujeitos que podem necessitar de cuidados. É insuficiente apenas reconhecer que os 

homens rurais têm direito à saúde, como preconiza as recentes políticas públicas voltadas para 

os homens e para os povos do campo, é preciso dar condições no que diz respeito à serviços 

próximos ao território, sensíveis as suas particularidades, com materiais e recursos humanos 

adequados, para que esses direitos sejam alcançados. Destarte, ao considerar um entrave da 

organização do serviço, porquanto cria barreiras para os trabalhadores rurais, uma equipe de 

ESF vem tentando contornar o problema: 

Eu acho que é a timidez, a vergonha deles mesmo de me procurar, de realmente se abrir 

comigo. E, assim, como é rural, o horário de atendimento da gente geralmente, é o 

horário em que eles estão em campo. Então, assim, dificulta também isso porque pela 

manhã eles estão no campo. Então, eles não querem deixar de ir trabalhar, porque eles 

ganham por produção (...). Aí, como é que a gente faz? A gente marca um dia só para 

eles, como a gente já teve dias de atender só um homem no posto. Para ver se facilita, 

né? Já que naquele dia ele vai garantir o atendimento dele se ele faltar ao trabalho. 

Porque na hora que ele falta ele não recebe, porque ele recebe por diária (...). Então, 



80 
 

 
 

assim, a gente marca um dia só para o atendimento deles (...) O agente de saúde já vem 

com o nome daquelas pessoas que vão ser atendidas naquele dia e eles são agendados 

naquele dia. Então, assim, não corre riscos, entendeu? De ele faltar ao trabalho e, sei lá, 

por algum motivo, não ter o atendimento. Funciona. (Enfermeira da ESF). 

 

Os trabalhadores também alegam como problemas vivenciados pelos moradores os 

conflitos familiares e a violência de gênero no que se refere à violência doméstica. A categoria 

gênero vem sendo reivindicada como elemento importante nos estudos sobre determinantes 

sociais da saúde por meio de estudos que apontam as correlações entre iniquidades de gênero e 

saúde (González-Guzmán, García-García & Tinoco-Marquina, 2010; Moral, Gascón & Abad, 

2014). Em nosso cenário, os assentados apontam para situações de violência no contexto 

familiar como elemento associado ao consumo de álcool, o que traz prejuízos para as relações 

familiares e reforça os sofrimentos vivenciados pelos sujeitos. As desigualdades de gênero 

nesse cenário impacta de modo diferenciado homens e mulheres, seja pela invisibilidade dos 

trabalhos das mulheres no campo, mas principalmente pelas violências cotidianas que infligem 

parte de mulheres e constitui um condicionante importante na incidência de TMC.  

Os trabalhadores vinculam os conflitos familiares e violências perpetuadas às situações 

de vulnerabilidade, ao uso abusivo de álcool e outras drogas, contudo, ao narrarem casos de 

violência de gênero, há posturas que naturalizam os problemas e contribuem para a reprodução 

das violências, ou ainda que culpabilizam a mulher por não conseguir alterar as situações 

vividas, desconsiderando que a problemática da violência contra as mulheres em contextos 

rurais é composta por uma rede complexa de elementos de ordem socioeconômica e cultural 

(Costa, Lopes & Soares, 2015). No trecho a seguir, o profissional relata os conflitos familiares, 

desconsiderando as desigualdades de gênero que sustentam as violências contra as mulheres: 
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Mas uma coisa que eu tenho observado muito, não apenas aqui, mas em outros 

municípios onde eu trabalho são as questões de relacionamentos, marido-mulher, 

traição, eu acho que isso se torna muito forte, então grupo de mulheres ou até 

atendimentos de escuta mesmo, como a questão da traição, da agressividade, de brigas 

mesmo. (Psicólogo do CRAS). 

 

As relações entre saúde, iniquidades de gênero e ruralidades, devem ser melhor 

compreendidas para estruturar diretrizes no campo da saúde de modo que possam se configurar 

como instrumentos de enfrentamento às situações de violências nesses contextos. A PNSIPCFA 

reconhece as condicionalidades de gênero na saúde, todavia, não há diretrizes que possam ser 

operacionalizadas no cotidiano dos serviços, se restringindo ao fortalecimento de iniciativas 

que já vêm sendo implementadas e que não estão conseguindo interferir de modo significativo 

nos singulares contextos de vida das mulheres do campo. Ademais, tendo em vista os impactos 

psicossociais da violência de gênero, também consideramos que a perspectiva das relações de 

gênero deve ser problematizada nas políticas de saúde no sentido de incorporar as questões de 

gênero em detrimento de concepções reducionistas e biologicistas sobre a saúde mental das 

mulheres (Pinho & Araújo, 2012). 

Quando os assentados procuram os serviços em busca de respostas para os seus 

problemas de saúde mental, correntemente o tratamento ofertado vem sendo a oferta de 

psicotrópicos, quando os moradores já não utilizam da automedicação como estratégia diante 

das barreiras de acesso aos serviços. A utilização indiscriminada de psicotrópicos é tema de 

preocupação para alguns trabalhadores e um problema de saúde a ser enfrentado nesses 

contextos: 

Porém, que eu vejo hoje, as ações que foram feitas pelos outros médicos é 

principalmente o uso da medicação. Eu nunca vi, na minha vida, tanta medicação 
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controlada naquela região. Isso é inadmissível! Eu acho falta de compromisso pessoal, 

humano, do profissional médico com aquelas pessoas. Ele introduz a medicação e vai 

embora, coisa que eu nunca fiz na minha vida! Eu jamais introduzi um psicotrópico, eu 

sempre procuro trabalhar a mente do paciente, trabalhar o entorno social, transformar 

aquela pessoa numa pessoa produtiva, do que introduzir a medicação. Foi feito isso, 

hoje o que a gente pode fazer é com a prevenção. (Médico da ESF). 

 

A medicalização da vida é proeminente no campo da saúde mental, acarretando o uso 

abusivo e inadequado de psicotrópicos para situações cotidianas da vida e relacionadas às 

mazelas sociais (Zanello & Silva, 2012). Destarte, constituiu-se um discurso contraditório, pois 

apesar de reconhecer o uso exagerado de psicotrópicos como problema de saúde pública, essa 

foi indicada como uma das tecnologias de cuidado mais amplamente utilizada pelos 

trabalhadores no trato com o sofrimento mental. 

Em termos do uso de álcool, os profissionais consideram preocupantes o número de 

adolescentes e mulheres que estão fazendo uso da substância. A ênfase dada pelos trabalhadores 

ao uso de álcool pelas mulheres diz respeito ao estigma associado às consumidoras da 

substância. Enquanto que o uso de álcool é naturalizado na população masculina, as mulheres 

ainda sofrem quando consomem publicamente a substância. Este atravessamento de gênero diz 

respeito às relações de poder que condicionam os espaços que devem ser ocupados por homens 

e mulheres, o que produz barreiras de acesso aos serviços para mulheres que enfrentam 

problemas relacionados ao uso de álcool. Nesse sentido, se reproduz o discurso de que o 

consumo de álcool é um comportamento desviante para as mulheres, principalmente quando 

não conseguem responder às normais sociais que lhes atribuem atividades específicas, 

responsabilizando a mulher por outros problemas atrelados ao cotidiano de vida das famílias, 

como na fala do enfermeiro a seguir: 
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A gente tem notado o aumento do consumo de álcool nas mulheres. Assim, é uma coisa 

mais velada, elas não assumem com tanta facilidade. Os homens também têm uma 

resistência, mas eles acabam falando porque acham que ‘ah, porque homem tem o 

direito de beber, assumir isso e que é tranquilo’, as mulheres já não veem assim. Já existe 

aquele tabu em relação ao alcoolismo feminino, por isso elas escondem mais. Mas a 

gente nota isso bastante com relação aos índices de negligência com crianças, violência 

contra idosos, de brigas em casa, de violência doméstica, que nos últimos tempos têm 

aparecido muito como causa disso, do alcoolismo feminino. (Assistente social do 

CRAS). 

 

Silva (2012) indica que a resposta às mulheres dependentes químicas é agressiva, 

desmoralizante e estigmatizante, o que contribui para que as assentadas façam o consumo 

privado, não procurem ajuda, ou neguem o consumo e os possíveis problemas acarretados. Em 

vista disso, outra postura observada foi a tentativa de negação ou de velamento de problemas 

associados ao consumo de álcool pelas mulheres, como a fala do agente comunitário de saúde 

que ficou indignado com os dados referentes ao consumo de álcool nas moradoras, atribuindo 

valores diferentes as mulheres consumidoras e não consumidoras: 

Rapaz, quem deu esse resultado deu errado. Não conheço mulher lá que, e eu moro lá 

há doze anos. Lá no açude tem uma mulher que gosta de tomar uma caninha, mas é na 

casa dela, ela não anda bêbada nem fazendo zuada em canto nenhum. Mas outra mulher 

ali que bebe eu não conheço. (...) E essa informação que deram a você dessas mulheres 

que bebem mais de que em outros assentamentos essa informação aí está errada. Agora 

o que me deixou mais ‘encafifado’ em mim foi a notícias das mulheres, que as mulheres 

lá não bebem, tem uns homens que gostam de uma ‘dosesinha’, uns mais outros menos. 
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Até as mulheres que vêm de fora com os parceiros tomam lá e vão embora. (ACS da 

ESF). 

 

O tabu em falar sobre o uso do álcool, também identificado por Oliveira (2012) em 

assentamentos de Goiás, condiciona a pouca procura pelos serviços de saúde para tratar dos 

problemas relacionados ao álcool, embora quando há interferências na saúde física e atividades 

laborais, os homens assentados procuram ajuda nos serviços. A invisibilidade deste grave 

problema de saúde pública fica evidente quando a maior parte dos profissionais alega que o 

tema do álcool só aparece como tema de suas conversas com os usuários quando estes abordam 

o problema, quando algum familiar relata o consumo problemático, ou quando este se torna 

bastante evidente: 

Eu, como sou fisioterapeuta, dá para identificar, a maneira como ficamos sabendo é 

mais pelos encaminhamentos, pelo estado ou pela família. (...). Não, na relação minha, 

como fisioterapeuta, não. A gente percebe, né? Nas redes às vezes falam alguma coisa, 

com algum familiar, mas eu não chego a abordar não. (Fisioterapeuta do NASF). 

 

Sobre o uso do álcool entre adolescentes, apesar de não termos aplicados o AUDIT em 

menores de 18 anos, não encontramos evidências que correlacionem33 faixa etária e uso 

problemático do álcool. Entretanto, a maior parte dos moradores narram que o início do 

consumo da substância ocorreu na adolescência, o que pode aumentar o impacto da bebida na 

vida dos sujeitos, pois além dos possíveis efeitos deletérios à saúde, o consumo de álcool desde 

a adolescência pode interferir na vida escolar, como observado no relato a seguir: 

                                                           
33 A pesquisa com os moradores dos nove assentamentos teve como um de seus procedimentos para análise dos 

dados quantitativos referentes aos resultados do AUDIT e SRQ-20, a utilização do software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 20. A partir do SPSS realizamos análise descritiva dos dados, 

onde foi utilizada frequência absoluta, relativa e mediana (valor mínimo e máximo), bem como o teste do χ2. 
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Aí quando vem falar: ‘ah, o bolsa família está bloqueado’, a gente verifica e começa a 

conversar, aí elas falam: ‘por que ele perdeu o interesse’. Fazem três meses que eu estou 

aqui, mas eu percebo essa questão da escola muito forte, a maioria dos adolescentes não 

tem esse interesse em estudar. As mães comentam que os filhos tinham perdido o 

interesse porque estavam com certas amizades, que estavam usando álcool. (Assistente 

Social do CRAS). 

 

 A problemática do álcool é uma questão não apenas naturalizada no cotidiano de 

trabalho dos serviços, na PNSIPCFA também não encontramos referências explícitas à questão 

e nem diretrizes que condicionem a organização de programas e serviços para responder tais 

necessidades de saúde. É fundamental que os equipamentos de saúde e assistência social 

estejam sensíveis para tal problemática, reconhecendo de que modo este problema incide na 

vida dos moradores para programar e direcionar suas práticas, como na fala a seguir:  

Mas assim, é crescente, é uma região que as pessoas vivem muito da agricultura, quase 

sempre da agricultura de subsistência. (...) E quando estão ociosos, vocês podem ver que 

eles estão bebendo, independente do dia da semana. A gente até se questiona porque que 

não existe um dia como na cidade, um dia para beber. Trabalha na semana e no final de 

semana eu bebo, eu consumo álcool eu faço isso eu faço aquilo, que é meu momento de 

lazer, aqui não existe essa definição, na segunda feira é dia de bebia, terça, quarta, 

quinta, sexta. Os bares funcionam sempre, não existe esse controle, e existe como uma 

coisa normal. Como se não fosse questão de alcoolismo, a questão da bebida, ou da 

embriaguez, chegar em casa violento é uma coisa normal. Eles acabam naturalizando 

muito isso, como se as consequências decorrentes da bebida fossem coisas super 

naturais. (Assistente Social do CRAS). 
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Ainda no que concerne ao uso de substâncias toxicodependentes, os trabalhadores 

destacaram como problema o uso de drogas ilícitas, que associam ao tráfico de drogas e 

aumento da violência no meio rural: 

Mas é que ultimamente esses jovens, realmente, além do álcool existem outras drogas. 

Aqui então é demais. (...). Não que a gente tenha números, mas comentários a gente tem 

bastante. Jovens que se reúnem, chega até a ser perigoso você ir para um local. 

(Enfermeira da ESF). 

 

O problema do álcool e outras drogas é atualmente um dos grandes desafios para o 

sistema de saúde, em que pese a realidade dos contextos rurais, isso se torna ainda mais 

problemático diante das dificuldades inerentes a estes contextos em estruturar serviços e 

programas específicos para estas condições de saúde. Além disso, quando o uso está associado 

às situações de violência, como o tráfico de drogas, isto parece se agravar. A questão da 

violência no campo faz referência às novas configurações que o rural vem assumindo a partir 

das mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais vivenciadas nos últimos anos, 

transformações que borram as tradicionais fronteiras entre o rural e o urbano, transferindo 

problemas sociais historicamente vinculados ao urbano para diferentes contextos sociais. 

Destarte, a violência no campo vai assumindo novas facetas e representa um desafio para o seu 

enfrentamento pelas políticas públicas, pois além do histórico de violência que os assentados 

carregam na luta pela terra, agora se deparam em novas condições que reforçam as condições 

de vulnerabilidade, como no seguinte relato: 

Mas também, esse caso que vou te falar agora, não é apenas em Patativa, mas no T., N. 

T., Q. e P. D., tem também um índice de drogas. Mediante essas comunidades ficarem 

próximas à Mossoró e a S. do M., o que acontece, roubam em Mossoró e vão fazer o 

desmanche em S. do M. Já foi detectado que jovens que moram naquela região estavam 
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envolvidos em crimes, de roubo à mão armada e uso de drogas. Mas está havendo sim. 

Na semana passada eu tive a oportunidade de conversar com o senhor da comunidade 

do T., onde ele disse: ‘Minha filha eu estou com vontade de ir embora de lá, porque eles 

tão roubando as vacas da gente e a gente não pode dizer nada’. Eu disse ‘Por que?’ , ele 

disse ‘E eu vou morrer?’. Então assim, há também um índice sim de drogas, assalto, 

furto, tráfico, absurdo. (Coordenadora do CRAS). 

 

Em relação às equipes de assistência social, as principais demandas se referem ao 

cadastro, acompanhamento das condicionalidades e cancelamento do Programa Bolsa Família 

(PBF), seguindo as diretrizes do SUAS que estabelecem como principal função dos serviços 

socioassistenciais o atendimento e acompanhamento dos beneficiários do PBF, Benefício 

Prestação Continuada (BPC), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), além dos 

benefícios eventuais, especialmente no que se refere às famílias em situação de vulnerabilidade 

(Couto et al., 2012; Dantas C, 2014). Contudo, detectamos que os moradores não estão 

conseguindo acessar os demais programas como o PETI, com taxas de participação de 7,80% 

e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), acessado por 7,73% dos 

moradores. Para explicar a baixa participação dos moradores, os profissionais afirmam que os 

assentados enfrentam dificuldades no acesso ao serviço, em razão da ausência de transporte 

coletivo e de precárias condições econômicas que impossibilita a locomoção dos moradores até 

o centro do município: 

Tem. Para cá principalmente. Por que para cá só passa o ônibus da Cabral, de manhã. 

Aí se eles vierem para cá de manhã, só tem que voltar a tarde, de quatro horas. Passa lá 

de cinco e meia e volta as quatro horas. Aí ocupa o dia todinho, do pessoal, se vier para 

cá. Aí não tem aonde ficar, questão de alimentação, tudo. Os gastos, né?. (Assistente 

Social do CRAS). 
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Logo podemos concluir que na organização dos programas em questão não é 

problematizada as barreiras de acesso enfrentadas pelos moradores, revelando a lógica 

institucional que desconsidera as singularidades e termina reforçando as vulnerabilidades 

sociais dos grupos populacionais rurais.  

Dentre as famílias identificadas, 61,87% são beneficiárias do PBF, número distante da 

cobertura pelo programa nos municípios onde os assentamentos estão localizados, que variou 

de 90% até 120% dos capacitados em termos de renda para receber o benefício. A baixa 

cobertura do PBF nos assentamentos investigados aparenta ser uma característica regional, 

porquanto a cobertura do programa nos assentamentos do RN atinge 52,75% das famílias34. 

Esses dados desvelam que apesar de em alguns municípios onde os assentamentos estão 

situados a cobertura pelo programa ultrapassar o número de famílias, a princípio, capacitadas 

para o recebimento do benefício, os assentados continuam marginalizados na garantia de seus 

direitos. Essa realidade demonstra que iniciativas governamentais de enfrentamento à extrema 

pobreza, materializada no programa Brasil Sem Miséria, apresentam problemas quando se trata 

da população assentada. A garantia de renda dos grupos em situação de vulnerabilidade, um 

dos eixos essenciais do programa, não está assegurada aos moradores, o que fomenta nuances 

a serem consideradas no funcionamento e gestão dos serviços socioassistenciais dessas 

localidades, e supervisionadas pela Secretaria Estadual da Assistencial Social de cada Estado. 

Contraditoriamente, nas entrevistas com as equipes da assistência social, não houve 

relatos de baixa cobertura do programa em relação às famílias assentadas. Porém, em alguns 

municípios as equipes de CRAS não estão vinculadas ou trabalham desarticuladas com a equipe 

responsável por gerenciar o programa. Em vista disso, os assentados precisam se deslocar até o 

                                                           
34 Os dados foram extraídos dos seguintes portais: http://www.incra.gov.br/ e http://mds.gov.br/.  

http://www.incra.gov.br/
http://mds.gov.br/
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centro do município para acessar qualquer informação sobre o programa, o que produz custos 

adicionais para a população. Notamos que os serviços encontram dificuldades no 

acompanhamento das famílias beneficiárias, como alertou uma das equipes ao explicar que não 

havia família do assentamento cadastrada no serviço: 

No Marajó é praticamente inexistente a demanda. Eu acredito que pela dificuldade de 

acesso. Como o CRAS em si não teve esse contato direto, de ir até a comunidade Marajó, 

essa coisa deles vir procurar o serviço não acontece, da demanda espontânea. Então isso 

dificulta muito o acesso. E aí a prova disso está aqui: nós temos apenas quatro cadastros 

de famílias de Marajó, mas assim, nenhuma demanda. (Assistente Social do CRAS). 

 

 Esse cenário é semelhante ao observado por Dias e Passos (2015) que destacam o 

desconhecimento e dificuldades de acompanhamento por parte das equipes de CRAS dos 

beneficiários do programa, e de Jesus (2011), que alerta para maiores dificuldades de 

acompanhamento dos beneficiários moradores de contextos rurais em comparação com 

moradores dos centros urbanos. O acompanhamento das famílias beneficiárias e inserção dos 

moradores nos programas e serviços socioassistenciais podem contribuir no combate às 

situações vulnerabilidades ao atacar os multideterminantes associados a estas condições. As 

dificuldades enfrentadas na inserção dos moradores, para além dos programas de transferência 

de renda, desvelam heranças históricas da assistência social que podem servir como ferramenta 

na manutenção das situações de desigualdade social, submissão e tutela das populações. 

É preciso destacar que as necessidades referidas foram significadas de diferentes modos 

pelos participantes. Para um primeiro grupo, aquelas não resguardam relações com os 

problemas de saúde mental identificados, como consequência dessa perspectiva deriva-se 

também uma naturalização das condições de vida e problemas de saúde pelos quais passam a 

população, fator que obscurece os fatores socioambientais que interferem nessas condições, 
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consequentemente desembocando em ações restritas aos agravos à saúde, recortando e 

limitando o trabalho ao conjunto de sintomas dos indivíduos. Essa é uma característica do 

modelo tecnoassistencial marcado por uma assistência individualista e curativista, que incentiva 

a procura do serviço para restabelecimento da saúde por parte dos usuários, criando um ciclo 

de oferta e demanda por esse tipo de assistência (Franco & Merhy, 2013). Sendo assim, essas 

práticas não oferecem condições tanto para a manifestação quanto para a captação de qualquer 

outra necessidade de saúde que fuja das demandas tradicionalmente produzidas e recebidas por 

esse modelo assistencial (Graziano & Engry, 2012). 

No segundo grupo, os participantes consideram que as necessidades identificadas estão 

intimamente vinculadas aos sofrimentos vivenciados pelos moradores, o que pode contribuir 

para a complexificação das respostadas dadas, bem como para a responsabilização ética e 

política diante das condições de vida da população. Nesse sentido, Ayres (2014) considera que 

é preciso superar as perspectivas que fatoram o processo saúde-doença das populações em 

vulnerabilidade, pois a complexidade dos processos implicados nas condições de saúde destas 

populações exige outros modos de compreensão que não são compreensíveis à luz do 

paradigma biomédico hegemônico. O autor aposta em arranjos tecnoassistenciais sensíveis às 

diversidades de necessidades de saúde, e, portanto, potentes para responder adequadamente a 

elas. 

No âmbito dessa discussão, é preciso destacar nossa lente compreensiva sobre os 

processos de determinação da saúde e o cuidado em saúde. Produzir cuidados a partir da noção 

de determinantes é insuficiente para pensar a complexidade do fenômeno da saúde, conforme 

diversos autores que indicam necessidade de apreender a determinação social da saúde como 

processo de construção histórico e cultural das condições de vida das populações (Almeida-

Filho, 2010; Bosi, Melo, Carvalho, Ximenes & Godoy, 2014; Breilh, 2010; Fleury-Teixeira, 
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2009; Fleury-Teixeira & Bronzo, 2010; Garbois, Sodre, Dalbello-Araújo, 2014; Souza, Silva & 

Silva, 2013; Tambellini & Schütz, 2009).  

Sob outra perspectiva que problematiza as abordagens teóricas constituídas em torno 

dos determinantes sociais da saúde, Paiva (2013) acredita que estes modelos se baseiam na 

associação entre fatores obtidos em grandes amostras, com base em dados agregados e 

populacionais que podem contribuir para mostrar tendências e probabilidades macrossociais no 

que concerne à relação entre indicadores de morbimortalidade e condições de vida das 

populações. Quando não recorrem a outros saberes, colonizam indevidamente as práticas em 

saúde, como se essas tendências populacionais fossem encontradas desta mesma maneira, com 

essa mesma dinâmica, na vida cotidiana das pessoas. Como saber mediador único, a análise de 

fatores de risco não consegue oferecer recursos técnicos para renovar a intimidade das práticas, 

como o do cuidado das pessoas e da prevenção, com receitas de “estilos de vida adequados” 

para indivíduos “genéricos”, biopsíquicos/comportamentais, pessoas-tipo que existem apenas 

em protocolos. 

Os problemas apontados constituem uma rede de condicionantes que impactam de 

diferentes formas na vida dos moradores. Considerar o cuidado sob uma lógica psicossocial 

implica em tornar visível as dinâmicas socioterritoriais presentes nos contextos de vida dos 

sujeitos, as condições de vida e trabalho que conformam uma teia complexa de necessidades de 

saúde. Nesse sentido, o debate sobre a determinação social da saúde nos subsidia para pensar o 

cuidado em saúde, pois permite reconhecer a produção social da saúde.   

As necessidades de saúde identificadas e significadas pelos participantes resguardam 

relação íntima com o modo como vem sendo ofertado os cuidados em saúde mental aos 

moradores de assentamentos rurais. Em seguida pretendemos caracterizar o cuidado, buscando 

problematizar em que medida ele vem se configurando no modo psicossocial que consideramos 

pertinente em nossa investigação. 
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Capítulo 5. Modos de acolhimento e cuidados ofertados 

 

Dentre os mediadores do acesso aos serviços pelos assentados está a distância 

geográfica. Os relatos produzidos pelos participantes indicam como a geograficidade das 

localidades interfere no acesso dos moradores aos equipamentos de saúde e socioassistenciais. 

Em dois assentamentos referenciados pela mesma equipe de saúde da família, o enfermeiro 

alegou que o assentamento Mata Verde se encontra mais distante da unidade, o que interfere no 

acolhimento e tratamento dos problemas de saúde da população:  

Quando comparamos com Timbó, infelizmente, o assentamento Mata Verde é bem 

distante da unidade, a gente não tem a disponibilidade de transporte, então infelizmente, 

mesmo hoje a situação de atendimento, de assistência é meio precária, a gente mais ou 

menos faz uns 5 meses que não vai lá no assentamento. Aí é complicado. (Enfermeiro 

da ESF). 

 

Quando comparamos os dois assentamentos em destaque, verificamos maior incidência 

de TMC e uso problemático do álcool em Mata Verde, o que pode estar relacionado não apenas 

às dificuldades de acesso aos serviços de saúde, mas também a outros equipamentos de lazer e 

convivência encontrados na sede da cidade, dificuldades de escoamento da produção, dentre 

outros. Esta dimensão colocada em discussão se refere aos determinantes político-

programáticos, como discutem Ayres (2014) e Paiva (2013), determinante social e 

intersubjetivo que media as condições de vulnerabilidade coletivo e individual. Sinteticamente, 

a vulnerabilidade ao adoecimento de pessoas que pertencem a segmentos socialmente mais 

vulneráveis e marginalizados (por exemplo, os pobres do campo) diminui ou aumenta diante da 

existência e acesso à programas de saúde (por exemplo, a aplicação de vacinação, a existência 

de saneamento básico, acesso à atenção médica e a tratamentos).  
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A acessibilidade é um conceito multidimensional e compreende elementos de ordens 

geográfica, organizacional, sociocultural e econômica (Guimarães, Pickenhayn & Lima, 2014; 

Santana, 2014; Santana, 1994). Desse modo, a organização da atenção em saúde, bem como o 

cuidado ofertado pelas equipes podem se configurar como barreiras de acesso, exemplificado 

pelos moradores quando elencam a carência de transportes coletivos; a falta de profissionais; 

as longas filas; o horário de atendimento restrito; as atitudes estigmatizantes e moralizantes 

diante dos usuários de álcool; ineficácia dos tratamentos; desconhecimento e distanciamento 

dos profissionais diante da realidade dos moradores, chegando até mesmo a negar atendimento, 

como relata a enfermeira de uma unidade de saúde: 

Como eu falei para você o assentamento é distante e têm muitos também que se 

consultam num postinho que tem lá, que não é para eles terem acesso, mas infelizmente 

é SUS né, eles são atendidos, que eu acho que é o postinho de lá, do R. dos Í,, outra 

comunidadezinha. (...). É, tem partes que vem para cá, só que ultimamente, agora a 

agente de saúde disse que devido a lotação, lá está muito grande também né a 

comunidade, aí disse que eles foram barrados disseram que lá não era a unidade para 

eles terem atendimento não, a unidade deles era lá em P. e não lá no R. dos Í.. 

(Enfermeira da ESF). 

 

Como relatou a participante, o processo de territorialização das unidades referenciou os 

assentados para outra unidade de saúde mais distante, o que tem levado os moradores a procurar 

a unidade mais próxima. Ao negar acolhimento, os profissionais desconsideram princípios 

básicos do SUS como a universalidade e equidade que se veem comprometidos por atitudes que 

reproduzem na prática cotidiana dos serviços processos que comprometem a garantia de 

cidadania dessas populações.  
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Esse cenário é semelhante ao observado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura (CONTAG, 2013) que apontou para uma série de entraves que apesar de 

visualizados no cotidiano dos serviços nos centros urbanos, diante das peculiaridades dos 

contextos rurais são potencializados, como dificuldade em realizar o cadastramento para ter 

acesso ao Cartão Nacional de Saúde (CNS); usuários com atendimentos negados por falta do 

CNS, principalmente em acampamentos rurais; carência de médicos especialista; atendimento 

odontológico deficiente, incluindo também a falta de ações de promoção e prevenção 

odontológica junto à comunidade rural; gestores descompromissados com a política pública de 

saúde; rede básica desestruturada nos municípios interioranos; falta de materiais básicos, como 

luvas, seringas, material para curativo e realização do exame preventivo, etc.; e demora na 

realização e entrega de exames laboratoriais e de imagem. 

Quando os moradores conseguem superar barreiras no que concerne à distância e 

dificuldades de transporte, há entraves no atendimento às necessidades da população. Durante 

a pesquisa comumente encontrei grandes filas, principalmente nas unidades de saúde da família, 

atraso e absenteísmo dos profissionais sem aviso ou justificativa, o que demonstra a ausência 

de responsabilização e vínculo com os usuários. Além disso, há problemas específicos no que 

se refere aos problemas de saúde mental, como exemplificado pelos assentados de nossa 

pesquisa quando indicaram que não se sentem acolhidos pelos profissionais. A postura 

descompromissada e indiferente a estes problemas fica bastante evidente no discurso da 

profissional: 

Olhe, eu nunca trabalhei essa questão de saúde mental e nem gosto. (...). Porque quando 

acontece geralmente passa pela médica e ela encaminha para o CAPS. É, aí ela já faz os 

encaminhamentos lá para o CAPS. (Enfermeira da ESF). 
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Desse modo, quando acessam os serviços de saúde, as suas necessidades comumente 

não são acolhidas, indicando que apesar de receber o atendimento por parte dos profissionais, 

não encontram respostas para seus problemas de saúde. O acesso, ou seja, não apenas a entrada 

no serviço, mas a possibilidade de ter suas necessidades compreendidas e respondidas não vem 

ocorrendo nos serviços, principalmente no que diz respeito ao atendimento na atenção primária, 

o que traz prejuízos para a organização das redes, como encaminhamentos desnecessários para 

o nível especializado, e para o cuidado em sua dimensão relacional, micropolítica, 

medicalizando os problemas vivenciados pela população e contribuindo para a agudização dos 

sintomas através de suas práticas iatrogênicas.  

Segundo Yasui (2010), acolher é uma atitude que pressupõe um lugar especial de escuta, 

possuidor de uma plasticidade para se refazer de acordo com a demanda que se apresenta, e 

possibilitador do encontro como ponto de partida para a construção de um projeto de cuidados, 

específico e singular para o mundo que cada usuário apresenta. O acolhimento parte do 

pressuposto de que o cuidado se produz com base no encontro entre trabalhador e usuário, 

mediado por atos assistenciais produzidos através do trabalho. Sendo assim, o encontro deve 

ser posto em análise, pois é no espaço intercessor35 que ocorre o ato de produzir o cuidado 

(Franco & Franco, 2012). 

O que reivindicamos é a singularidade do cuidado, na medida em que os problemas de 

saúde atingem determinada coletividade, com base nos processos de determinação social da 

saúde, eles tendem a ter diferentes repercussões, considerando as diferentes dinâmicas 

socioterritoriais dos povos do campo, seus modos de vida e trabalho (Silva & Romano, 2015). 

Em nossa investigação nos deparamos com situações onde o acolhimento aos problemas de 

                                                           
35 Para Merhy e Franco (2013), a intercessão é característica do processo de trabalho em saúde que é sempre 

relacional. O encontro entre trabalhadores e usuário constitui espaços intercessores, um plano comum de trocas, 

onde um intervém sobre o outro, ou seja, de mútua produção em ato micropolítico, o que supõe a produção de um 

no outro.  
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saúde mental se baseavam no modo prescritivo queixa-conduta, onde as necessidades de saúde 

tinham como respostas o encaminhamento para consulta médica, para o nível especializado, ou 

fazendo uso de determinada tecnologia enrijecida de cuidado, como podemos observar em 

seguida: 

Semana passada eu fui fazer a primeira visita, foi de uma moça que a filha dela morreu 

no parto, ela acabou caindo em uma depressão pós-parto que se transformou em outro 

transtorno, eu ainda tenho dúvida que transtorno seja esse, por só ter um atendimento 

dela ainda, porque primeiro foi a mãe que compareceu a um CRAS itinerante que a 

gente fez em R. e contou desse caso, aí na outra semana que a assistente social veio e 

gente fez a visita. (Psicóloga do CRAS). 

 

Desde a primeira visita o acolhimento realizado foi condicionado pelos saberes-poderes 

da psiquiatria, diminuindo as possibilidades de ouvir as múltiplas questões envolvidas no 

cotidiano de vida da moradora. Nesses termos, pode reforçar processos de medicalização social, 

indo na contramão de um acolhimento pautado pelo interesse, postura ética de cuidado, abertura 

ao outro (Tesser, Poli Neto & Campos, 2010). A narrativa da profissional nos indica ainda a 

utilização em ato das tecnologias leve-duras conforme discute Merhy (2013a), ou ainda dos 

saberes técnicos e científicos na compreensão de Ayres (2009), que não devem ser descartadas 

no cotidiano dos serviços conquanto diga respeito aos saberes estruturados dos núcleos 

profissionais, mas que devem ser submetidos às tecnologias leves, relacionais, produzidas 

dialogicamente com os usuários e seus saberes práticos, oriundos de suas experiências de vida.  

O acolhimento pautado pelo interesse pelos usuários e suas necessidades possibilita a 

avaliação de vulnerabilidades, eleição de prioridades, percepção de necessidades clínico-

biológicas, epidemiológicas e psicossociais que precisam ser consideradas. Em vista disso, há 

possibilidade de hierarquizar as necessidades quanto ao tempo de cuidado, distinguir 
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necessidades desiguais e tratá-las de acordo com suas características, o que significa envolver 

e estimular um sentido ético e coletivo, condicionando a postura do profissional (Tesser et al., 

2010). 

Compreender o acolhimento como dispositivo para reorganização do processo de 

trabalho pode implicar ainda em interferir nos encaminhamentos para a consulta médica ou 

especializada, contribuindo para vincular as necessidades dos usuários à diversas possibilidades 

de cuidado. Ao desfocar da função do médico como único protagonista do cuidado, amplia-se 

a clínica envolvendo diversos profissionais, incluindo diferentes abordagens e olhares distintos 

sobre os processos de adoecimento. Em nossa pesquisa o agente comunitário de saúde vem 

assumindo papel central no acolhimento, o que pode contribuir na reelaboração das 

necessidades, na sua tradução para os códigos científicos e facilitar uma relação dialógica, mas 

também recair na desresponsabilização dos demais profissionais, sobrecarregando o trabalho 

dos agentes que se veem solitários na tentativa de acolher problemas que em diversos momentos 

escapam de sua compreensão técnica. Assim, verificamos que fica principalmente sobre a 

função do agente comunitário o primeiro acolhimento dos problemas e a responsabilidade sobre 

as condutas a serem realizadas, como fica evidente no relato do profissional do NASF, que 

justifica o pouco conhecimento sobre os problemas de saúde dos assentados devido ao trabalho 

do agente: 

Porque a gente trabalha com essa questão da demanda do posto, né? Quando a gente 

chega tem já agendado alguma atividade ou alguma visita e aí a gente só consegue 

chegar até essa família se o agente de saúde trouxer e a equipe passar para a gente fazer 

esse trabalho, e daí a gente identificaria. (Psicólogo do NASF). 

 

Quando questionados sobre o cuidado ofertado diante dos problemas de TMC e uso 

problemático do álcool, os profissionais elencam a consulta individual, atividades grupais, 
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visita domiciliar, prescrição de medicamentos, orientação em saúde, palestras educativas, bem 

como outros programas que não dizem diretamente do campo da saúde mental, como o Saúde 

na Escola, vacinação, etc., mas que podem durante o processo de trabalho atentar para as 

múltiplas esferas da vida dos sujeitos. Seguindo nessa lógica, considerar que os sofrimentos 

estão intimamente relacionados aos modos como as pessoas convivem e trabalho no campo 

exige a necessidade de abertura dos profissionais para o outro, ampliação da escuta e 

complexificação das práticas de saúde. Na fala que segue, somente diante da constituição de 

um espaço intercessor, dialógico, foi possível a emergência de outras ordens de sofrimento dos 

usuários: 

Aí elas chegam para mim assim, quando estou lá principalmente no atendimento assim, 

do preventivo, aí as vezes surgem as conversas, elas começam a se abrir comigo, aí vai 

conta a violência doméstica que acontece dentro de casa, tudo por conta do uso abusivo 

do álcool. (Enfermeira da ESF). 

 

A abertura ao outro, respeitando a singularidade dos sujeitos, com sua história de vida, 

valores, medos e sofrimentos permite o distanciamento das regras institucionais, do enquadre 

normativo da rotina de trabalho, que diz que o espaço do preventivo é direcionado para 

determinados procedimentos com as mulheres. A abertura ao outro, encontro com a alteridade, 

rompe com a “alergia ao outro”, nas palavras de Carvalho, Bosi e Freire (2008), típica das 

relações contemporâneas. Essa sensibilidade permite a criação de uma relação intersubjetiva, 

sem deixar de voltar-se para os aspectos técnicos necessários. Assim, compreende o cuidado 

em sua dimensão ética, o que implica o não exercício de um saber ou de um poder sobre o outro 

que possa transformá-lo na ordem do idêntico, domesticando ou adaptando a partir dos preceitos 

e expectativas institucionais (Carvalho, 2014; Carvalho, Bosi & Freire, 2008). 
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Nesse momento também enxergamos o que Franco (2015) nomeia como “Trabalho 

Criativo”, ou seja, diante de problemas não esperados, nem previstos, que fogem a um 

determinado padrão dentro de um procedimento técnico, os trabalhadores são chamados a se 

posicionar, e esta resposta necessita a criação de linhas de fuga diante do prescritivo. A 

enfermeira nos momentos do preventivo se vê diante de responder ao que é protocolar ou 

romper com o padrão e operar outras alternativas de cuidado diante das necessidades dos 

usuários, inaugurando desse modo novas condutas, assumindo certos riscos, trabalhando em 

um campo maior de possibilidades. 

Em relação às estratégias de cuidado ofertadas pelos profissionais, houve predomínio 

da consulta individual. Vale salientar que não nos interessa unicamente discutir quais as 

ferramentas utilizadas pelos participantes, mas compreender a lógica que vem sustentando esse 

cuidado e que resguarda relação íntima com a concepção de processo saúde-doença e de 

usuário, posicionamentos éticos e políticos dos trabalhadores.  Nesses termos, a consulta 

individual foi a ferramenta mais amplamente utilizada pelas equipes, garantindo a hegemonia 

tecnocientífica no que diz respeito aos problemas de saúde mental: 

Então o que foi que eu fiz, ‘ah, então eu vou fazer uma terapia de casal’, e eu comecei 

a estudar mais sobre as terapias de casais que eu não tinha muita noção e eu comecei a 

fazer alguns cursos sobre terapia de casal e comecei a aplicar a terapia de casal. Foi bem 

impactante no início para os homens, para as mulheres elas já sabiam o que queriam e 

elas que tinham me procurado. E aí quando os homens chegam né, ‘eu não preciso disso 

porque eu sou macho, porque isso e aquilo’, e aí a barreira é quebrada porque você 

consegue desdobrar. E aí alguns casais que não tinham uma vida muito boa, de homem 

e mulher, hoje eles passam o testemunho deles, de como foi bom a terapia de casal para 

eles para outras pessoas. (Psicóloga do NASF). 
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Se for olhar pelo lado cientifico do negócio, a gente sabe que uma pessoa normal, 

quando ela está privada de glutamina e privada de complexo B, ela pode desenvolver, 

coisa que é muito comum a gente encontrar pessoas de rua não ter a mente, são pessoas 

que eram normais e devido a isso. (Enfermeiro do CAPS) 

 

Nesses relatos observamos os profissionais estruturando o cuidado a partir de seus 

saberes técnicos, enquanto a psicóloga julga que os conflitos familiares dos moradores podem 

ser reequilibrados por meio de suas ferramentas psicológicas, desconsiderando a complexidade 

de atravessamentos, o enfermeiro acredita que os sofrimentos vivenciados são condicionados 

por ausência de aminoácidos e vitaminas que dispara processos de adoecimento de modo mais 

ou menos homogêneo nos usuários, o que demonstra que as atividades de caráter curativista, 

individualista e focalizadas na doença ainda são hegemônicas no enfrentamento dos problemas 

de saúde. É importante ressaltar que não negamos o modelo médico vigente, tampouco 

ignoramos os alcances e potencialidades técnicas alcançadas, porém, se faz necessário a 

construção de novos espaços e modelos de cuidado que desloquem o olhar para a 

multidimensionalidade dos problemas de saúde, o que significa singularizar o cuidado diante 

das necessidades de cada usuário e coletivo.  

Em serviços como CAPS, CRAS e CREAS, há o desenvolvimento de atividades 

grupais, como grupos terapêuticos, oficinas de arte, grupos de convivência e fortalecimento de 

vínculos, grupos socioeducativos, dentre outros. Todavia, há dificuldades no manuseio dos 

grupos, o que leva os trabalhadores a criarem uma rotina de repetição e utilização dos grupos 

como maneira de gastar o tempo em serviço: 

E a gente deveria aprender melhor a trabalhar em grupo, eu tenho muita dificuldade, 

porque, assim, existe um grupo totalmente diversificado e que eu preciso dar conta em 

um grupo, aqui a gente não consegue trabalhar ainda com grupos focais. A gente 



102 
 

 
 

trabalha com grupos grandes. Às vezes até a própria integração no grupo, eu faço uma 

atividade e oitenta por cento participa, mas tem aqueles vinte por cento que não 

participam, então como é que eu faço para incluir isso. Eu precisaria de algumas técnicas 

nesse sentido, entendeu? Eu ainda sinto essa dificuldade, e eu percebo que não é só 

minha, mas de todos profissionais que vem entrando agora. (Psicóloga do CAPS). 

Aqui no nosso trabalho a gente sempre trabalha com grupos. Cada profissional tem um 

grupo naquele dia especifico para fazer com os usuários, tem o horário do lanche, tem 

horário para tudo, está entendendo. (Assistente Social do CAPS). 

 

As atividades grupais ou coletivas resguardam potencialidades que não vêm sendo 

ativadas pelos trabalhadores. É notório que essas práticas possuem dificuldades inerentes à sua 

condução, uma vez que vários atores estão em jogo com interesses e subjetividades diferentes. 

Porém, quando as equipes estão implicadas na construção desta tecnologia de cuidado, ela 

permite a criação de um plano comum entre os atores envolvidos, criando infinitas 

possibilidades de cuidado com repercussões em diferentes esferas da vida, seja no comércio do 

artesanato produzido, contribuindo para a geração de renda, ou mesmo na constituição de redes 

de apoio que podem extrapolar o espaço do serviço em si. Este nível de elaboração não pode 

ocorrer quando assistimos, como em nosso caso, a repartição e compartilhamento do cuidado 

entre os profissionais, onde cabe ao psicólogo o “grupo terapêutico”, ao pedagogo o “grupo de 

artesanato”, contribuindo para o enrijecimento dos saberes e práticas que não dialogam com a 

complexidade das necessidades dos usuários. Esta atitude reforça as dificuldades que os 

profissionais sentem na condução de atividades grupais ou coletivas, como afirmada pela 

psicóloga, pois não permite reconstruir as práticas instituídas que só podem ocorrer diante do 

enfrentamento com o inusitado no cotidiano de trabalho.  
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A visita domiciliar e busca ativa são ainda tecnologias de cuidado que se destacam no 

arsenal de ferramentas dos trabalhadores. Ainda que permita maior contato das equipes com os 

moradores, essas iniciativas estão ocorrendo diante dos casos mais problemáticos, quando é 

solicitado pelo agente comunitário ou outro profissional, pela encomenda de programas como 

a vacinação, ou ainda pelo recebimento de alguma denúncia como em situações violência, 

negligência com crianças e adolescentes, conflito na comunidade, dando um direcionamento 

puramente técnico e de resolução de problemas para a ação desenvolvida. Como indica o 

psicólogo a seguir, as condutas a serem tomadas nas visitas já estão prescritas a partir de 

problemas previamente identificados, o que impossibilita apreender outras necessidades de 

saúde:  

Não, assim, para fazer esse questionamento sobre essa questão do uso de álcool e outras 

drogas, depende muito da demanda que quando a gente vai para essa visita, já tem um 

breve diagnóstico do que é que a gente está indo fazer. (Psicólogo do NASF). 

 

As inúmeras potencialidades da visita domiciliar, como ação que permite conhecer o 

território, estabelecer vínculos com a comunidade, identificar os problemas vivenciados pelas 

famílias, mapear as necessidades sociais e de saúde e realizar diagnóstico comunitário, não 

estão sendo efetivadas no cotidiano dos serviços. Apesar disso, há tímidas iniciativas que 

ampliam o olhar no sentido de compreender os processos de determinação social da saúde, 

levando os trabalhadores a buscar respostas condizentes com as necessidades dos moradores, e 

complexificando as ações desenvolvidas:  

É, com relação a essas pessoas, quando a gente realiza uma visita dessa, a gente vê, 

analisa realmente todos os aspectos, né? Esse aspecto social, esse quadro de saúde, e o 

que é que a gente faz, né, a gente sempre procura saber se essas pessoas têm o BPC, se 

eles são assistidos de alguma forma pelo município, e aí entra o vale-cidadão, que muitos 
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deles têm acesso e os que não têm a gente procura incluir. Nessa condição a gente 

procura amenizar esses sintomas que estão ao nosso alcance. (Assistente Social do 

CAPS). 

 

No último relato observamos que um cuidado orientado por tecnologias leves, 

relacionais, nos espaços intercessores criados nas casas das famílias permitiu maior 

aproximação com a vida das famílias, tornando possível conhecer as relações entre os membros 

da família, o modo como vivem, além de identificar as dificuldades vivenciadas, 

potencialidades e processos protetores que podem contribuir no enfrentamento dos problemas 

de saúde dos sujeitos.  

Em relação às equipes de assistência social, a busca ativa representa uma ferramenta 

fundamental para encontrar grupos populacionais em condições de extrema vulnerabilidade e 

que se encontram desassistidas pelos serviços e programas socioassistenciais. Com o advento 

do Plano Brasil sem Miséria, a busca ativa foi impulsionada pela criação de equipes volantes 

da assistência social, que se referem a equipes adicionais ligadas ao CRAS no atendimento de 

famílias que vivem em locais de difícil acesso ou que estão dispersas no território. Por levar o 

atendimento às áreas mais remotas dos municípios, a presença de equipes volantes é indicada 

nos municípios de grande extensão, com comunidades rurais ou comunidades tradicionais, 

especialmente se houver comunidades isoladas (Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, 2014). 

Em nosso cenário de pesquisa alguns participantes consideram a necessidade de 

desenvolver ações mais próximas dos assentamentos rurais. Em vista disso, algumas estratégias 

vêm sendo desenvolvidas pelos trabalhadores:  

Então, a gente realizou no ano passado um trabalho do serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos em algumas comunidades, durante o ano passado inteiro para 
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crianças e adolescentes, aí, tendo em vista o trabalho nesses dois locais, esse ano a gente 

resolveu mudar para alcançar outros locais que não tínhamos alcançado no ano passado, 

com esse serviço. E aí a gente está levando para mais duas comunidades diferentes esse 

serviço de convivência, que aí é uma forma da gente estar alcançando essa população, 

de estar sabendo das demandas, uma das formas né?. (Psicólogo do CRAS). 

 

A responsabilização pelos usuários tem levado os profissionais a desenvolverem ações 

condizentes com as diretrizes do SUAS que tem no respeito às características socioterritoriais 

uma abordagem para a organização da atenção. Em um dos serviços as ações itinerantes, 

próximas dos moradores, estavam ocorrendo de modo sistematizado, o que lhe garantiu o nome 

de “CRAS Rural”. Contudo, é preciso salientar que as dificuldades encontradas pelos 

participantes na garantia de seu funcionamento, como reduzido número de profissionais na 

equipe e carência de recursos materiais, não a configuram como uma equipe volante nos termos 

da política de assistência social. De todo modo, na avaliação dos trabalhadores as ações 

desenvolvidas vêm possibilitando o conhecimento dos problemas vivenciados pelos moradores, 

bem como as potencialidades existentes no território, de modo que para os profissionais as 

atividades estão produzindo interferência no cotidiano da comunidade: 

Aí quando a gente vai para as comunidades a gente leva o atendimento social e 

psicológico, a mesma estrutura daqui. Se precisar de algum retorno a gente marca, se 

precisar de algum encaminhamento a gente envia. Normalmente a gente gosta de levar 

também o bolsa família, porque como só existe a sede na cidade, esse pessoal ao redor 

sempre tem de se deslocar para lá, dependendo das condições, né, que a gente trabalha 

em parceria com a saúde e educação, normalmente as escolas ou os postos de saúde 

cedem o espaço para a gente funcionar. Aí dependendo das condições, se tiver algum 

acesso a telefone, se pegar algum modem de internet, se a escola tiver algum serviço de 
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internet, a gente já leva o bolsa família, para que seja possível fazer essas atualizações, 

algum cadastro novo. São os mesmos atendimentos como existem aqui no CRAS né? 

Tirando os serviços de convivência. Aí antes de começar, antes de fazer essa abertura, 

a gente já tenta levar um pouco sobre o que é o CRAS, que tipo de atividade a gente 

oferece, quais profissionais que nós temos. (Assistente Social do CRAS). 

 

No campo da assistência social, o Brasil sem Miséria é uma iniciativa que busca garantir 

a universalidade do SUAS, principalmente quando tratamos de populações em condições 

específicas como as populações rurais. A composição de equipes volantes e itinerantes permite 

levar ações como o Serviço de Proteção Integral à Família e o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, para localidades até então desassistidas. Além disso, essas equipes 

ao se deslocarem pelos territórios conseguem localizar, cadastrar e identificar as necessidades 

da população, o que pode subsidiar demais ações, campanhas, palestras, atividades 

socioeducativas, etc. No entanto, é importante que as gestões locais viabilizem a implementação 

dessas equipes tendo em vista que há forte estímulo e financiamento pelo governo federal. No 

RN até o ano de 2014 havia apenas 10 equipes volantes de CRAS, número inferior quando 

comparado com outros estados nordestinos, região que contava com 496 equipes (Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2014).  

As atividades de educação em saúde são valorizadas pelos participantes em razão de seu 

foco na promoção de saúde. Observamos que as ações implementadas pelos participantes se 

restringem a realização de palestras e orientação direcionadas aos usuários, o que leva uma 

enfermeira de ESF a desvelar que a almejada produção de saúde se encontra inibida, pois os 

moradores não se interessam pelas palestras que são desenvolvidas pelos trabalhadores: 

Bom, palestra aqui, se você marcar uma palestra aqui: ‘amanhã tem uma palestra com 

tema tal’, ninguém vem. Se não for para alguma consulta, se não for para fazer algum 
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exame eles não vêm. Então tem que ser alguma atividade que faça esse povo 

comparecer. Fazer algum trabalho. Ou então vem, vem para a consulta, mas antes da 

consulta, vai para a palestra, para alguma coisa, como a gente tem feito sobre câncer de 

mama, de próstata, né? Foi a maior dificuldade para você conseguir dez homens para 

você dar uma palestra. (Enfermeira da ESF). 

 

O relato da enfermeira apresenta ruídos que podem ser melhor analisados, ao passo que 

reconhece a ineficácia das ações propostas, a trabalhadora termina culpabilizando os usuários 

pelo desinteresse nas atividades realizadas. Verificamos de modo geral que as temáticas das 

palestras são previamente escolhidas pelos profissionais, a partir de temas já consagrados no 

campo da saúde pública, a exemplo da saúde na gravidez, nutrição voltada para determinados 

agravos à saúde, organizadas por profissionais com experiência no assunto que demonstram 

utilizar metodologias tradicionais, que ignoram as necessidades dos usuários, sua participação, 

os saberes e iniciativas locais: 

Visando algumas palestras educativas, não só sobre álcool, mas sobre gestantes, 

diabetes, hipertensão, sobre vários casos que a população possa ter para que a gente 

consiga trabalhar na prevenção. (...). Para dar palestras, sei lá, pelo menos uma vez por 

semana está indo lá dando palestras, tendo bate-papo, porque aí as pessoas estariam lá 

conversando com profissionais competentes para tentar resolver o caso delas. (Educador 

físico do NASF). 

 

As ações de promoção da saúde preservam potencialidades que possibilitam interferir 

nas condições de vida das populações, enfrentando as situações de vulnerabilidade psicossocial 

e ambiental que persistem nos territórios. Contudo, consideramos que este caminho só pode 

ocorrer quando aposta na vinculação e no cuidado contínuo com os atores envolvidos, isto é, 
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dos coletivos e comunidades com seus interesses e necessidades de saúde específicos. Ferreira 

Neto e Kind (2011, p. 47) ponderam que a política de promoção da saúde “caminha num certo 

fio da navalha”, ora atravessado por forças de controle das populações outrora por fluxos mais 

libertários. Imersos nesta constante rede de poderes e saberes, potentes ações podem ser 

agenciadas desde que o trabalho ocorra a favor da autonomia dos sujeitos e coletividades de 

modo que estes criem normas para suas vidas, formas de lidar com as dificuldades, limites e 

sofrimentos. Contudo, armadilhas ainda persistem, tendo em vista que podem corresponder aos 

interesses da biopolítica contemporânea que investe paulatinamente na gestão das enfermidades 

crônicas e da morte, na avaliação e gestão dos riscos, buscando otimizar o corpo saudável 

acentuando as obrigações dos indivíduos e famílias em monitorar e administrar a própria vida 

(Rose, 2013). 

As ações de orientação e aconselhamento se destacam quando se trata do cuidado ao 

usuário problemático de álcool. A atuação dos profissionais está sendo pautada sobretudo pela 

perspectiva da abstinência, produzindo ações repetitivas, cristalizadas e que não se 

responsabilizam pelos contextos de vida que subjaz o consumo problemático de álcool. 

Destarte, é notório que as iniciativas são sustentadas por uma perspectiva normatizadora 

transvestida de promoção e prevenção de saúde, com intenções de controle das populações 

tendo em vista modos instituídos e idealizados de saúde. Vale destacar que esta perspectiva 

longe de instituir um espaço de acolhimento e cuidado, produz um estigma que os usuários 

passam a não mais reconhecer como lugar de cuidados, como explica o profissional a seguir: 

Aqui no município, até porque, assim, é estigmatizado quem usa e o CAPS. Porque a 

população acredita que a gente não faz redução de danos, aqui a gente tem que proibir 

a pessoa de usar. (Enfermeiro do CAPS). 
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No âmbito da discussão sobre o uso problemático do álcool, há tímidas ações pautadas 

por perspectivas que apostem no fortalecimento da vida, respeitando os modos diferenciados 

de “caminhar na vida” de cada sujeito. Em vista disso, alguns trabalhadores vêm atuando na 

perspectiva da Redução de Danos36, deslocando o olhar somente sobre o uso problemático para 

a existência concreta de vida dos sujeitos, reafirmando intervenções orientadas para a 

minimização dos danos à saúde, sociais e econômicos relacionados ao consumo de álcool sem 

necessariamente proibi-lo (Alves, 2009): 

Né? Então se o sujeito, por exemplo, a gente tem alguns usuários que estão levando a 

vida, vem para cá, as vezes tem até um trabalho, faz uma atividade, a gente vai vendo 

isso como sucessos no tratamento dele, não é só abstinência, que é o que a gente quer 

que aconteça, né? As vezes a gente tem esse desejo, né? Mas a gente fica feliz com esses 

outros avanços, né, com o fato de ele se cuidar um pouco mais. A questão do consumo 

da droga, ela ganha até, é um aspecto secundário, né? A gente acolhe, a gente cuida, a 

gente está oferecendo outras possibilidades para ele que não seja só a droga, que as 

vezes é a única coisa que ele tem. (Psicóloga do CAPS). 

 

É de certo modo consensual a potencialidade da atenção primária na prevenção e 

promoção do uso problemático do álcool, pois os profissionais podem intervir numa fase inicial 

antes que o usuário desenvolva sérios problemas pelo uso de álcool, podendo interferir nos 

condicionantes que levam ao uso abusivo, buscando o controle dos danos produzidos pelo abuso 

                                                           
36 A Redução de Danos, fundamento da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, se refere às políticas e 

aos programas de intervenção, cujo objetivo é reduzir possíveis danos devido ao uso de álcool e outras drogas sem, 

necessariamente, ter como meta a diminuição do consumo individual. Para isso, busca diferenciar repercussões na 

saúde dos indivíduos e suas relações comunitárias, bem como custos econômicos e impactos sociais relacionados 

às políticas sobre drogas. Segundo Pereira (2014), a redução de danos não é somente um conjunto de técnicas a 

mais no campo da saúde, mas uma iniciativa inovadora de atenção às pessoas com problemas relacionados ao 

abuso de substâncias psicoativas, baseado nos direitos humanos, singularidade e vontade dos sujeitos. Tal 

iniciativa propõe o resgate da dimensão de liberdade, em um campo historicamente marcado pela imposição moral 

e controle dos comportamentos, como base dos tratamentos à dependência química. 
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das substâncias e não necessariamente sua abstinência (Schneider & Lima, 2011). Como 

estratégia a ser incorporada na atenção primária (Ministério da Saúde, 2013) por meio de ações 

como a triagem e intervenção breve (TIB) no cotidiano das consultas, visitas domiciliares, etc., 

(Ronzani, 2008; WHO, 2011), as ações sob esta perspectiva pressupõem sua utilização 

enquanto abordagem possível no manejo de diversos agravos e condições de saúde, nesse 

sentido exige a utilização de tecnologias relacionais centradas no acolhimento, no vínculo e na 

confiança (Lima, 2014). Nesses termos, verificamos que ações pontuais estão sendo 

desenvolvidas nas equipes de saúde da família, mas a depender ainda de posturas de 

determinados trabalhadores, não sendo algo legitimado na rotina das equipes. Como na fala a 

seguir, a odontóloga reconhece que os cuidados a serem desenvolvidos nessas situações 

precisam ir além de ações reducionistas voltadas para a saúde bucal, ampliando o olhar sobre a 

problemática: 

Assim, na medida que ele afeta, é, tanto a questão, é, como é que eu vou dizer, 

psicológica. Aquela pessoa fica deprimida, você vê que sem a presença do álcool ela é 

uma pessoa abatida, e questão odontológica é mais desleixada, assim, ela não tem, a 

saúde bucal não é 100% então a gente tem que fazer, assim, um trabalho efetivo apesar 

da orientação nesses casos ser levado em segundo plano porque as pessoas têm tantos 

problemas maiores do que a saúde bucal, né, porque assim, os problemas mais 

sistêmicos. Então a gente ajuda na medida que, assim, como pode, né, mas a gente sabe 

que tem que fazer um trabalho muito maior do que só olhar para a saúde bucal. 

(Odontóloga da ESF). 

 

O processo de trabalho executado pelas equipes não consegue romper com os 

especialismos que caracterizam o modo de cuidado hegemônico no campo das políticas sociais. 

É preocupante que equipes de NASF, concebidas com o objetivo de arrebentar as lógicas 
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disciplinares por meio de um trabalho baseado na interdisciplinaridade e na articulação do 

cuidado entre os serviços, estejam reclusas em salas realizando atividades ambulatoriais, 

puramente assistenciais, sem nenhum contato com as equipes de saúde da família ou com a 

realidade dos territórios:  

Na hora que eu cheguei, eu estava vendo as perguntas assim, né. Como a gente não tem 

um trabalho social, eu não posso lhe responder quase nenhuma pergunta dessa, porque 

vem para mim os pacientes que procuram a Secretaria de Saúde, que foram para o 

médico, que passaram fisioterapia e vem. Eu não tenho caso de transtorno mental para 

falar para você, eu não tenho caso de alcoolismo para falar para você, porque eu faço 

realmente atendimento clínico na parte de fisioterapia e pronto!. (Fisioterapeuta do 

NASF). 

 

Não obstante, há iniciativas que tentam compor estratégias conectadas com as 

necessidades da população. A equipe de um CRAS, por exemplo, diante da constatação da 

ausência de retaguarda especializada na região, defende que determinados grupos executados 

pela equipe estão acolhendo o sofrimento de ordem psicossocial, o que chega a causar certo 

desconforto pela possibilidade de se enquadrar como atividade clínica ofertada em um CRAS. 

Diante disso, o discurso do profissional parece fazer referência aos processos de determinação 

social da saúde, quando considera que as dificuldades socioeconômicas, as violações de direitos 

básicos não estão dissociadas das experiências de sofrimento vivenciadas pelos usuários: 

Infelizmente ainda estamos naquela bitolados de ficar cada um no seu dispositivo, uma 

coisa que eu acho uma grande ferramenta aqui no CRAS é o trabalho com grupos, que 

a gente consegue reunir um grupo maior de pessoas e aí trabalhar temas diversos, dando 

oportunidade fala e está trocando informações, não com fins terapêuticos, mas que acaba 

sendo terapêutico também. Então eu acho que uma das grandes ferramentas do CRAS 
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hoje em relação a esse apoio em saúde mental são os grupos, eles atuando de forma 

positiva no bem-estar psíquico de cada um que vem aqui, que se coloca, chora, se 

posiciona, acho isso muito bacana. (Assistente Social do CRAS). 

 

Ao estabelecer um espaço de abertura ao outro em detrimento de uma intervenção 

tecnicista, do saber-poder sobre o outro e de anulação de suas diferenças, se estabelece um 

espaço relacional de intensa troca intersubjetiva, onde os usuários saem de uma relação objetal 

de apagamento de suas necessidades e conseguem dar voz à complexidade de seus sofrimentos 

relacionados ao seu cotidiano de vida. Esse espaço de cuidado caracteriza a humanização das 

ações e o estabelecimento de um cuidado integral, criando práticas mais inventivas não mais 

restritas aos protocolos institucionais (Anéas & Ayres, 2011; Carvalho, Freire & Bosi, 2009; 

Merhy, 2013b).    

De modo geral, a elaboração do cuidado nesse cenário ocorre por meio da aplicação de 

programas verticalizados e descontextualizados oriundos dos ministérios responsáveis, bem 

como pela transposição de uma lógica de cuidado construída e pensada para ambientes urbanos, 

que quando reproduzida em contextos rurais específicos, não conseguem responder aos 

problemas detectados, constituindo serviços com baixa resolutividade.  

Para além das lógicas que sustentam e direcionam o cuidado, é importante levar em 

conta a sua condução nas redes de atenção. Como porta de entrada preferencial no SUS, as 

equipes de ESF estão enfrentando problemas no que concerne ao acolhimento e produção de 

cuidados voltados para as demandas de saúde mental. Os trabalhadores das equipes de ESF 

comumente reclamam da pouca habilidade e competência para abordar usuários portadores de 

transtorno mental comum e usuários problemáticos do álcool e o discurso dos trabalhadores 

sobre a loucura ainda é fortemente atrelado à periculosidade, o que tem levado uma equipe a 
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negar acolhimento aos usuários portadores de transtorno mental. Desse modo, a principal 

resposta dada aos casos de saúde mental é o encaminhamento para o nível especializado: 

Acho que de início a gente poderia fazer é ir atrás, ou CRAS ou CAPS, alguma coisa 

que pudessem ir mais a fundo para que eles pudessem ajudar da forma que a gente não 

está podendo ajudar. (...). Eu acho que para isso falta muita coisa, porque só a equipe de 

Saúde da Família, um problema desse aí não resolve. Porque deveria ter, na minha 

opinião, uma assistente social, um psicólogo, um psiquiatra, eles teriam uma casa de 

apoio, até tem, mas não é aquela coisa que funciona 100%, né? Se for depender só da 

nossa equipe, não resolve. (Agente comunitária de saúde da ESF). 

 

Apesar da atenção primária constituir a referência maior para a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), alguns autores apontam as dificuldades enfrentadas pelas equipes de 

saúde da família no manejo das demandas de saúde mental e no estabelecimento de cuidados 

primários resolutos e efetivos, entraves encontrados em diversos contextos de nosso sistema de 

saúde (Paulon & Neves, 2013; Yasui & Costa-Rosa, 2008). Os estudos mostram os constantes 

relatos da ausência de diretrizes práticas que direcionem as ações; discursos de profissionais 

que se consideram despreparados tecnicamente para lidar com as demandas de saúde mental; 

demanda por suporte institucional, seja na forma de capacitação ou supervisão; além de outras 

dificuldades como planejamento de intervenções no território; detecção e intervenção precoce 

ou mapeamento dos casos no território; apoio a situações de crise psiquiátrica; 

acompanhamento para o uso racional de medicamentos; prevenção de admissões desnecessárias 

em hospitais psiquiátricos; elaboração de planos de continuidade de cuidados; estabelecimento 

e manutenção de sistema de apoio comunitário; estímulo à participação ativa do usuário, 

famílias e comunidade no cuidado; e articulação com a rede especializada de saúde mental 

(Dimenstein, Lima & Macedo, 2013). Diante disso, ao estabelecer como procedimento o 
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encaminhamento indiscriminado para serviços como o CAPS, há sobrecarga de demandas que 

poderiam ser trabalhadas pelas equipes de atenção primária: 

Hoje teve um caso bem assim, que a gente vê como as pessoas ainda tão distante de 

compreender a rede, a RAPS. Essa senhora, ela tinha todas as características, os 

sintomas, tudo de um caso que era para ser acompanhado no CAPS, ela nunca veio ao 

CAPS. Ela fazia todo o acompanhamento na ESF, só com a renovação das receitas. E 

no discurso dela, ela colocava que há muito tempo estava tomando aquela medicação e 

que não estava fazendo efeito, e o psiquiatra pode ver que realmente estava faltando 

uma medicação ali que poderia ajudar no quadro dela, então assim, um caso que era para 

ser acompanhado pelo CAPS, a ESF não envia, e vários casos que não eram para ser 

acompanhados pelo CAPS, a gente diz ‘Olha, a pessoa pode estar sendo matriciada daí, 

daí da estratégia’, mandam para cá! Então são coisas que a gente vê que ainda está difícil 

trabalhar. Esse entendimento da RAPS, que a saúde mental ela pode e deve ter começado 

a trabalhar na saúde básica!. (Psicóloga do CAPS). 

 

Em relação ao apoio matricial realizado pelas equipes de NASF, estratégia adotada pelo 

Ministério da Saúde para fortalecer as ações de saúde mental na atenção primária, observamos 

que ela não vem contribuindo ao menos de maneira satisfatória na ampliação das habilidades e 

competências dos profissionais. O matriciamento realizado pelas equipes vem se limitando ao 

caráter assistencial, com atendimentos pontuais e de natureza ambulatorial; discussões dos 

casos mais problemáticos; visita domiciliar quando extremamente necessário. Os atendimentos 

e intervenções conjuntas entre os trabalhadores do NASF e ESF junto ao usuário, família e 

comunidade não faz parte do cotidiano dos serviços. Os problemas detectados estão 

relacionados à saturação das demandas; dificuldades para organizar e mudar o estilo de 

trabalho; bem como a problemas de gestão nos serviços: gerência da própria agenda de trabalho 
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pelas equipes, priorização da assistência e pressão por produção, além do privilégio de práticas 

biologicistas, tecnicistas, individualistas em detrimento de atenção comunitária (Paulon & 

Neves, 2013), como podemos observar no trecho a seguir: 

Eles vão lá, quando tem grávidas para dar o curso, o pessoal do NASF vem em 

peso, participa. E antes eu estava fazendo pelo menos uma vez por mês com a 

nutricionista só, para vir junto com a gente, mas quando a gente, nós vamos ter uma 

ação aí a gente usa a creche, vem a equipe toda, cada um em suas salas, primeiro faz 

junto com toda a comunidade, o farmacêutico vem falar sobre a medicação; aí vem a B., 

que é a fono; tem a psicóloga que eu não sei o nome; aí faz aquela palestra geral, depois 

vai cada um para as suas salas e fazem atendimentos. (Enfermeira da ESF). 

 

A noção de coordenação do cuidado não vem sendo implementada pela APS, haja vista 

que ao encaminhar para outros serviços ela não consegue acompanhar o itinerário percorrido 

pelo usuário ao longo da rede. O sistema de referência e contrarreferência apresenta problemas 

no que se refere à comunicação entre os serviços, pois apesar dos profissionais ressaltarem que 

a comunicação é facilitada pela proximidade e as redes de amizade, quando realizam 

encaminhamento é comum não receber notícias sobre as intervenções realizadas em seguida. 

Cecílio (2009) nos adverte para o que concebe como segunda dimensão da integralidade 

da atenção, e que está intimamente relacionada à responsabilização pelo usuário e continuidade 

do cuidado pelas redes de atenção. Explicando melhor, a integralidade só pode ser atingida 

quando ocorre articulação entre os serviços acionados no atendimento das necessidades dos 

usuários, ou seja, esta dimensão da integralidade se efetiva pelo enlace dos usuários numa rede 

de serviços. A coordenação do cuidado pela atenção primária é uma ferramenta importante, 

pois estas equipes de saúde possuem vínculos mais sólidos com os usuários. Assim, como 

equipes de referência para determinada população, podem acompanhar o usuário na utilização 
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de várias tecnologias de cuidado que estão distribuídas em uma gama de serviços, garantindo 

que respostas possam ser dadas aos problemas de saúde. 

Em relação ao CAPS, equipamento central da RAPS, o serviço não está operando na 

perspectiva territorial e comunitária que sustenta a Estratégia de Atenção Psicossocial (EAPS), 

promovendo o “encapsulamento” dos usuários que não encontram porta de saída nos serviços, 

o que produz implicações particulares para os usuários das comunidades rurais, como indica a 

psicóloga: 

Tem um específico que está aqui desde a fundação do CAPS porque quando ela recebe 

alta entra em crise e para de tomar a medicação para poder voltar, e a gente tem a imensa 

dificuldade de fazer com essa criatura, porque eu entrei agora, mas a gente acaba vendo 

no prontuário que ela é de I., da zona rural, e quando ela recebe alta daqui ela volta para 

a zona rural, ela fica aqui na cidade para receber os cuidados, e aí ela acaba voltando. 

Alguns fazem isso, vem morar na cidade porque é mais fácil de conseguir atendimento. 

(Psicóloga do CAPS). 

 

Os profissionais alegam que a alta demanda recebida impossibilita o desenvolvimento 

de outros tipos de atenção que fujam das atividades grupais e individuais centradas no serviço. 

Diante do processo de trabalho enrijecido e cristalizado, não há espaço para articular com as 

redes de atenção e em apenas um serviço percebemos iniciativas de matriciamento com as 

equipes de ESF. Nesse serviço em questão, a psicóloga conta que o matriciamento que vem 

sendo desenvolvido juntamente com o psiquiatra do NASF está provocando conflitos nas redes 

de atenção, pois as equipes de ESF estão resistentes em aderir à nova lógica de cuidado que 

desmantela as ações que se restringiam ao simples encaminhamento:  

Eu acredito muito assim, Mauricio, nesse primeiro momento a gente está com um 

projeto de a gente fazer esse matriciamento lá, a gente está querendo ir à zona rural, né? 
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Seria um primeiro momento, sentar mesmo com os profissionais da ESF, falar o que é 

CAPS, falar o que é TM falar o que seria esse TM que atende no CAPS, o que é de 

ambulatório, a gente está com esse projeto em vista para começar em 2015, né? Que 

seria uma forma de a gente estar chegando nesses lugares, e depois a gente poderia 

pensar em algo realmente para o público mesmo, né? Algumas rodas de conversa, 

oficinas, esse tipo de coisa. (...). As pessoas estão inconformadas porque o psiquiatra 

não quer fazer aquele atendimento ali, no postinho, aquelas 30, 40, 60 pessoas. Estamos 

querendo mudar essa organização, esse atendimento, e assim, eu até coloquei 

conversando com ele que as pessoas só iam perceber a importância desse trabalho daqui 

a um tempo, quando a gente vai estar colhendo os frutos, né, vai estar tirando, de a gente 

estar fazendo esse matriciamento, então a gente está citando sempre, a gente está 

querendo de fato que essa RAPS saia mais do papel e que não se resuma somente a um 

ou dois serviços, né? Ou até mesmo à área da saúde, a gente quer ampliar porque a gente 

sabe que a área da assistência social também tem muito a contribuir. (Psicóloga do 

CAPS). 

 

Como contou a psicóloga, para responder à complexidade dos problemas de saúde 

vivenciados pelos moradores, os profissionais necessitam acionar a rede intersetorial de 

cuidado. Contudo, a lógica de referência sem contrarreferência e a inexistência de atividades 

que envolvam diferentes equipes se agrava quando envolve diferentes setores das políticas 

públicas. Para ilustrar o problema em questão, durante entrevista com profissional do NASF, 

ao ser questionado sobre a articulação com CRAS, o participante relatou não saber o que era o 

serviço e que ações eram desenvolvidas pela equipe. Assim, a rede intersetorial se encontra 

intensamente fragmentada, criando conflitos entre os profissionais:  
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Olha, do CRAS e do CREAS é o seguinte, sempre quando aparece é reclamação: ‘olhe 

nós estamos sabendo que fulano de tal está acontecendo isso e isso’, aí eu digo: ‘olhe, 

nós já estivemos lá foi feito o encaminhamento para o psiquiatra três vezes, o marido 

não leva a mulher de jeito nenhum’. (...). É sempre assim, reclamando, ela nunca vem, 

assim, querendo ajudar. (Enfermeira da ESF). 

 

Conceber o processo de determinação do cuidado exige a transformação dos serviços 

de saúde na busca pela intersetorialidade do cuidado. Desse modo, o reposicionamento dos 

processos de trabalho, a constituição de uma rede de cuidados intersetorial e a prática da 

interdisciplinaridade tornam-se, logo, premissas para compor práticas aliadas a esta nova 

concepção (Ferro, Oliveira, Silva, Zimmermann & Castanharo, 2015). Aliada a isto, há a 

compreensão de que compor práticas intersetoriais reduz custos sociais e econômicos para os 

atores envolvidos, pois as necessidades são atendidas por diversos equipamentos da rede: 

E aí a gente está se articulando ainda. O CRAS e o CREAS, a gente estava conversando 

na semana passada, principalmente na questão do CREAS de estabelecer isso porque a 

gente sabe que tem os casos de violência contra o público daqui, que é atendido aqui e 

que é atendido lá no CREAS também. (Psicóloga do CAPS). 

 

Diante das barreiras de acesso às redes de atenção, bem como a sua baixa capacidade 

de resposta e resolutividade aos problemas de saúde, os moradores utilizam seus próprios 

recursos para lidar com o sofrimento. A família e os amigos são as principais formas de apoio 

e suporte utilizadas pelos usuários em sofrimento, além de outras formas de cuidado como a fé 

e religiosidade, medicina caseira como o chá de boldo, garrafada, dentre outros. Em relação às 

formas de apoio na comunidade, os assentados alegam a falta de suporte comunitário, apesar 

de alguns moradores indicar a igreja e o trabalho como pontos de apoio. 
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No âmbito das formas de apoio e suporte na comunidade, os trabalhadores não 

conseguem discutir sobre iniciativas de fortalecimento dos recursos utilizados pelos moradores. 

A despeito da maioria dos profissionais alegar desconhecer iniciativas usadas pelos moradores, 

alguns apontam como possíveis formas de apoio a igreja, a religião e o uso de remédios caseiros, 

reconhecendo a importância desses modos de cuidado para os usuários: 

Eles hoje estão procurando essa válvula, essa questão de compartilhar aquilo que sentem 

na igreja, porque, creio eu, tem também a parte religiosa de cada um, claro, mas essa 

questão na parte de saúde é porque eles não têm um vínculo com a unidade. (Enfermeiro 

da ESF). 

Sim, tem. Hoje eles são católicos, mas muitos recorrem a igrejas, assembleia de deus, 

para deus curar eles e tirarem aquilo ali da vida deles. É como se fosse uma seta que 

colocaram na casa deles e eles precisam realmente de um refúgio e aí como o município 

é pequeno o que é que resta para eles? É só realmente igrejas, lá não tem centro espírita. 

Aqui tem umbanda, tem candomblé, tem centro espírita aqui tem tudo, lá não, lá 

realmente eles têm de fixar ali. Que eu vou me apegar a igreja, a palavra de deus que aí 

meio que eu fujo, é uma fuga deles. Muitos ainda não pioraram a situação devido à 

crença deles, as crenças deles são muito importantes. São refúgios que eles mesmo 

criaram, são a estratégia deles, não é a nossa estratégia. É a estratégia da própria 

população, não só de Paulo Freire, mas em si do município. (Psicóloga do NASF). 

 

Dentre as religiões mais praticadas pelos moradores estão as neopentecostais, que 

podem atuar elaborando uma rede de solidariedade e suporte psicossocial mais potente e 

eficiente quando comparada com as estratégias de cuidado operadas pelas equipes de saúde e 

assistência social (Santos, 2006). Em vista disso, apesar de reconhecer a importância da 

religiosidade para a saúde, os profissionais não conseguem lidar com essa questão, o que tem 
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provocado desencontros entre o cuidado ofertado e o lugar assumido pela religião na vida dos 

usuários (Murakami & Campos, 2012). 

Frente estas práticas de cuidado, os profissionais tentam assumir uma postura de 

neutralidade, denunciando a dificuldade que os modos institucionalizados de cuidado têm em 

sintonizar e criar conexões com as práticas populares de saúde, como as práticas culturais e 

comunitárias que servem de referência aos povos rurais (Budó & Saupe, 2005; Escola de Saúde 

Pública de Minas Gerais, 2014; Lara, Brito & Rezende; 2012; Silva, Dimenstein & Leite, 2013). 

Os aspectos culturais assumem destaque na reflexão sobre o cuidado psicossocial. 

Prezando por este recurso, dentre as principais diretrizes destacadas na PNSIPCFA está a 

valorizaração das “práticas e conhecimentos tradicionais, com a promoção do reconhecimento 

da dimensão subjetiva, coletiva e social dessas práticas e a produção e reprodução de saberes 

das populações tradicionais” (Ministério da Saúde, 2011, p. 6). A valorização do saber popular 

e das práticas tradicionais de saúde expressa o compromisso com a produção e reprodução de 

saberes das populações tradicionais, como os saberes de parteiras, benzedeiras, raizeiras, 

xamãs, etc. 

Mesmo alvo de processos de marginalização social, as populações rurais ainda mantêm 

saberes e práticas que são produtores de pertencimento e que organizam os seus modos de 

compreender e agir na vida. O aspecto cultural, sejam as crenças populares, religiosidade, 

alimentação e sociabilidades, estrutura modos próprios de responder aos processos de 

adoecimento, servindo para amenizar as dores e sofrimentos (Budó & Saupe, 2005). Nessa 

perspectiva, Costa, Dimenstein e Leite (2015) afirmam que é fundamental para os profissionais, 

detentores de saberes práticos e científicos, compreender estes códigos para que não sejam 

criadas novas barreiras entre serviços-usuários.  

As práticas populares e tradicionais de cuidado, muitas vezes geracionais, assumem 

valor que não podem ser desconsideradas pelos serviços de saúde e assistência social. São 
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práticas que se expressam em uma variedade de formas, seja em formas de organização 

comunitária, modos de sociabilidade e convivência, relações de vizinhança, que dão 

sustentação frente as adversidades da vida cotidiana (Budó & Saupe, 2005; Escola de Saúde 

Pública de Minas Gerais, 2014; Lara, et al., 2012; Silva et al., 2013). Diante disso, é urgente 

que os serviços de saúde e assistência social busquem alternativas de cuidado próximas ao 

cotidiano das populações, o que implica em sintonizar os saberes técnicos e científicos aos 

saberes práticos e culturais, e possibilita a produção de modos singulares de cuidado. 

Perante as dificuldades das equipes de acessar as comunidades rurais, a potencialização 

das práticas culturais e informais de cuidado torna-se um foco de ação importante para os 

profissionais que atuam nesses contextos, tendo em vista que estas são as primeiras iniciativas 

tomadas pelos usuários frente aos processos de adoecimento (Lara et al., 2012; Silva et al., 

2013). Além disso, potencializar as práticas e saberes populares significa tornar os sujeitos 

autores de sua própria vida.  

Estabelecer modos de cuidado territorializados e culturais também enreda o âmbito 

comunitário. A emergência da perspectiva comunitária surge em âmbito internacional atrelada 

às noções de promoção de saúde que ocorreriam por meio de capacitação comunitária 

(Rodrigues, Carvalho & Ximenes, 2011). Concordamos com Sawaia (2013) quando considera 

que a comunidade é marcada pela diversidade, singularidade e conflito, afastando as 

concepções de comunidade como massa uniforme, estanque e consensual. Assumimos a ideia 

de comunidade como lócus privilegiado para atuação das políticas públicas, pois trata-se de 

uma organização social com enorme capacidade de gerar sentimentos de pertencimento e 

vinculação, podendo atuar como local de acolhimento, apoio ou suporte para os sujeitos.  

A comunidade representa para a atenção psicossocial o principal foco de investimento 

das ações em saúde. Assim, os cuidados elaborados pelos trabalhadores podem agir no sentido 

de subsidiar as iniciativas comunitárias que podem servir de suporte e apoio aos sujeitos. 
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Juliano e Yunes (2014) concebem as redes de apoio social como coletivos de sistemas e pessoas 

significativas, que compõem os elos de relacionamentos recebidos e percebidos pelos sujeitos. 

A afetividade é peça crucial, em função do incontestável valor do vínculo de afeto para a 

constituição e manutenção das redes de apoio. 

Diante das condições de pobreza e vulnerabilidade psicossocial e ambiental que 

vivencia parte das populações rurais, a eficácia das redes de apoio pode se expressar como 

mecanismo de enfrentamento às condições adversas de vida, bem como de proteção social. As 

cooperativas comunitárias e associações de trabalhadores rurais, os movimentos sociais do 

campo, até mesmo grupos de base religiosa e rodas de vizinhança podem se configurar como 

grupo de ajuda e suporte mútuo, no sentido de Vasconcelos (2013), pois reúne a troca de 

vivências, o compartilhamento de histórias de vida, ajuda emocional, aconselhamento e 

discussão de estratégias para enfrentar os problemas cotidianos (ajuda mútua), acrescidos a isso 

ações de cuidado e suporte concreto (suporte mútuo). 

Para Vasconcelos (2013) tais grupos e redes de amizade constituem importantes 

estratégias de empoderamento, ou seja, de fortalecimento, aumento de poder e autonomia 

pessoal e coletiva perante as situações de opressão, violência ou discriminação. O 

estabelecimento e manutenção dos laços sociais entre as pessoas que compartilham do mesmo 

espaço de uma comunidade indica maior coesão social, trocas recíprocas e suporte social, 

fatores de proteção contra os processos adoecedores (Almeida, 2015). 

 O contexto de vida dos moradores é marcado pela dificuldade de acesso aos serviços e 

programas de saúde e assistência social; problemas no acolhimento e tratamento dos seus 

problemas de saúde mental; e carência de apoio e suporte no território. Nesse sentido, podemos 

inferir que os moradores em sofrimento podem passar por processos de cronificação e de 

agravamento de seus problemas que podem resultar em situações de crise psiquiátrica ou 

abstinência, além de situações adversas associadas ao uso problemático do álcool. Em relação 
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a atenção à crise, ela desponta como um dos problemas mais evidentes e de difícil manejo para 

as equipes nos diversos pontos da rede (Silva & Dimenstein, 2015). 

No contexto investigado o suporte à crise apresentou diferentes configurações, apesar 

das respostas ofertadas denunciarem o grande desafio que representa a atenção à crise para os 

serviços da RAPS. O itinerário percorrido pelos assentados é longo e sem respostas, o que 

intensifica o sofrimento dos usuários e familiares. Quando procuram a ESF eles são 

encaminhados para o CAPS ou para o hospital municipal/regional. É importante salientar que 

o atendimento no CAPS ou no hospital municipal/regional depende de uma variedade de 

fatores, como a vinculação com o serviço, a gravidade da crise e os profissionais presentes. A 

resposta dada nesses momentos é invariavelmente a contenção química, com acolhimento 

mínimo pelo profissional especializado se ele estiver no serviço, como relata bastante 

angustiada a trabalhadora a seguir: 

O que é que acontece, uma realidade que eu observei, o SAMU atende urgências, mas 

não atende urgências psiquiátricas, só atende com a presença de um policial, e cidade 

de pequeno porte você sabe que tem dificuldade de encontrar esse policial que se 

disponha a ir, até porque não é uma função dele acompanhar o SAMU. Então a gente 

tem muita dificuldade em relação a isso. Porque não existe uma rede de saúde mental, 

existe um CAPS de saúde mental. Pronto, do CAPS a gente “joga” para o centro clínico, 

os profissionais do centro clínico são eu e o psiquiatra, em saúde mental. Então assim, 

é muito desarticulado, não existe o leito psiquiátrico, existe um atendimento de urgência, 

que vai drogar o paciente para que ele não dê trabalho, para que ele não tente se matar, 

que ele não agrida ninguém, fim, só isso. Psiquiatra no município a gente só tem um. 

Que é o daqui e o do centro clínico, e até então o “psicólogo em saúde” só tem ele. 

(Psicóloga do CAPS). 
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O manejo da atenção à crise é nesses contextos um dos principais entraves na atenção 

em saúde mental. Enquanto os profissionais não conseguem elaborar modos de cuidado que 

permitam a expressão do sofrimento, agindo correntemente no silenciamento por meio da 

contenção química, outros acionam as possibilidades de internação psiquiátrica ainda 

existentes. Não obstante, atualmente há dificuldades no encaminhamento para os hospitais 

psiquiátricos de referência, pois segundo os profissionais, a política institucional estabeleceu 

barreiras que impedem o livre encaminhamento. A restrição dos encaminhamentos é relatada 

com pesar por alguns trabalhadores, pois alegam não possuir condições materiais nem 

qualificação para ofertar atendimento à crise. Em relação aos usuários problemáticos de álcool, 

ocorre o encaminhamento indiscriminado para unidades de internação como as comunidades 

terapêuticas, o que onera ainda mais as famílias que se encontram em situação de 

vulnerabilidade, ou o próprio município, pois em um deles a gestão está pagando por leitos de 

internação, reforçando a lógica hospitalocêntrica e privatista em detrimento do atendimento 

psicossocial, territorializado e público. Esse cenário problemático é similar ao encontrado por 

Silva e colaboradores (2013) no sertão paraibano, os autores constataram em seu estudo que no 

momento em que os usuários necessitam de serviços de atendimento à crise, invariavelmente o 

serviço utilizado pelos sujeitos em sofrimento psíquico é o de internação psiquiátrica, o que 

representa um retrocesso para o andamento da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial. 

A substituição do atendimento hospitalocêntrico em direção ao atendimento na RAPS 

vem sendo acompanhada pela instalação de leitos de saúde mental em hospitais gerais. Nesse 

sentido, cerca de 71% dos serviços hospitalares de referência se encontram em municípios com 

até 70.000 habitantes, no entanto, no RN, salvo os encontrados na capital potiguar, não há outras 

unidades hospitalares que contemplem leitos de saúde mental. Desse modo, os moradores se 

encontram desassistidos por esse tipo de serviço, o que dificulta o atendimento qualificado em 

saúde mental (Ministério da Saúde, 2015). 
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Apesar dos problemas detectados, é importante assinalar que a atenção à crise ofertada 

por um dos hospitais é resultado do movimento de alguns profissionais que estão reivindicando 

o suporte à crise no hospital dessa região. Como narra a trabalhadora a seguir, o movimento 

organizado disparou processos institucionais que estão em vias de regularizar e implementar os 

leitos de atenção integral em saúde mental, respeitando as diretrizes da reforma psiquiátrica em 

curso: 

É, o que existe é o seguinte, quando a gente faz essa articulação, é melhor, por exemplo: 

a gente já chegou a ir com o usuário para passar pelo médico, para dizer que é usuário 

do CAPS, não tem aquela coisa, assim, que está formalizada de que tem 3 leitos 

hospitalares e que as pessoas que têm transtorno podem recorrer quando elas precisarem, 

independente do dia ou com quem elas forem! (...). Então a gente que tem que estar 

fazendo essa ponte ainda, né? Que eu acho que é uma coisa que agora, nesse ano, que a 

gente já vinha caminhando nessa discussão, com o hospital, já estava muita coisa já 

fechada e a gente parou por causa dessas questões de mudança de governo, então eu 

acho que esse ano isso realmente vai ter que acontecer. Eu acho que o tempo já passou. 

(Psicóloga do CAPS). 

 

O cuidado psicossocial em saúde mental em contextos rurais ao tomar como ponto de 

partida as necessidades das populações e os territórios onde estabelecem seus modos de vida, 

constitui modos de cuidado territorializados, integrais e culturalmente sensíveis e que levantam 

uma série de desafios de diferentes ordens. Dando continuidade à nossa reflexão, é de especial 

interesse para nós identificar os desafios postos no cotidiano dos trabalhadores que ainda 

emperram o trabalho em uma perspectiva psicossocial, temática que é alvo de debate no 

capítulo a seguir.  
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Capítulo 6. Desafios para o cuidado em contextos rurais  

 

Os participantes de nossa investigação indicaram alguns desafios postos no cotidiano 

dos serviços relacionados ao cuidado em saúde mental em uma perspectiva psicossocial. São 

obstáculos que refletem entraves tanto do SUS como do SUAS de modo geral, mas que ganham 

especificidades outras quando atentamos para as singularidades inerentes aos contextos rurais.  

Até recentemente a maioria das políticas públicas no Brasil eram indiferentes aos 

espaços rurais. Não havia políticas e ações em saúde que levassem em conta a diversidade e as 

dinâmicas próprias desses contextos, diferentes sujeitos sociais, mobilidades populacionais, 

relações sociais, modos de produção, aspectos culturais e ambientais, povos e comunidades que 

têm seus modos de vida e reprodução sociais relacionados predominantemente com o campo, 

com a floresta e com os ambientes aquáticos, ou seja, são camponesas(es); agricultoras(es) 

familiares; trabalhadoras(es) rurais assentadas(os) ou acampadas(os); trabalhadoras(es) 

assalariadas(os) e temporárias(os); comunidades tradicionais, como quilombolas, 

ribeirinhas(os); pescadoras(es) artesanais e marisqueiras; as que habitam e utilizam reservas 

extrativistas em áreas florestais ou aquáticas; aquelas atingidas por barragens; dentre outras 

(Silva, et al., 2015). 

Levando em consideração os índices negativos de saúde das populações do campo e a 

carência de políticas públicas voltadas para esse segmento, a XII Conferência Nacional de 

Saúde em 2004 apontou como um dos principais desafios do SUS a garantia do acesso ao 

sistema de saúde pela população rural (Bergamaschi, Teles, Souza & Nakatami, 2012). Nesse 

caminho o Ministério da Saúde por meio da Portaria nº. 2.460 de 12 de dezembro de 2005 

instituiu o Grupo da Terra, que trabalhou na elaboração da Política Nacional de Saúde Integral 

das Populações do Campo das Florestas e das Águas publicada no ano de 2011, e que busca 
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levar em conta as especificidades das diferentes populações rurais brasileira visando o acesso 

integral e universal à saúde, além de introduzir nos programas de saúde já existentes as 

necessidades específicas em saúde dessas populações.  

Em relação à saúde mental, ao analisarmos a PNSIPCFA verificamos que não há 

nenhuma novidade que provoque alterações na RAPS no sentido de considerar as 

especificidades socioterritoriais e psicossociais dessas populações. A política busca fortalecer 

a RAPS e tece comentários sobre aspectos epidemiológicos associados ao trabalho no campo 

como disparadores de sofrimentos. Do mesmo modo, na política de saúde mental em vigor não 

há uma diretriz estabelecida de atenção e cuidado para as populações do campo, reconhecendo 

apenas os impactos do uso de agrotóxicos pelos trabalhadores rurais, seja no desenvolvimento 

de transtorno mental ou na sua correlação com o alto número de suicídios, porém, não há 

direcionamentos claros sobre o tema de modo que se materialize em intervenções nos serviços 

de saúde. 

Diante das peculiaridades socioterritoriais das populações do campo, as necessidades de 

saúde destes povos exigem uma paradoxal radicalização dos próprios princípios que 

conformam a atenção psicossocial no país, pois se o seu sentido passa por uma transformação 

de relações de poder, de novas articulações entre atores e da desconstrução dos saberes, práticas 

e culturas do modelo asilar, agora são os saberes, práticas e culturas próprios de seu modelo 

que são desafiados diante de singularidades outras associadas a estas populações (Assis et al., 

2014).  

 

6.1. Produção de redes de cuidado 

 

As discussões em torno do território servem de base para pensar a implementação dos 

serviços nos contextos rurais. A organização dos serviços deve ser guiada pelas materialidades, 
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os fluxos e uso dos territórios. Dessa forma, organizar uma rede de serviços numa cidade de 

pequeno porte do interior do semiárido nordestino difere de sua organização em regiões 

amazônicas ou na periferia de uma metrópole brasileira (Guimarães, et al., 2014; Lima & Yasui, 

2014). Essa reflexão pode contribuir para as estratégias de regionalização da saúde, debate 

intenso que vem ocorrendo no campo da saúde e que interfere diretamente na acessibilidade de 

grupos populacionais distantes dos centros urbanos que contemplam os serviços, como ocorre 

com os assentados e demais populações rurais. 

As regiões de saúde se referem a arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, 

de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 

logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. É uma iniciativa que visa 

conectar diferentes tipos de atenção e sua organização depende da definição das regiões de 

saúde e do conjunto de ações e serviços que serão estabelecidos em determinada região (Dantas 

& Feitosa, 2013). 

A regionalização da saúde já vem sendo implementada desde a origem do SUS, 

principalmente através da hierarquização e descentralização do sistema, conferindo maior 

autonomia aos estados e municípios. No entanto, é notório que o resultado foi a dependência 

de municípios e estados em condições financeiras precárias aos interesses e direcionamentos da 

união que invariavelmente não consegue atender às necessidades locais. Além disso, a 

configuração regional se viu altamente afetada pelos interesses políticos locais e sem 

capacidade técnica para responder aos problemas vivenciados pela população.  

Duarte e colaboradores (2015) alertam ainda que o debate em voga resguarda distintos 

interesses políticos, desde iniciativas que privilegiam a importância da racionalização de 

recursos, até perspectivas sustentadas pelos princípios do SUS, quais sejam a universalidade, 

integralidade e equidade da atenção, compreendendo a transformação social o objeto e a 

racionalidade do modelo assistencial que busca legitimamente o uso eficaz e eficiente dos 
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recursos. Contudo, como a regionalização é um processo em curso, cabe perguntar qual 

racionalidade prevalecerá, será a afirmação dos princípios doutrinários e organizativos do SUS, 

em que a saúde é considerada como um direito humano e constitucional? Ou o favorecimento 

da racionalidade da saúde como mercadoria? 

Em nosso cenário de pesquisa observamos que o processo de regionalização ainda está 

fortemente direcionado pela lógica neoliberal de racionalização de recursos, como destacaram 

os participantes de nossa investigação ao indicar como entraves para o processo de trabalho em 

contextos rurais, a dificuldade de acesso às regiões distantes, a grande quantidade de demandas 

recebidas, problemas na pactuação de serviços regionais, além da carência de retaguarda 

especializada:  

A gente tem um hospital regional, porém como os municípios aqui dessa região, E. S., 

J., V., S. que abrange uma gama de uns 9 municípios, todos eles desembocam no 

hospital regional de S. A. Então, assim, a demanda lá por ser tão grande, e por não ter 

psiquiatra, então os clínicos gerais de lá, normalmente eles já encaminham para hospital 

psiquiátrico. (Enfermeiro da ESF). 

 

A lógica neoliberal que atravessa as iniciativas de regionalização impacta sobretudo as 

populações em condições de vulnerabilidade. Em município investigado, percebemos que no 

processo de territorialização dos serviços, a equipe de NASF esteve desvinculada das equipes 

de saúde da família das áreas rurais. A problemática envolvida é que naquele município as 

populações rurais representam mais da metade da população da cidade. Quando questionei o 

coordenador da equipe os motivos que levaram a esta organização, ele não soube responder, 

alegando que quando ingressou na equipe ela já vinha funcionando sob esta lógica. Veja bem, 

os processos de territorialização e regionalização pode reproduzir iniquidades em saúde ao 
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estabelecer barreiras de acesso às populações que historicamente tiveram seus direitos sociais 

negados.  

Todavia, é preciso destacar que há forças de resistência que buscam a garantia dos 

direitos constitucionais, como exemplo, pela participação de lideranças de um assentamento 

nos conselhos municipal de saúde e assistência social com o intuito de trazer à tona as 

necessidades vivenciadas pelos moradores, ou ainda por meio de iniciativas já comentadas de 

trabalhadores que reivindicam o atendimento à crise nos hospitais regionais como modo de 

efetivar a política nacional de saúde mental. 

Ribeiro (2015) aponta para o desafio de um planejamento territorial participativo, que 

tome como ponto de partida a situação de saúde que se almeja alcançar em cada localidade, a 

partir do reconhecimento dos processos de determinação social da saúde em cada território, o 

que conformará diferentes configurações para as respostas governamentais. Regionalizar, 

portanto, pode corresponder à produção de um recorte político em um determinado território 

usado, visando a construção de respostas, social e institucionalmente articuladas, à problemas 

cuja solução requer esforços colaborativos e coordenados dos atores governamentais e não 

governamentais, implicados em ações locais.  

Para Mendes (2010) o modo como esse processo vem se dando no país conforma 

sistemas fragmentados de atenção à saúde, estruturados sob um conjunto de pontos de atenção 

à saúde isolados e sem comunicação que, por consequência, são incapazes de prestar uma 

atenção contínua à população. De modo geral, não há reconhecimento do território, mas a 

delimitação de regiões do ponto de vista político-administrativo, o que impossibilita a gestão 

baseada nas necessidades de saúde da população.  

No caso da RAPS, os assentados enfrentam dificuldades no que se refere à continuidade 

do cuidado nas redes de atenção. Além disso, frequentemente encontram barreiras nos 

municípios próximos, que reclamam da saturação de demandas e da impossibilidade de 
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responder às necessidades de outros munícipios. Em vista disso é que Silva e Gomes (2013) 

creditam como objetivo fundamental da regionalização a garantia de respostas aos usuários no 

menor custo social, econômico e no menor tempo possível. Para isso é necessário a construção 

de solidariedades territoriais entre os municípios, com ações articuladas e integradas nos 

diferentes níveis de complexidade da atenção à saúde, caso contrário o modelo atual persistirá, 

desigual, fragmentado e com oferta de serviços insuficientes em determinadas localidades.   

O problema da retaguarda especializada diz respeito à dificuldade de implementar esses 

serviços em localidades com baixa densidade demográfica e reduzido número populacional. 

Experiências na Espanha tentam contornar os obstáculos socioterritoriais e podem servir de 

inspiração para o ordenamento da rede de cuidados em contextos rurais. Nesse país, as soluções 

delineadas foram o desenvolvimento de programas flexíveis organizados em equipes pequenas 

e próximas do cotidiano de vida das pessoas, indo além dos tradicionais equipamentos de saúde 

mental marcados pela rigidez do processo de trabalho no que concerne à circulação de 

profissionais, horários de funcionamento do serviço, protocolos de encaminhamento 

tradicionais, e profissionais locados no serviço. Vale destacar que a organização das redes de 

cuidado em contextos rurais naquele país tem por princípio o atendimento das necessidades de 

cada território, o que produz serviços, programas e estratégias de cuidado locais e singulares. 

No entanto, alguns elementos organizam o processo de trabalho nesses serviços, como a a) 

existência de protocolos para detecção dos usuários em contextos rurais, evitando os vazios 

existenciais; b) garantia de no mínimo 20% da carga horária reservada para ações nos 

territórios; c) programas de atenção domiciliar tendo em vista os contextos rurais; d) alta 

coordenação entre os serviços de saúde para os casos mais isolados, com destaque para a 

atenção primária; e) potencialização da atenção primária na coordenação do cuidado, bem como 

a utilização dos equipamentos sociais existentes nos territórios; f)  intervenção com as famílias 

de áreas mais distantes como modo de obter colaboração nos cuidados do usuário; e g) 
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capacitação e formação continuada dos profissionais para intervir nestes contextos, 

contribuindo para qualificar os programas e intervenções psicossociais (Ministerio de Sanidad 

y Politica Social, 2011). 

No Brasil, a principal estratégia para a garantia da universidade e equidade em saúde é 

a regionalização da saúde organizada em redes de atenção. Nesse sentido, tomando a RAPS 

como foco, a rede só se efetiva quando há compartilhamento de uma finalidade comum, que 

julgamos ser a resposta às necessidades de saúde das populações. Desse modo, compreender a 

construção das redes incide novamente no nível da micropolítica do cuidado, que depende das 

relações estabelecidas entre serviços, trabalhadores e usuários.  

O funcionamento das redes de atenção no nível da micropolítica do cuidado opera diante 

do alcance de objetivos, ou seja, está em constante construção na medida em que respostas são 

dadas as necessidades dos usuários e comunidade (Assis et al., 2014). Nessa perspectiva, Merhy 

e colaboradores (2014) tratam de redes vivas, que para o autor são redes de caráter digitais, não 

analógicas como as redes institucionalizadas, mas fragmentárias e em acontecimento, 

circunstanciais e que se reconstroem diante das singularidades dos problemas de saúde, que por 

sua vez exige conexões diferenciadas entre os equipamentos existentes nos territórios. Então, 

coloca-se como exigência que as redes de atenção sejam sensíveis ao território, às necessidades 

de saúde dos usuários em suas inúmeras existências, o que implica em estabelecer conexões de 

diferentes níveis na busca pela resolução dos problemas de saúde, como equipamentos sociais, 

grupos de igreja e de demais religiões, movimentos sociais, cooperativas de trabalhadores, etc.  

Compreender o processo saúde-doença por meio da determinação social da saúde tem 

demonstrado que o contexto de vida das populações pode se configurar como lócus de cuidado 

importante, como também serviços de saúde efetivos, dado o sentimento de confiança criado 

na população. Dado o vínculo que as populações rurais estabelecem com a terra, construindo 
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modos de vida e trabalho diversos, a atenção primária à saúde se torna local privilegiado na 

atenção às necessidades das populações. 

 

6.2. Cuidados territorializados na Atenção Primária à Saúde 

 

O território é o lugar privilegiado para viabilizar a Estratégia de Atenção Psicossocial 

(EAPS), pois é nele que transcorre a vida cotidiana das pessoas e é ali que se torna viável a 

construção de planos continuados de cuidado que atendam, de fato, aos projetos de vida das 

pessoas e comunidades. Os vínculos estabelecidos no território com os profissionais de saúde, 

e mais especificamente com o profissional da atenção primária, são recursos a serem 

intensamente explorados no cuidado psicossocial em saúde mental em contextos rurais. 

Reconhecer as potencialidades e possibilidades dos profissionais da atenção primária em suas 

ações cotidianas é entender que a atuação em saúde mental não está restrita aos níveis 

especializados, mas ocorrem, sobretudo, nas ruas, nos espaços de sociabilidade e convivência. 

O território, é, nesses termos, a antítese da lógica biomédica que inviabiliza a possibilidade de 

um cuidado integral por desconsiderar as dinâmicas socioterritoriais, os processos de 

determinação social da saúde e fragmentar os usuários nas especialidades médicas. 

A noção de redes de atenção concebe a APS como centro de comunicação e coordenação 

de cuidado, o que tem implicações para as populações do campo. Além de porta de entrada 

preferencial no sistema de saúde, as equipes de ESF lidam diretamente com as condições de 

vida e os processos de determinação da saúde das populações. Assim, a OMS em uma de suas 

recomendações para a saúde mental em nível global apontou para a relevância da APS no 

cuidado ao sujeito em sofrimento psíquico, bem como a importância do estabelecimento de 

cuidados em nível comunitário, envolvendo a família e a comunidade na atenção em saúde 

(WHO, 2002). 
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Alguns estudos em áreas rurais (Oliveira et al., 2015; Uchoa et al., 2011) sobre o acesso 

aos cuidados primários e qualidade da atenção às populações rurais destacam que houve 

melhora significativa das condições de vida da população a partir da expansão da atenção 

primária, principalmente no que diz respeito ao acompanhamento do pré-natal, do crescimento 

e desenvolvimento infantil, ao controle de diabetes e hipertensão, e, finalmente, à expansão do 

atendimento odontológico. Quando se trata da saúde mental, os estudos são escassos, todavia, 

algumas experiências observadas na Espanha notadamente concluem sobre a relevância da 

atenção primária na atenção às populações que se encontram distantes dos centros urbanos, 

como é o caso das populações rurais (Ministerio de Sanidad y Politica Social, 2011).  

Uchoa e colaboradores (2011) alertam que mesmo considerando os avanços, não foram 

encontradas evidências consistentes que apontem para a conversão do modelo tecnoassistencial 

nesses contextos, o que nos remete a Mendes (2015) quando evidencia os múltiplos interesses 

políticos implícitos na construção da atenção primária como estratégia neoliberal de focalização 

da atenção aos pobres e de racionalização dos gastos públicos em saúde, delegando às famílias 

e comunidades a responsabilidade pelos seus cuidados (Oliveira et al., 2015). Em nossa 

investigação, observamos que a despeito do maior acesso a este nível de atenção, os moradores 

se encontram desassistidos durante certos períodos devido ao rodízio das equipes pelas 

diferentes comunidades, criando vazios assistenciais conforme narrado pela enfermeira: 

Porque a gente só vai duas vezes por mês e as pessoas aproveitam tudo para ir ao 

atendimento, aí você tem que fazer aquele atendimento corrido porque tem que sair de 

lá 13:30. Aí quando é um caso mais grave, igual tem um senhor lá com câncer, que já 

está fazendo tratamento e que eu tenho que ir lá de qualquer jeito, porque precisa mesmo 

verificar como é que está a situação, se as coisas estão sendo encaminhadas, algo mais 

especifico, aí vou. (Enfermeira da ESF). 
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O discurso de transformação do modelo assistencial por meio da APS ainda não vem 

sendo concretizado no cotidiano de trabalho das equipes, pois os profissionais precisam 

trabalhar tendo em vista a realização do maior número de procedimentos em detrimento de 

cuidados que atentem para as necessidades de saúde das populações. Nessa direção, Uchoa 

(2011) indicou que não houve indícios em seu estudo do uso de tecnologias leves que favoreçam 

o enfrentamento dos condicionantes em saúde, associados aos processos de determinação social 

da saúde, nem uma prática interdisciplinar, intersetorial e articulada com as redes sociais, 

restringindo as ações pelo uso de tecnologias mais duras pautadas na lógica clientelista e não 

pela garantia de direitos. Este cenário é semelhante ao encontrado em nossa investigação, tendo 

em vista que as equipes de ESF estão enfrentando problemas no que concerne ao acolhimento 

e produção de cuidados voltadas para as demandas de saúde mental, o que tem levado os 

trabalhadores a estabelecer como principal ferramenta terapêutica o uso de psicotrópicos, ou 

mesmo encaminhando para o nível especializado.  

Sob outra perspectiva, Oliveira (2015) observou ações interdisciplinares e intersetoriais, 

com maior participação dos usuários na organização da atenção ao serviço e nos planos de ação 

comunitários, demonstrando atitudes cuidadoras diante das condições de vida das populações. 

Destacaram ainda que ao compreender a relação direta entre saúde e a terra, enquanto condição 

material e simbólica de vida dessas populações, as equipes vêm construindo ações de 

fortalecimento de equipamentos e serviços coletivos de apoio às famílias, como moradia, 

sistemas de telefonia, mobilidade, que podem interferir de modo decisivo nas condições de vida 

e saúde, bem como na permanência das famílias no campo. 

É nesse sentido que destacamos que o cuidado no âmbito primário possibilita articular 

uma rede comunitária de cuidados, conectando diferentes equipamentos sociais e institucionais. 

Uma rede desta natureza abre caminho não apenas para a modificação das formas de cuidado, 

acolhimento e suporte aos usuários, mas também permite a invenção de novas relações e 
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sociabilidades nos espaços de vida comunitário. A produção de cuidados primários exige a 

articulação de diferentes saberes, tecnologias e atores na identificação das necessidades de 

saúde da população, mapeamento comunitário, construção de diagnósticos e planos de 

continuidade de cuidados. Em vista disso, Dimenstein (2013) tendo como referência 

experiências internacionais, relata a potência dos cuidados primários no sentido da 

complexificação e ampliação das estratégias de cuidado, contemplando questões como 

convivência comunitária e trabalho.  

A inserção da saúde mental na APS se faz necessária para o progresso da própria 

Reforma Psiquiátrica (Dimenstein, et al., 2013; Figueiredo & Campos, 2009). Esta afirmação é 

reforçada pelo fato de que maior parte dos municípios do país não preenchem os critérios 

populacionais (não possuem 15.000 habitantes) que sustentem a implementação de dispositivos 

essenciais da política de saúde mental, neste caso, o CAPS. Para as populações rurais de 

sobremaneira, a atenção primária é a referência maior no atendimento de seus problemas de 

saúde.   

Compreendendo a atenção básica como local estratégico de atenção à saúde das 

populações rurais, consideramos esse nível assistencial como o ponto de encontro de diversas 

políticas públicas, como a Política Nacional de Saúde Integral dos Povos do Campo, das 

Florestas e das Águas, as políticas de saúde mental, assistência social, dentre outras. As ações 

da atenção primária permitem contemplar a saúde em sua integralidade, reconhecer os 

determinantes que interferem nas condições de saúde, identificar os nós mais sensíveis onde 

intervenções podem produzir maior impacto sobre a saúde das populações e atacar os diversos 

fatores que impactam e dificultam a vida das famílias e comunidades (Buss & Pellegrini Filho, 

2007). 

A PNSIPCFA traz como um de seus objetivos garantir o acesso com resolutividade às 

ações da atenção básica. Dentre as estratégias para operacionalizar suas diretrizes, a política 
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cita a instituição de instrumentos e mecanismos de atendimento à saúde das populações do 

campo e da floresta na atenção básica, como por exemplo, a implantação de unidades fluviais 

itinerantes e/ou fixas, bem como privilegiar os municípios da área de abrangência da Amazônia 

Legal e os pequenos municípios nos demais estados do país, com prioridade para ações e 

serviços de saúde  na estratégia de saúde da família, responsáveis pela articulação do conjunto 

das ações de saúde (Ministério da Saúde, 2011). 

Articulando-se com a PNSIPCFA, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)37 

pretende custear equipes de saúde da família ribeirinhas em unidades básicas de saúde fluviais; 

qualificar a atenção a populações sazonais, rurais, quilombolas, assentadas, isoladas;  

implementar equipes de atenção básica para populações específicas (Ministério da Saúde, 

2012), além de disponibilizar recurso complementar para municípios com maiores dificuldades 

financeiras de atração e fixação de profissionais (Silva, et al., 2015). Apesar das iniciativas 

elencadas representarem movimentos importantes em direção ao acesso de qualidade às 

populações rurais, conforme apontado pelo relatório do Observatório da Política Nacional de 

Saúde Integral das Populações do Campo, Floresta e Águas (Soares, 2014), a cobertura das 

equipes de ESF ainda se encontra comprometida em áreas rurais, principalmente as que 

possuem baixa densidade populacional, o que demonstra que ainda é um desafio ainda não 

devidamente superado. 

 

6.3. Multideterminação da saúde: produção de práticas intersetoriais 

 

                                                           
37  Na intenção de aumentar o escopo de ação da atenção básica, foi divulgada a Portaria nº 978/GM/MS de 2012 

que diz: “Fazem jus ao recebimento na Modalidade 1 todas as ESF dos Municípios constantes do Anexo I da 

Portaria nº 822/GM/MS, de 17 de abril de 2006, as ESF dos Municípios constantes do Anexo da Portaria nº 

90/GM/MS, de 17 de janeiro de 2008, que atendam a populações residentes em assentamentos ou remanescentes 

de quilombos, respeitado o número máximo de equipes definidos também na Portaria nº 90/GM, e as ESF que 

atuam em Municípios e áreas priorizadas para o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(Pronasci), definidos na Portaria nº 2.920/GM/MS, de 3 de dezembro de 2008”. 
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Para responder aos problemas de saúde vivenciados pelos assentados, os participantes 

necessitam acionar a rede intersetorial de cuidado. Contudo, a lógica burocrática de referência 

sem contrarreferência e a inexistência de atividades que conjuguem diferentes equipes e setores 

das políticas públicas emperram a construção de práticas intersetoriais, como narram os 

trabalhadores em seguida: 

“Olha, em relação com as equipes de saúde não existe nenhum contato, o contato que 

eu tive foi naquele outubro rosa, a gente se conheceu lá, foi um papo bacana, mas até os 

dias que a gente vêm para o município não é são os dias que ela vem. A gente tem até 

vontade de poder sentar as equipes, discutir os casos e ver o que é possível, mas até hoje 

não se efetivou essa proposta. (Psicólogo do CRAS). 

Não, não. Até então não tem articulação, mas nós estamos bolando algumas estratégias 

já para nos articularmos com eles. Porque algumas situações nós realmente precisamos 

do CRAS, algumas intervenções precisam ser realizadas. E aí a gente realmente está 

tentando se aproximar deles para poder a gente trabalhar em equipe. Inclusive na questão 

dos grupos. (Psicóloga do NASF). 

 

A construção de um projeto comum entre os setores das políticas públicas em diálogo 

constante com a comunidade é outro desafio que desponta para o cuidado em saúde mental em 

contextos rurais haja vista que a complexidade dos problemas vivenciados pelas populações 

não acompanha a pouca diversidade de equipamentos de saúde e socioassistenciais nessas 

regiões. 

O compromisso ético e sanitário de dialogar, interagir e responder à 

multidimensionalidade das necessidades das pessoas, suas experiências de sofrimento em seus 

contextos de vida, implica a contínua tessitura, nos territórios, de respostas concretas, 

coordenadas, integradas, complexas e plurais, o que exige necessariamente articulação 
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intersetorial (Assis et al., 2014). Pensar na regionalização em saúde e na construção de redes de 

atenção também solicita respostas que dificilmente estarão circunscritas ao campo de atuação 

do setor saúde, principalmente em contextos rurais, mas resultarão de ações sinérgicas de vários 

setores, institucionais e da sociedade civil, que guardem complementariedade entre si ou 

tenham poder de interferência sobre os diferentes territórios (Ribeiro, 2015).  

A Organização Mundial de Médicos de Família (World Organization of National 

Colleges Academies, WONCA, 2013) considera que a qualidade da saúde das populações rurais 

está fundamentada em multideterminações muito amplas, incluindo não apenas a ausência de 

doença, mas conecta demais dimensões da vida como a família, amigos, trabalho e comunidade. 

Produzir saúde nesses contextos requer cooperação das diversas áreas das políticas sociais, bem 

como participação das comunidades e envolvimento da sociedade civil.  

A ação intersetorial traz como imperativo a construção de objetos de intervenção 

comum entre os diferentes setores e a comunidade tendo em vista o planejamento e 

enfrentamento integrado dos problemas definidos como prioritários. Refletindo sobre isso, é 

importante a criação de estruturas políticas e institucionais que facilitem a cooperação e o 

compartilhamento de objetivos. O Plano Brasil Sem Miséria (Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, 2014) representa um programa social que necessita da intersecção 

da assistência social, saúde e educação, o que o torna um dispositivo potente que pode disparar 

ações intersetoriais. No que se refere à realidade investigada, apesar dos problemas visualizados 

no acompanhamento do Bolsa Família, notadamente inserido no eixo de garantia de renda do 

Brasil Sem Miséria, o agente comunitário de saúde vem operando como elo entre a saúde a 

assistência social e conseguindo estabelecer diálogos mínimos entre os setores, algo que 

podemos supor que ocorria de modo mais fragmentado antes da institucionalização de tais 

ações. 
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Por conseguinte, Prisco (2013) reconhece algumas qualidades da intersetorialidade que 

podem contribuir para a construção e execução das políticas sociais brasileiras, como a 

complementariedade entre os setores envolvidos; unificação das agendas dos diversos setores; 

intercâmbio de saberes e ações; potencialização da capacidade executiva dos diferentes setores 

envolvidos; rompimento com a clausura do cotidiano dos serviços; criação e manutenção de 

espaços dialógicos entre os equipamentos; enfrentamento e superação de dissensos; e 

conhecimento dos territórios onde se pretende disparar processos de enfrentamento às 

condições de vida e trabalho adversas. 

No entanto, como salientam Monnerat e Souza (2011), propor práticas intersetoriais não 

isenta de disputas políticas entre as diferentes áreas e atores envolvidos no processo. 

Vasconcelos, Rosa e Bisneto (2010) indicam a importância da criação e negociação de 

dispositivos de defesa e de autonomia relativa dentro e entre os serviços, no que diz respeito às 

cobranças corporativas, administrativas e institucionais conservadoras que tendem a engessar e 

exigir modos tradicionais de trabalho. Assim, para a produção de uma rede intersetorial de 

cuidados tendo em conta as necessidades sociais e de saúde das populações rurais é crucial a 

organização local e regional de redes de cuidado com intensa participação e controle social 

(WONCA, 2013). 

Compreendemos a intersetorialidade como um modo de gestão das políticas públicas, 

de organização de redes de atenção e de metodologias de trabalho que podem contribuir na 

integralidade da atenção em saúde mental, haja vista que abrange o contexto dos sujeitos em 

suas múltiplas dimensões da vida. Quando tomamos em consideração a atenção à saúde das 

populações rurais, isso se torna mais evidente, conquanto resguardam particularidades nos seus 

modos de vida e trabalho que não conseguem ser apreendidas separadamente pelas políticas, 

além de problemas no que diz respeito à retaguarda assistencial, que podem ser enfrentadas por 

meio da conexão dos diversos equipamentos de saúde e socioassistenciais. 
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Os desafios apontados pelos profissionais e discutidos até o momento também estão 

relacionados à formação em saúde. Produzir cuidados em rede, territorializados, ou 

intersetoriais em contextos rurais levanta uma série de questões para o campo da formação em 

saúde. Não por acaso, e como já pudemos observar na discussão empreendida, os participantes 

indicam como desafios problemas na formação, capacitação e educação em saúde, o que produz 

diversas implicações para as práticas cotidianas de cuidado.  

 

6.4. Educação, formação e capacitação para atenção em saúde mental às populações 

rurais 

 

Os participantes de nossa investigação salientaram outros desafios no cotidiano de 

trabalho, como problemas na formação e ausência de capacitação para lidar com problemas de 

saúde mental em contextos rurais. É evidente que incorporar o debate sobre a determinação 

social da saúde e as dinâmicas territoriais na construção de cuidados tendo em vista os povos 

do campo exige mudanças no paradigma biologicista, tecnicista, hospitalocêntrico, curativista 

e individualista ainda hegemônico que persiste no campo da formação em saúde. 

Independente da categoria profissional, os profissionais alegaram que a graduação não 

fornece subsídios necessários para a atuação no cotidiano do trabalho, como elenca a psicóloga 

a seguir: 

Não, sinceramente, uma coisa que aprendi na faculdade é que ela não forma, ela informa. 

Ela simplesmente informa, eu me lembro de ter simplesmente ouvido falar do CAPS, e 

me lembro de ter estudado sobre algumas doenças, que a gente paga aquelas disciplinas 

básicas, mas dizer que dá conta do “universo” do CAPS. Porque não é só uma doença, 

é uma pessoa que traz alguma doença e uma série de questões, não posso trabalhar a 
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doença isolada, porque existe a questão social, existe a questão afetiva, existe a questão 

financeira, existe uma série de questões envolvidas. (Psicóloga do CAPS). 

 

A profissional destaca que no cotidiano de seu trabalho há dificuldades relacionadas ao 

enfrentamento de condições de adoecimento que vão além da doença em si, indicando que a 

formação no campo da saúde ainda resguarda resquícios tecnicista e especialista em detrimento 

do diálogo inter e transdisciplinar. Não obstante, é importante destacar que alguns participantes 

ainda reclamam da pouca formação técnica, queixa que ao ser melhor analisada desvela que 

diante da pouca resolutividade dos procedimentos utilizados, os profissionais se agarram na 

segurança fornecida pelos saberes técnicos como modo de tentar garantir o sucesso prático de 

suas intervenções.  

O problema da formação é um determinante importante, haja vista que são os 

trabalhadores que operam os cuidados no chão dos territórios. Em nossa investigação, os 

trabalhadores denunciaram dificuldades de diversas ordens na construção de iniciativas de 

capacitação para os trabalhadores, quando alegaram que as secretarias não forneciam os cursos 

de capacitação oferecidas pelo ministério da saúde, ou disponibilizavam poucas vagas por meio 

de processos de seleção duvidosos, conforme aponta a enfermeira em seguida:  

Por causa disso a gente vai ter que buscar, e o curso mesmo, as vezes até aparece cursos 

interessantes, mas infelizmente para as secretarias, as vezes os secretários dão mais 

preferência em ficar na unidade atendendo, e tem muito curso que a gente sabe que vem 

do SUS, do Ministério, né. (...). Então os gestores também eram para ver que esses 

cursos que o Ministério oferece seriam interessantes para a gente atender a comunidade 

porque com certeza melhoraria o atendimento, e mesmo que falta, que você falte um ou 

dois dias no curso, o ganho com a capacitação é muito bom, que valeria a pena do que 

só ficar atendendo, atendendo. (Enfermeira da ESF). 
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No âmbito dessa discussão, é preciso construir diversas estratégias de educação 

permanente descentralizadas e equitativas, viabilizando a participação dos pequenos e médios 

municípios que enfrentam dificuldades de diversas ordens em implementar iniciativas de 

capacitação para os trabalhadores, possibilitando processos de aprendizagem que estejam 

conectados com os territórios onde atuam e com suas necessidades enquanto trabalhadores 

nesses contextos específicos.   

É incontestável a importância de experiências desde a graduação, como experiências 

que já vem sendo implementadas como o Programa de Educação pelo Trabalho (PET-Saúde), 

ou ainda iniciativas recentes na pós-graduação como a Residência Multiprofissional em Saúde 

do Campo, que permite a formação em saúde consonante com os princípios e diretrizes que 

sustentam o SUS em contextos sociais distintos do que tradicionalmente é experimentado nos 

cursos de formação. Sobre a formação direcionada para os contextos rurais, foi disponibilizado 

no ano de 2015 um curso de formação à distância voltado para a Política Nacional de Saúde 

Integral das Populações do Campo e da Floresta, via Rede UNA-SUS, o que demonstra 

iniciativas de qualificação da atenção às populações do campo.  

Ademais, é importante destacar que as políticas recentes de expansão e interiorização 

do ensino superior podem contribuir para a formação de profissionais conectados com esses 

contextos específicos, desde que seja disponibilizado processos de formação em saúde nas 

comunidades, com integração ensino-serviço. Garantir estratégias de educação em saúde que 

envolva universidade, comunidade e serviço pode constituir um importante dispositivo, como 

considera Lourau (2014, p. 135), onde dispositivo é uma “montagem ou artifício produtor de 

inovações que gera acontecimentos e devires, atualiza virtualidades e inventa o novo radical”, 

pois estamos falando de uma aprendizagem que atue como processos de subjetivação, 
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produzindo trabalhadores implicados eticamente e politicamente com as necessidades de saúde 

dos usuários, efetivando o SUS como projeto de cidadania.  

Nesse sentido, ao considerar que a aprendizagem não se dá não apenas pela via da 

cognição, mas mobiliza o trabalhador pelo corpo afetivo, pode-se provocar deslocamentos, 

rupturas, desterritorialização, dos atuais modos de subjetivação no campo da saúde para outros 

condizentes e implicados com a produção de cidadania e justiça social (Franco, 2015). O relato 

de uma trabalhadora descreve bem o que estamos considerando nesse momento, quando narra 

a mudança no modo de interpretar e atuar frente o usuário toxicodependente: 

Eu fiz parte de um projeto, “Caminhos do Cuidado”, então eu recebi uma formação, foi 

pela Fundação Oswaldo Cruz, durante um ano eu fui tutora dos agentes comunitários de 

saúde, eu e minha colega terapeuta ocupacional. E assim, a gente teve a possibilidade 

de ver esse outro lado, de ver esse outro olhar, a gente gosta de dizer que é um outro 

olhar. E a gente tenta passar para nossa equipe, né? Hoje eu estava até conversando com 

o educador físico, que ele disse assim que, conversando com um dos usuários, ele disse 

que se ele quisesse parar de usar, era um problema nosso, mas também se ele não 

quisesse, também era nosso. Ele ia ser aceito do mesmo jeito, né? É a gente olhar que 

essa recaída não é o fim do mundo, que é uma etapa, é um processo, que não é por causa 

disso que ele vai ser excluído do serviço. Então assim, a gente aos poucos, a gente vai 

nessa troca com os outros profissionais que não tiveram essa oportunidade, passar um 

pouco do que seria isso. Eu gostei muito do trabalho com os ACS, para mim foi 

riquíssimo e a gente vai sentar esse mês com as enfermeiras da estratégia para a gente 

também ter assim um dia, uma conversa sobre a redução de danos, a questão das drogas, 

né? No nosso município, é uma coisa que é contemporânea, atual, está aí, né? A gente 

tem que ter uma maneira de ver isso sem aquele olhar da exclusão, da segregação. 

(Psicóloga do CAPS). 
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Os processos de subjetivação descritos pela psicóloga ocorreram diante da 

experimentação e da vivência cotidiana do trabalho em saúde, a partir da exposição ao inusitado 

que afeta concomitante o modo de pensar, ser e agir sobre a realidade. Nesse sentido, é preciso 

pensar em processos de educação em saúde como dispositivos que operem mudanças não 

apenas cognitivas, mas subjetivas, possibilitando de fato, superar o ideal flexneriano ainda 

hegemônico no cotidiano dos serviços (Franco, 2013). Em se tratando do campo da saúde 

mental onde o saber-poder psiquiátrico ainda está fortemente arraigado, estruturar processos 

formativos nesses contextos contribui para os profissionais ampliarem sua concepção de saúde 

e enriquecer suas ferramentas psicossociais, o que implica na produção de saberes locais e 

singulares, conectados com os contextos socioculturais em detrimento do colonialismo e 

hierarquização dos saberes (Dantas A, 2014). 
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Considerações finais 

 

A luta pela reforma agrária em sua concepção atual, não apenas como posse da terra, 

mas reprodução social na terra, passa necessariamente pela garantia dos direitos sociais como 

a saúde. Estudos sobre saúde mental em contextos rurais são escassos, sejam sobre incidência 

de problemas de saúde mental, estudos avaliativos sobre a gestão e assistência em saúde, bem 

do ponto de vista dos moradores de zonas rurais, conformando um cenário de carência de 

estudos que deve ser revisto no campo da saúde pública e coletiva. A psicologia de modo 

especial se encontra numa posição deficitária em termos de contribuições teóricas e 

metodológicas quando se trata de estudos sobre as ruralidades, invisibilidade que buscamos 

enfrentar por meio das pesquisas realizadas por nosso grupo de pesquisa. 

Observamos que as dificuldades vivenciadas no cotidiano de vida dos moradores de 

assentamentos rurais de reforma agrária é fruto sobretudo do modelo de desenvolvimento 

econômico que privilegia a agricultura patronal, monocultora e latifundiária no cenário do 

comércio global de commodities, em detrimento da agricultura familiar e policultora. As 

condições de vida e trabalho dessas populações é marcada por problemas na produção agrícola 

e assistência técnica; dificuldades financeiras das famílias; conflitos familiares e de gênero; 

adversidades ambientais; uso indiscriminado de psicotrópicos; uso de drogas ilícitas que 

conformam um cenário de vulnerabilidades psicossocial e ambiental que produzem sofrimentos 

de diferentes ordens e intensidades. 

As necessidades sociais de saúde foram compreendidas de diferentes maneiras pelos 

profissionais, haja vista que enquanto alguns não compreendiam como condicionantes do 

processo saúde-doença da população, outros já entendiam como elementos constituintes do 

processo de determinação social da saúde. O modo como os problemas de saúde é identificado 
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e compreendido reverbera nos cuidados implementados, o que traz implicações para os 

processos de formação em saúde na direção de considerar a produção social da saúde como 

forma de alcançar a almejada mudança do modelo tecnoassistencial. 

A despeito de uma rede de condicionantes em saúde ser identificada pelos participantes, 

foi comum os trabalhadores declararem não conhecer a realidade de vida dos moradores, 

resultado da pouca inserção territorial característica do processo de trabalho das equipes. O 

pouco conhecimento do território onde transcorre a vida dos assentados se refletiu em cuidados 

desconectados da existência concreta dessas populações. Desse modo, é imprescindível apostar 

em cuidados territorializados, próximos do cotidiano de vida dos moradores, de modo que se 

possa enfrentar as condições de vulnerabilidade que assolam grande parte das populações 

rurais.  

Os problemas de saúde mental detectados fazem referência principalmente aos 

transtornos considerados graves e persistentes, com longa carreira no circuito psiquiátrico alvo 

de cuidados no nível especializado das redes de atenção. Os transtornos mentais comuns, 

associados às condições de vida e trabalho no campo são pouco assimilados pelos trabalhadores, 

o que indica que a atenção psicossocial ainda está fortemente baseada na clientela tradicional, 

sustentada por ações curativas e ambulatoriais.  

Os cuidados ofertados comumente são marcados pelo tecnicismo, biologicismo, 

mecanismo e curativismo, com a utilização de tecnologias de cuidado como o uso de 

psicotrópicos, consultas individuais, havendo pouca abertura para estabelecer relações de 

cuidado onde os usuários sejam reafirmados em sua singularidade e alteridade, e não 

objetificados pelos saberes biomédicos ou psicologizantes que ainda estão arraigados no 

trabalho e formação em saúde. 

Os especialismos ainda sustentam a lógica de cuidado fragmentada, tendo em vista a 

carência de ações pautadas pela inter ou transdisciplinaridade, o que significa que os cuidados 
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não conseguem enfrentar os multideterminantes do processo saúde-doença, contribuindo para 

a produção de práticas iatrogênicas em detrimento de práticas cuidadoras, singularizadas às 

necessidades dos usuários.  

Os participantes não conseguem produzir no cotidiano de trabalho estratégias 

comunitárias de cuidado, fortalecendo as redes sociais, de apoio e suporte existentes na 

comunidade. Em que pese a carência de suporte existentes na comunidade e a distância entre 

comunidades e serviço, desenvolver iniciativas de fortalecimento comunitário pode concorrer 

para a produção de territórios cuidadores, isto é, que consigam acolher os problemas 

vivenciados pelos seus moradores e desenvolver conjuntamente com as equipes iniciativas de 

enfrentamento aos processos adoecedores.  

Tendo em conta as barreiras de acesso, problemas no acolhimento, a baixa 

resolutividade dos tratamentos desenvolvidos e a carência de apoio e suporte no território, os 

usuários utilizam alguns recursos existentes no território como apoio da família e amigos 

próximos, uso de medicamentos como chás, bem como o suporte religioso. São saberes e 

práticas de cuidado que servem de referência para compreender a agir sobre suas existências 

que não estão sendo consideradas pelas equipes de saúde e assistência social, o que demonstra 

que não há produção de relações dialógicas, onde os saberes práticos dos usuários sejam 

reafirmados, indicando ausência de participação dos usuários não apenas no cotidiano dos 

serviços, mas com poder de direcionar o seu próprio plano de cuidado.  

Quando o assunto trata especificamente sobre o uso problemático de álcool, a carência 

de cuidados é ainda mais preocupante. Enquanto problema de saúde pública, haja vista os 

índices preocupantes de uso nocivo e dependência em um contexto de naturalização do uso da 

substância, é pouco considerado no cotidiano de trabalho das equipes, recebendo atenção 

somente quando está associado a situações adversas, como conflitos familiares, violência de 

gênero, ou ainda impactos na saúde física dos usuários. É preciso desenvolver práticas que 
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apostem na prevenção e promoção da saúde com base em triagem e intervenções breves que 

podem ser desenvolvidas no cotidiano das consultas, visitas domiciliares, etc., no nível primário 

de saúde. Além disso, a despeito de iniciativas pautadas na redução de danos terem sido 

identificadas, respeitando as singularidades existenciais de cada usuário, a lógica da abstinência 

ainda está fortemente arraigada nas subjetividades dos trabalhadores, pautando ações 

hospitalocêntricas em um cenário de desafios para a atenção ao álcool e outras drogas.  

A condição hospitalocêntrica das redes de atenção conformam um cenário onde as 

situações de crise psiquiátrica e de abstinência não conseguem ser acolhidas e tratadas na 

atenção primária ou no nível especializado. A reforma psiquiátrica em andamento tem como 

um de seus desafios estruturar leitos de atenção integral em saúde mental em outros contextos 

que não os centros urbanos. Apesar do processo de expansão e ampliação de leitos de atenção 

à crise em hospitais gerais em municípios de pequeno e médio porte, no cenário potiguar não 

há leitos que ofereçam retaguarda, reforçando a lógica psiquiátrica e privatista em detrimento 

da atenção psicossocial, territorial e pública.  

As iniciativas institucionais recentes que tentam reorientar a atenção às populações 

rurais, como a PNSIPCFA, ainda não produziram resultados consistentes na ponta dos serviços. 

É fato que existem ações que podem ser observadas como a constituição de equipes de saúde 

da família mais próximas dessas populações, mas ainda de modo pontual e fragmentado, não 

conseguindo interferir nas iniquidades de saúde que marcam a vida desses povos. Além disso, 

é contraditório que apesar de ser uma política que tenta reafirmar necessidades específicas, 

locais, de determinados territórios, ainda esteja pautada numa lógica hierarquizada, homogênea, 

desenvolvendo diretrizes que englobam uma variedade de povos tradicionais e que 

indiretamente desconsidera suas singularidades socioterritoriais.  

Quando se trata da articulação entre contextos rurais e atenção psicossocial, os 

problemas são ainda mais evidentes. Na PNSIPCFA não há diretrizes que alterem a lógica de 
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atenção em saúde mental em vigor, o que produz serviços que diante das necessidades de saúde 

mental dessas populações recorrem à segurança de suas práticas etnocêntricas, medicalizantes, 

cristalizadas e com pouca capacidade inventiva. É necessário que a atenção psicossocial efetive 

seus princípios de desconstrução dos saberes e práticas tradicionais, e que a PNSIPCFA seja 

realmente uma política com capacidade de reorientar programas, serviços e equipes na atenção 

à saúde integral dos povos do campo, e não apenas mais uma política que tenta acatar 

tensionamentos feitos por movimentos sociais do campo.  

Nesse sentido, alguns limites e desafios estão dados no cotidiano de trabalho nesses 

contextos. É preciso rever o processo em andamento de construção de regiões de saúde, 

consideramos que são as necessidades de saúde que devem ordenar as redes de cuidado, 

coordenadas pela atenção primária, que tendo em vista sua maior proximidade com a vida das 

populações, pode interferir diretamente nos processos de determinação social da saúde das 

comunidades, contribuindo efetivamente para a mudança do modelo tecnoassistencial.  

A complexidade da multideterminação da saúde exige a construção de práticas 

intersetoriais, o que ao levar em conta os cenários de pobreza e vulnerabilidade psicossocial e 

ambiental no meio rural exige a produção de interseções entre a saúde, assistência social, e 

demais setores, complexificando os cuidados desenvolvidos, enfrentando as desigualdades que 

impactam de sobremaneira as populações do campo. A construção de práticas nesse nível só 

pode ser pautada se a herança assistencialista, patrimonialista que ainda persiste no campo das 

políticas sociais, e em especial, capilarizadas nos interiores do país, for enfrentada no cotidiano 

dos serviços, produzindo ações emancipatórias e mais libertárias em detrimento de cuidados 

tutelares.  

A produção de cuidados em saúde mental em contextos rurais mobiliza uma diversidade 

de determinantes que se apresentam como desafios para a atenção à saúde das populações rurais 

e que devem ser revistas pelas políticas públicas que estão em jogo neste campo, com destaque 
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para a formação acadêmica e profissional para atuar no contexto do SUS e do SUAS, 

especialmente nos níveis básicos de atenção e voltado para as populações do campo.  Além 

disso, há subsídios teóricos-metodológicos que podem auxiliar na produção de cuidados que 

considerem os modos de vida e trabalho no campo em detrimento da atenção à saúde mental 

marcada pela tecnificação, objetificação, biologicismo, mecanicismo, hospitalocentrismo, 

curativismo e especialismo, modus este de atuar e subjetivar nos serviços que produz efeitos no 

cotidiano como o reducionismo da multidimensionalidade do processo saúde-doença-cuidado; 

a naturalização das iniquidades em saúde e medicalização social; o colonialismo dos saberes 

com a reprodução de conhecimentos que não dialogam ou não reconhecem a cultura, os 

processos de subjetivação e as singularidades das populações que vivem nos contextos rurais; 

e o reforço do quadro de vulnerabilidades psicossociais e desresponsabilização ético-política 

frente as condições de vida e necessidades das populações do campo. Nesse sentido, apontamos 

para a necessidade de a saúde mental ampliar a sua caixa teórica-metodológica de modo a 

subsidiar a produção de cuidados na perspectiva psicossocial. O debate sobre a determinação 

social da saúde e território nos fornece pistas que podem contribuir na reorientação do cuidado 

em contextos rurais. Podemos concluir que o cuidado psicossocial é produzido nos territórios, 

lança mão de tecnologias de cuidado singulares, contextualizadas, culturalmente sensíveis e 

eticamente comprometidas com a vida das populações. Acreditamos que neste caminho a 

atenção em saúde mental pode contribuir para interromper as iniquidades em saúde e enfrentar 

as vulnerabilidades psicossociais e ambientais historicamente vivenciadas por parte das 

populações rurais. 
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Apêndices 

Apêndice I – prevalência de transtorno mental comum e uso nocivo e dependência ao álcool nos assentamentos rurais 

PARCIAL DOS 09 ASSENTAMENTOS 

 

 

 

 
DADO GERAL – ASSENTAMENTO PAULO FREIRE III 

 

N° de 

Famílias 

Questionário 

UFRN 

Total de 

pessoas 

Homens 

Total 

Homens 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Homem 

SRQ/ 

Homem 

Indicativ

o 

Entrevist

a 

H/AUDI

T 

Indicativ

o 

Entrevist

a 

H/SRQ 

Mulheres 

Total 

Mulheres 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Mulheres 

SRQ/ 

Mulheres 

Indicativo 

Entrevist

a 

M/AUDI

T 

Indicativo 

Entrevist

a M/SRQ 

44 43 194 97 65 51 51 13 16 97 59 50 52 04 23 

Percentual 100% 50% 67% 78.46% 78.46% 25.49% 31,37% 50% 60,82% 84,74% 88,13% 8% 44,23% 

 

N° de 

Famílias 

 

Questionário 

UFRN 

 

Total de 

Pessoas 

Homens/ 

Total 

 

Homens> 

de 18 anos 

 

AUDIT/ 

Homem 

SRQ/ 

Homem 

 

Indicativo 

Entrevista 

H/AUDIT 

 

Indicativ

o 

Entrevist

a H/SRQ 

 

Mulheres/

Total 

 

Mulheres> 

de 18 anos 

AUDIT/ 

Mulheres 

 

SRQ/ 

Mulheres 

 

Indicativo 

Entrevista 

M/AUDIT 

 

Indicativ

o 

Entrevist

a M/SRQ 

 

429 378 1705 907 601 368 368 83 30 798 505 428 430 24 94 

Percentual 100% 53,19% 66,26% 61,23% 61,23% 22,55% 8,15% 46,80% 63,28% 84,75% 85,14% 5,6% 21,86% 
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DADO GERAL – ASSENTAMENTO UNIÃO 

 

 

DADO GERAL – ASSENTAMENTO MATA VERDE 

 

N° de 

Família

s 

Questionário 

UFRN 

Total 

de 

pessoas 

Homens 

Total 

Homens 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Homem 

SRQ/ 

Homem 

Indicativo 

Entrevist

a 

H/AUDIT 

Indicativo 

Entrevista 

H/SRQ 

Mulheres 

Total 

Mulheres 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Mulheres 

SRQ/ 

Mulheres 

Indicativo 

Entrevista 

M/AUDIT 

Indicativ

o 

Entrevist

a M/SRQ 

28 

 

24 

 

 

98 56 41 24 24 05 03 42 27 21 21 03 08 

Percentual 

 

 

100% 57,14% 73,21% 88,88% 88,88% 20,83% 12,5% 42,86% 64,28% 77,77% 77,77% 14,29% 38,10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

Família

s 

Questionári

o UFRN 

Total de 

pessoas 

Homens 

Total 

Homens 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Homem 

SRQ/ 

Homem 

Indicativo 

Entrevista 

H/AUDIT 

Indicativ

o 

Entrevist

a H/SRQ 

Mulheres 

Total 

 

Mulheres 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Mulheres 

SRQ/ 

Mulheres 

Indicativ

o 

Entrevist

a 

M/AUDI

T 

Indicativ

o 

Entrevist

a M/SRQ 

28 

 

 

26 117 62 50 33 33 05 02 55 41 37 37 00 08 

Percentual 100% 52,99% 80,64% 66% 66% 15,15% 6,06% 47,01% 74,55% 90,24% 90,24% 0% 21,62% 
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DADO GERAL – ASSENTAMENTO TIMBÓ 

 

 

DADO GERAL – ASSENTAMENTO JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO 

 

N° de 

Família

s 

Questionário 

UFRN 

Total de 

pessoas 

Homens 

Total 

Homens 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Homem 

SRQ/ 

Homem 

Indicativ

o 

Entrevist

a 

H/AUDI

T 

Indicativ

o 

Entrevist

a 

H/SRQ 

Mulheres 

Total 

Mulheres 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Mulheres 

SRQ/ 

Mulheres 

Indicativ

o 

Entrevist

a 

M/AUDI

T 

Indicativ

o 

Entrevist

a  

M/SRQ 

60 45 256 138 88 48 48 08 02 118 84 67 67 04 10 

Percentual 100% 53,91% 63,77% 54,54% 54,54% 16,66% 4,17% 46,09% 71,18% 79,76% 79,76% 5,97% 14,93% 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

Famílias 

Questionário 

UFRN 

Total de 

pessoas  

Homens 

Total 

Homens 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Homem 

SRQ/ 

Homem 

Indicativo 

Entrevista 

H/AUDIT 

Entrevista 

H/SRQ 

Mulheres 

Total 

Mulheres 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Mulheres 

SRQ/ 

Mulheres 

Indicativo 

Entrevista 

M/AUDIT 

Indicativo 

Entrevista 

M/SRQ 

29 

 

 

25 114 59 36 22 22 02 01 55 36 33 33 01 06 

Percentual 

 

 

 

100% 51,75% 61,01% 61,11% 61,11% 9,1% 4,55% 48,25% 65,45% 91,66% 91,66% 3,03% 18,18% 
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DADO GERAL – ASSENTAMENTO MARAJÓ 

 

N° de 

Família

s 

Questionário 

UFRN 

Total 

de 

pessoas 

Homens 

Total 

Homens 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Homem 

SRQ/ 

Homem 

Indicativ

o 

Entrevist

a 

H/AUDIT 

Indicativ

o 

Entrevist

a H/SRQ 

Mulheres 

Total 

Mulheres 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Mulheres 

SRQ/ 

Mulheres 

Indicativ

o 

Entrevist

a 

M/AUDI

T 

Indicativ

o 

Entrevist

a M/SRQ 

52 47 240 131 80 50 50 08 01 109 63 54 54 00 08 

Percentual 100% 54,58% 61,53% 62,5% 62,5% 16% 2% 45,42% 57,8% 85,71% 85,71% 0% 14,81% 

 

DADO GERAL- ASSENTAMENTO RESISTÊNCIA POTIGUAR 

 

N° de 

Famíli

as 

Questionár

io UFRN 

Total 

de 

pessoas 

Homens 

Total 

Homens 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Homem 

SRQ/ 

Homem 

Indicativ

o 

Entrevist

a 

H/AUDI

T 

Entrevist

a 

H/SRQ 

Mulheres 

Total 

Mulher 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Mulheres 

SRQ/ 

Mulheres 

Indicativ

o 

Entrevist

a 

M/AUDI

T 

Indicativ

o 

Entrevist

a M/SRQ 

43 36 220 124 82 28 28 10 00 96 59 46 46 03 10 

Percentual 100% 56,36% 66,14% 34,14% 34,14% 35,71% 0% 43,64% 61,46% 77,96% 77,96% 6,51% 21,74% 
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DADO GERAL- PATATIVA DO ASSARÉ 

 

 

DADO GERAL- MAÍSA 

 

N° de 

Famílias 

Questionário 

UFRN 

Total de 

pessoas 

Homens 

Total 

Homens 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Homem 

SRQ/ 

Homem 

Indicativo 

Entrevista 

H/AUDIT 

Indicativo 

Entrevista 

H/SRQ 

Mulheres 

Total 

Mulheres 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Mulheres 

SRQ/ 

Mulheres 

Indicativo 

Entrevista 

M/AUDIT 

Indicativo 

Entrevista 

M/SRQ 

45 41 130 72 51 42 42 09 02 58 34 32 32 00 07 

Percentual 100% 55,38% 70,83% 82,35% 82,35% 21,42% 4,76% 44,62% 58,62% 94,11% 94,11% 0% 21,88% 

N° de 

Famílias 

Questionário 

UFRN 

Total de 

pessoas 

Homens 

Total 

Homens 

> de 18 

anos 

AUDIT/ 

Homem 

SRQ/ 

Homem 

Indicativo 

Entrevista 

H/AUDIT 

Entrevista 

H/SRQ 

Mulheres 

Total 

Mulheres > 

de 18 anos 

AUDIT/ 

Mulheres 

SRQ/ 

Mulheres 

Indicativo 

Entrevista 

M/AUDIT 

Indicativo 

Entrevista 

M/SRQ 

100 88 336 168 108 70 70 23 03 168 102 88 88 09 14 

Percentual 100% 50,00% 64,29% 64,81% 64,81% 32,85% 4,29% 50,00% 64,29% 86,27% 86,27% 10,22% 15,91% 



169 
 

 
 

Apêndice 2 – Entrevista com roteiro semi-estruturado (ESF, NASF e CAPS). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

SUPORTE PSICOSSOCIAL EM SAÚDE MENTAL: ESTUDO EM 

ASSENTAMENTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Dispositivo em que está lotado: ___________________________________________ 

Vínculo empregatício: (    ) concurso público (    ) empresa terceirizada (   ) contrato 

público temporário (    ) cargo comissionado 

Idade: _____ 

Formação: _____________________________________________________________ 

Ano de formação: _____ 

Instituição de formação: _________________________________________________ 

Outra formação (complementar, se tiver e queira falar): ______________________ 

Local onde mora: _______________________________________________________ 
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Roteiro de Entrevista com Equipes da Atenção Primária e Psicossocial 

 

Sobre álcool  

1. A equipe de saúde tem conhecimento de casos de uso de álcool na área do 

assentamento? Já foi realizado algum diagnóstico na comunidade? O que foi 

identificado? 

2. O álcool é tema das suas conversas com os usuários na hora da consulta/visita 

domiciliar? Os usuários trazem ou você aborda? 

3. Em sua opinião, quando o uso de álcool se torna um problema? 

4. Você identifica alguma característica específica da população assentada em relação ao 

uso de álcool? 

5. Que agravos em relação ao quadro geral de saúde você identifica como ocasionados 

pelo uso abusivo e dependente do álcool? 

6. Em relação aos aspectos sociais e familiares, que problemas você identifica como 

ocasionados pelo uso abusivo e dependente do álcool?  

 

Sobre transtornos mentais 

1. Em relação aos transtornos mentais, você conhece algum caso no assentamento? Pode 

descrevê-lo (sexo, diagnóstico, histórico do sujeito)? 

2. Você observa alguma relação entre essa situação de sofrimento e a condição específica 

da população assentada? 

3. Em relação aos aspectos sociais e familiares, que impactos você identifica como 

decorrentes do processo de adoecimento? 

 

Sobre as estratégias de cuidado nos casos de transtorno mental e uso de álcool 

1. Que ações você desenvolve em relação aos casos identificados como problemáticos? Há 

algum trabalho sendo desenvolvido para ajudar as famílias e a comunidade no manejo 

desses problemas identificados? O que é possível ser feito atualmente? Qual seria a 

intervenção ideal? 
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2. Você conhece alguma estratégia adotada pelas famílias e comunidade diante dos 

problemas? De que forma isso é incorporado nas ações da equipe? 

3. Você já se deparou com situações de crise psiquiátrica e/ou de abstinência? O que fez 

nestas situações? 

4. Em relação a estes casos, em quais momentos a equipe de saúde da família aciona o 

NASF?38 Como o trabalho é articulado com a equipe de saúde da família?39 

5. A equipe conta com a parceria de outras equipes ou recursos de saúde/sociais do 

território/município como por exemplo o CAPS, CRAS, CREAS, etc? Como é a 

articulação com estas equipes? 

6. Como se estrutura a rede de atenção psicossocial (saúde e assistência social) do 

município? Você conhece os serviços oferecidos e como funcionam? 

7. Se há a necessidade de encaminhar algum caso para Natal, como é feito esse 

encaminhamento? Para onde? Como ocorre o acompanhamento? 

8. Vocês disponibilizam informações à comunidade acerca da rede de atenção psicossocial 

para o tratamento de transtorno mental e uso de álcool? 

9. Você já recebeu alguma capacitação específica sobre como abordar os problemas de 

transtorno mental e uso de álcool? Se sim, que tipo de capacitação? Se não, que 

necessidades em termos de conhecimentos e novas competências você possui? 

10. Como você acha que a sociedade em geral (e em específico, a comunidade assentada) 

lida com o uso de álcool e com os problemas associados a esse uso?  

11. Como você acha que a sociedade em geral (e em específico, a comunidade assentada) 

lida com o sujeito portador de transtorno mental? 

12. Como você avalia a sua satisfação profissional em relação ao trabalho com a população 

assentada? 

13. Quais os desafios no trabalho com esses problemas de saúde em ambiente rural? 

 

 

 

 

                                                           
38 Questão voltada para a equipe de ESF. 
39 Questão voltada para as equipes de NASF e CAPS. 
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Apêndice 2 – Entrevista com roteiro semi-estruturado (CRAS e CREAS). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

SUPORTE PSICOSSOCIAL EM SAÚDE MENTAL: ESTUDO EM 

ASSENTAMENTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Dispositivo em que está lotado: ___________________________________________ 

Vínculo empregatício: (    ) concurso público (    ) empresa terceirizada (   ) contrato 

público temporário (    ) cargo comissionado 

Idade: _____ 

Formação: _____________________________________________________________ 

Ano de formação: _____ 

Instituição de formação: _________________________________________________ 

Outra formação (complementar, se tiver e queira falar): ______________________ 
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Roteiro de Entrevista com Equipes da Assistência Social (CRAS/ CREAS) 

 

1. Que demandas (sociais, de saúde, de segurança, entre outras) vocês identificam na 

população em assentamento rural? 

2. Que tipo de contato/relação a equipe tem com o assentamento? 

3. Que tipo de suporte é dado em relação às necessidades detectadas?  

4. Como ocorre o acompanhamento dos programas sociais em relação à população 

assentada, e, especificamente, o bolsa família? 

5. Como ocorre a articulação com a rede de saúde em relação às demandas da população 

assentada?  

6. As demandas de saúde mental chegam até a equipe de assistência social? Que tipo de 

demandas são essas? O que vocês têm conseguido oferecer em termos de suporte? 
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Anexos 

Anexo I – Declaração enviada às secretarias de saúde e assistência social dos municípios. 
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Anexo II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Suporte Psicossocial em Saúde 

Mental: Estudo em Assentamentos Rurais do Rio Grande do Norte” que está sendo 

realizado pelo mestrando Mauricio Cirilo da Costa Neto e orientado pela Prof. Dra. Magda 

Diniz Dimenstein. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade.  

Essa pesquisa objetiva investigar as estratégias de cuidado em saúde mental (transtorno 

mental e álcool) ofertadas pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Núcleo de 

Apoio de Saúde da Família (NASF) às demandas de saúde da população assentada, assim como 

a articulação dessas equipes com a Rede de Atenção Psicossocial (Centro de Apoio 

Psicossocial) e de Assistência Social (Centro de Referência de Assistência Social e Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social). 

Caso você decida aceitar o convite, você será submetido(a) aos seguintes 

procedimentos: aplicação de um Roteiro de Entrevista semi-estruturado que será realizado com 

a utilização de aparelho de gravação auditivo e da devolutiva de pesquisa.  

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, já que os instrumentos de 

acesso aos dados corresponderão apenas a questionários e discussão dos resultados e haverá a 

manutenção do sigilo das informações acessadas e de identidade de todos os participantes. Caso 

sinta-se mobilizado ou degastado emocionalmente no decorrer da entrevista, serão realizadas 

intervenções psicológicas, imediatamente, pelo entrevistador.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: estará participando de um 

espaço para reflexão acerca das políticas de saúde e assistência social, suas potencialidades e/ou 

entraves, o que poderá se configurar como um momento importante para potencializar 

estratégias de cuidado realizadas e desenvolver outras. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar voluntários. 

Se você tiver algum gasto devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, 

caso solicite e seja comprovado que decorreu de sua participação em qualquer fase desta 
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pesquisa. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar ao mestrando Mauricio Cirilo da Costa Neto no endereço Rua Ary 

Parreiras, nº 224, Alecrim, Natal – RN, CEP 59040-220 ou pelos telefones (84) 9999-8679/(84) 

8796-9380/(84) 3222-9471 ou ainda pelo email: mauricioneto_2@msn.com. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Suporte 

Psicossocial em Saúde Mental: Estudo em Assentamentos Rurais do Rio Grande do 

Norte”. 

 

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: __________________________ 

Data: ____/____/____. Horário: ________. 

 

Pesquisador responsável: 

Assinatura do pesquisador: _________________________________________________ 
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