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RESUMO 

 

 

No contexto de ruptura com a instituição manicomial, a Reforma Psiquiátrica 

brasileira é um processo histórico de reformulação dos saberes e práticas em saúde mental. 

Contribuindo com o fortalecimento desse processo, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) atuam na oferta de apoio matricial em saúde mental. Nesse sentido, a presente 

pesquisa objetiva analisar as ações desenvolvidas pelo NASF referentes ao apoio matricial em 

saúde mental no município de Natal/RN. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória 

com abordagem qualitativa. Para a coleta de dados, foram realizados os procedimentos de 

observação direta não participante e entrevista semiestruturada junto aos profissionais de 

saúde dos NASF’s. Os dados foram analisados à luz da técnica de análise temática, 

compreendida dentro do método de análise de conteúdo, que consiste em investigar núcleos 

de significados que compõem a comunicação referente ao objeto investigado. Foram 

organizadas três categorias de análise, cujos títulos foram inspirados na perspectiva do efeito 

Paidéia e da clínica ampliada, a saber: 1. “Doença mental entre parênteses: dimensões de 

trabalho do Núcleo de Apoio à Saúde da Família em interface com o sujeito concreto”, 

abordando o processo de trabalho do NASF; 2. “Liberdade e engajamento no arranjo do apoio 

matricial em saúde mental”, explorando as limitações do matriciamento em saúde mental em 

Natal/RN a partir dos profissionais entrevistados dos NASF’s; 3. “Entre o desejo e o 

interesse: influência do matriciamento em saúde mental na Rede de Atenção Psicossocial” 

(RAPS), referente ao apoio matricial em saúde mental como um arranjo organizacional 

incumbido de garantir intersetorialidade e integralidade do cuidado, estratégias inerentes à 

constituição da RAPS. Podemos extrair e considerar que as ações das equipes de NASF em 

Natal/RN ainda não compõem um elo estruturado junto às redes de atenção à saúde, pois 

acontecem com carência de discussões e escassez de profissionais no apoio matricial. Além 

disso, uma dificuldade marcante para se realizar matriciamento em saúde mental é a 

insuficiência de recursos humanos e de serviços substitutivos, trazendo à tona a discussão 

acerca da consolidação e ampliação da RAPS na realidade investigada.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Apoio Matricial; Saúde Mental; Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família. 
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ABSTRACT 

 

 

In the context of break with psychiatric hospitals, the Brazilian Psychiatric Reform is a 

historical process of reformulation of knowledge and mental health practices. In this way, the 

Centers of Support for Family Health (NASF) have been acting in the supply of matrix 

support in mental health. So, the present research aims to analyze the actions which the NASF 

is taking for the matrix support in mental health in the city of Natal/RN. This is a kind of 

research descriptive, exploratory and qualitative. The data collection, was made by a direct 

observation of the professional pratices and semi-structured interviews with health 

professionals NASF's. The Data were analyzed according to thematic analysis technique, with 

the support of the content analysis method, which is a way to investigate clusters of meanings 

which make up the communication of the investigated object. Three analytical categories 

were organized by this method, whose titles were inspired in two theories in the health field 

called “Health to Paidéia” and “Expanded Clinic”. The name of the categories are: 1. “Mental 

illness in brackets: working dimensions of the Centers of Support for Family Health interfaces 

with the concrete subject”, which is about the work process of NASF; 2. “Freedom and 

engagement in the arrangement of matrix support in mental health”, which explore the matrix 

support limitations in mental health in Natal/RN from the professionals interviewed at the 

NASF’s; 3. “Between the desire and interest: influence of expert orientation in mental health 

in Psychosocial Care Network” (RAPS), which is related to matrix support in mental health, 

as an organizational arrangement responsible to ensure intersectoral and comprehensive care, 

strategies inside of context of the constitution of RAPS. We can extract and say that the 

actions of NASF teams in the brazilian city called Natal/RN, still not part of a structured link 

with health care networks, as happens with the absence of discussions and lack of 

professionals in the matrix support. In addition, there is a difficulty to do an specialized 

orientation in mental health because of the lack of human resources in this area and of the 

insufficient number of the replacement services for psychiatric hospital pratices, bringing up 

the discussion about the consolidation and expansion of RAPS in fact investigated. 

 

KEYWORDS: Matrix Support; Mental Health; Centers of Support for Family Health. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

 

No contexto de ruptura com a instituição manicomial, a Reforma Psiquiátrica 

brasileira constitui-se como um processo histórico de reformulação de saberes e práticas em 

saúde mental que congrega, em geral, profissionais de saúde, usuários dos serviços, familiares 

e membros da sociedade. Nesse movimento por um novo modelo de cuidado aos sujeitos com 

transtorno mental, foram criados serviços substitutivos de base comunitária para acolher e 

acompanhar o egresso de manicômios de volta ao cenário familiar e social, visando promover 

assistência integral e humanizada, reabilitação psicossocial e reconstrução da cidadania.  

Essa nova abordagem em saúde mental oportuniza a remoção de barreiras que 

impedem a plena integração dos usuários na comunidade. O estigma da loucura está sendo, 

paulatinamente, reduzido através da contratualidade afetiva, social e econômica possibilitadas 

aos usuários em seu território, onde eles são estimulados a exercer seus direitos civis e a 

desenvolver sua autonomia (SCHNEIDER et al., 2005). 

Para difundir essa proposta da Reforma Psiquiátrica brasileira, o suporte singular e 

contínuo aos sujeitos com transtorno mental requer o empenho de equipes interdisciplinares e 

dos dispositivos de saúde mental. Esses serviços constituem a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) que compõe uma rede específica de saúde mental e também atravessa as demais redes 

de atenção à saúde em todos os níveis de complexidade, articulando-se, sobretudo, aos 

serviços de base territorial.   

A RAPS integra o Sistema Único de Saúde (SUS) e é composta por equipamentos 

variados: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT), Consultórios de Rua (CR), Centros de Convivência e Cultura, Programa de Volta para 

Casa, Unidades de Acolhimento, além dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), Unidades de Pronto Atendimento e leitos de internação psiquiátrica em hospitais 

gerais (BRASIL, 2013a).    

No âmbito da atenção básica, a RAPS conta com a articulação da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) que oferecem suporte em 

saúde mental com base na troca de saberes e experiências, corresponsabilidade, atendimento 

compartilhado e interdisciplinar. A este arranjo organizacional de atenção em saúde dá-se o 

nome de apoio matricial, principal ferramenta de trabalho do NASF, cujo objetivo é expandir 

as possibilidades de realizar clínica ampliada e integração dialógica entre distintas 

especialidades e serviços (MORAIS; TANAKA, 2012). 
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Segundo o Ministério da Saúde,  

 

Matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de produzir saúde em que duas 

ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de 

intervenção pedagógico-terapêutica. (...) A nova proposta integradora visa 

transformar a lógica tradicional dos sistemas de saúde: encaminhamentos, 

referências e contrarreferências, protocolos e centros de regulação. Os efeitos 

burocráticos e pouco dinâmicos dessa lógica tradicional podem vir a ser atenuados 

por ações horizontais que integrem os componentes e seus saberes nos diferentes 

níveis assistenciais (CHIAVERINI, 2011, p. 13). 

 

Diante dessa compreensão, a presente pesquisa se centraliza no matriciamento em 

saúde mental do município de Natal, Rio Grande do Norte (RN), com ênfase de contribuir na 

qualificação do processo de trabalho em saúde mental dos profissionais do NASF.  

Com isso, faz-se necessário descrever o perfil epidemiológico da doença mental em 

nível mundial, nacional e local, a organização dos serviços disponíveis para a prestação de 

assistência básica à saúde e analisar as condições práticas em que o matriciamento em saúde 

mental ocorre na realidade do município. 

No início do século XXI, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou que os 

transtornos mentais e comportamentais corresponderam a 12% das doenças diagnosticadas 

mundialmente, podendo este dado atingir 15% em 2020. Atualmente, essas doenças mentais 

atingem aproximadamente 700 milhões de pessoas no mundo, com destaque à maior 

ocorrência de problemas como depressão e ansiedade (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2002; TRANSTORNOS, 2013). 

Embora seja previsto o aumento das pessoas acometidas por algum tipo de transtorno 

psíquico, os orçamentos destinados à saúde mental representam, na maioria dos países, cerca 

de 1% dos gastos totais com a saúde. A pesquisa da OMS previu que mais de 40% de todos os 

países apresentam políticas públicas ineficazes em saúde mental. Além da falta de cuidados, 

encontra-se o sofrimento dos usuários e familiares diante do estigma, do preconceito e da 

exclusão. Entretanto, a OMS defende a importância da assistência integral, humanizada e no 

convívio familiar e social, onde o usuário possa expressar seus sentimentos, circular 

livremente e construir vínculos pessoais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002). 

Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), em levantamento epidemiológico 

nacional, 3% da população geral sofre com transtornos mentais severos e persistentes e mais 

de 6% apresenta transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 

Assim, contabiliza-se ainda que 12% da população necessita de algum atendimento em saúde 

mental, seja ele contínuo ou eventual (PORTAL DA SAÚDE SUS, 2012). 
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No Brasil a terceira principal causa da concessão do benefício previdenciário auxílio-

doença é devido à incidência de transtorno mental e/ou comportamental, representando uma 

média de 203.299 novos segurados em 2011, equivalente a 6,3% do total de segurados do 

país. Anualmente, houve aumento médio de 0,3% de novas concessões, que provocou 

impacto de 186 milhões de reais ao sistema previdenciário (SILVA JÚNIOR; FISCHER, 

2014). Esse fato nos leva a refletir sobre a importância de maiores investimentos em políticas 

de saúde mental valorizando, especialmente, as ações de prevenção.  

Concernentes à realidade de Natal/RN, estudos apontam que 2% do total dos 

residentes da Zona Norte, onde está concentrada a maior parte da população, utilizam 

psicofármacos rotineiramente (DANTAS, 2009), bem como os transtornos mentais e 

comportamentais representaram 5% das internações hospitalares no município em 2009. A 

partir desses dados, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) planejou reduzir em 30% o 

percentual de internações psiquiátricas na rede assistencial, atenuando para 3,5% a incidência 

desse evento em 2013 (NATAL, 2010). Como demonstra o Gráfico 1, construído através do 

banco de dados DataSUS, essa meta foi cumprida, visto que os transtornos mentais e 

comportamentais representaram 2,8% das causas das internações hospitalares no município. 

 

Gráfico 1 - Internações hospitalares por transtornos mentais e comportamentais no município 

de Natal/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido com base nos dados extraídos do DataSUS, 2014. 

 

Apesar da incidência de internações em 2013 ter diminuído mais do que o almejado 

pela SMS, percebe-se a necessidade de melhorias na qualidade da atenção psicossocial no 

município, podendo apontar a insuficiência de serviços na RAPS e de recursos humanos 

qualificados na perspectiva da Reforma Psiquiátrica brasileira. Afinal, a proposta reformista 
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não se encerra na redução de leitos psiquiátricos e, tampouco, na regressão do quantitativo de 

internações por transtorno mental e comportamental.  

Dessa forma, torna-se importante analisar a atenção básica em saúde mental em 

Natal/RN, identificando as potencialidades e entraves referentes ao apoio matricial, uma vez 

que a quantidade de internações devido ao sofrimento psíquico ainda incide 

consideravelmente.  

Em suma, a rede de atenção básica de Natal/RN é composta por 55 serviços de saúde, 

destes, 37 são Unidades de Saúde da Família (USF) e 18 são Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) organizadas com equipes multiprofissionais. Esses serviços da ESF estão organizados 

para comportar 116 equipes, o que cobriria 50,7% da população do município. No entanto, em 

função da falta de profissionais, essa cobertura da rede básica de saúde comporta apenas 

30,8% da população, conforme estimativa de dezembro de 2010 (NATAL, 2010).  

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), esse 

quantitativo mudou muito pouco em quatro anos, pois houve um acréscimo de apenas 4 USF 

até setembro de 2014, totalizando 41 USF cadastradas (CADASTRO NACIONAL DE 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, 2014). Confrontando esses dados com o crescimento 

populacional e a necessidade levantada nos Planos Municipais de Saúde, observa-se que a 

expansão da ESF não condiz com as diretrizes pactuadas para aprimorar e qualificar a atenção 

básica, como demonstra o Quadro 1.  

 

Quadro 1: Planos Municipais de Saúde com base na diretriz “Aprimorar e Qualificar a 

Atenção Básica” 

Plano Municipal de Saúde  

2006-2009 

“Expandir as equipes da ESF para cobrir 77% da 

população do município” (NATAL, 2006, p. 46). 

Plano Municipal de Saúde  

2011-2013 

“Ampliar o número de Equipes de Saúde da Família para 

cobrir, no mínimo, 50% da população do município” 

(NATAL, 2010, p. 137). 

Plano Municipal de Saúde  

2014-2017 

“Aumentar cobertura populacional estimada pelas equipes 

de atenção básica para 70%” (NATAL, 2014, p. 1). 

Fonte: NATAL, 2006; NATAL, 2010; NATAL, 2014. 

 

Conforme Quadro 1, houve uma diminuição das internações hospitalares por 

transtornos mentais e comportamentais. No entanto, torna-se essencial atentar ao fato da 

pequena progressão dos serviços da atenção básica em saúde, o que representa um entrave ao 
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acompanhamento contínuo dos usuários, cujos cuidados devem ser ofertados no próprio 

território que não está 100% coberto/adstrito.  

Em relação à saúde mental, atualmente, a RAPS municipal possui serviços 

substitutivos, ambulatoriais e hospitalares, tanto para o cuidado das pessoas com sofrimento 

psíquico, como para o tratamento de dependência química nas áreas de álcool e outras drogas, 

incluindo a atenção ao público infanto-juvenil e também o acompanhamento de familiares.  

Nesse sentido, de acordo com a Portaria nº 3.088/MS de 2011, a RAPS de Natal/RN é  

constituída por serviços de saúde mental que estão distribuídos por níveis de atenção, como 

mostra o Quadro 2. Além disso, a rede conta com os serviços de urgência e emergência do 

SAMU, de Unidades de Pronto Atendimento e atendimentos ambulatoriais nas Policlínicas 

localizadas nos Distritos Sul, Oeste e Norte II. 

 

Quadro 2: Serviços de saúde mental na Rede de Atenção Psicossocial de Natal/RN. 

ATENÇÃO 

BÁSICA 

ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL 

ESTRATÉGICA 

ATENÇÃO DE 

URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

ATENÇÃO 

HOSPITALAR 

ESTRATÉGIA DE 

DESINSTITUCIO-

NALIZAÇÃO 

CR São João 

 

CAPS II Oeste  Ambulatório de 

Prevenção e 

Tratamento de 

Tabagismo, 

Alcoolismo e 

Outras Drogas 

(APTAD) 

Hospital 

Colônia João 

Machado  

 

SRT Tirol  

 

CAPS II ad* Norte 

CR Mãe Luíza 

 

Hospital 

Psiquiátrico 

Professor 

Severino Lopes  

CAPS II i** Oeste 

Unidade de 

Tratamento do 

Alcoolismo e 

outras 

Dependências 

(UTAD) 

SRT Lagoa Nova 

CAPS III ad* Leste 

CR Ponta 

Negra  

 

Clínica Santa 

Maria CAPS III Leste 

Fonte: SMS, 2010; CNES, 2014. Quadro elaborado pela autora do presente estudo.  

* ad – álcool e outras drogas; 

** i – infanto-juvenil. 
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 Destacamos que os estabelecimentos identificados para a finalidade da atenção 

hospitalar são hospitais psiquiátricos de longo histórico manicomial que aderem infimamente 

à perspectiva de uma atenção integral em saúde mental, especialmente, os estabelecimentos 

privados conveniados ao setor público que são: o Hospital Psiquiátrico Professor Severino 

Lopes (conhecido também como Casa de Saúde Natal) e a Clínica Santa Maria (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2004). 

Em um contexto de fragilidade e insuficiência de serviços na composição da RAPS, 

buscou-se aumentar o escopo das ações e garantir suporte técnico às equipes responsáveis 

pelo desenvolvimento da atenção básica de saúde para a população natalense, quando foram 

credenciadas 12 equipes de NASF pelo MS, em abril de 2010 (NATAL, 2010). Porém, hoje o 

município conta apenas com 3 equipes de NASF cadastradas (CADASTRO NACIONAL DE 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, 2014). 

Desta forma, iniciou-se em Natal/RN no ano de 2006 o processo de implementação do 

apoio matricial desenvolvido pelos CAPS’s, articulando a rede de serviços substitutivos e as 

USF’s. Previram-se para 2008 mais de 30% de unidades apoiadas, com o intuito de garantir 

acesso a todos os usuários que necessitem de atenção em saúde mental, ampliar a rede e 

capacitar os profissionais envolvidos. Para intensificar a execução dessa proposta, a SMS 

planejou implantar o apoio matricial em saúde mental na atenção básica, especialmente, na 

ESF, envolvendo as equipes dos NASF’s, policlínicas e ambulatórios especializados em saúde 

mental (NATAL, 2010). 

Diante dessas problemáticas se faz necessário uma avaliação da rede de atenção no 

município por parte de gestores municipais e dos profissionais atuantes nos serviços básicos, 

favorecendo o acesso aos cuidados à saúde mental com garantia da integralidade das ações e 

serviços. Nesse contexto, é importante realçar que a Reforma Psiquiátrica brasileira não 

prioriza tratamento em instituições hospitalares. Todavia, como foi exposto, pessoas com 

transtorno mental ainda estão utilizando estes serviços de maneira incisiva, sugerindo uma 

insuficiência – de serviços e/ou de mentalidades – na atenção básica em saúde mental e 

destacando a importância de educação permanente de profissionais envolvidos na atenção 

psicossocial, principalmente, no que se refere ao apoio matricial.  

Passados 13 anos da legalização da Reforma Psiquiátrica brasileira, por meio da Lei nº 

10.216/MS de 2001, e 8 anos de tentativas voltadas para a implantação do apoio matricial no 

município de Natal/RN, percebe-se que a atenção básica em saúde mental ainda precisa 

fortalecer suas ações promocionais e de atenção psicossocial. Isso pode proporcionar 

acolhimento e cuidado adequado às pessoas com doença mental e seus familiares, bem como, 
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diminuir os gastos públicos na saúde por internações psiquiátricas, intervenção esta 

historicamente identificada como pouco resolutiva.  

Portanto, as equipes dos NASF’s em conjunto com as equipes da rede de atenção 

básica devem juntas reduzir a lacuna no campo do apoio matricial, ao proporcionarem 

cuidado integral, humanizado, com vínculo e corresponsabilidade, fatores que estão 

imbricados ao matriciamento de qualidade.  

Diante desta discussão sobre a rede de atenção básica em saúde mental, surgem alguns 

questionamentos relacionados ao apoio matricial: Quais são os profissionais do NASF que 

estão envolvidos na assistência à saúde mental? Como estes profissionais do NASF realizam 

o apoio matricial? Como ocorre troca de conhecimentos e educação permanente entre as 

equipes da atenção básica e de saúde mental? Qual a importância atribuída ao matriciamento 

em saúde mental? Quais as estratégias que podem ser tomadas para fortalecer o apoio 

matricial pelos NASF’s no município de Natal/RN? 

Isso porque, após a consolidação legal – Lei nº 10.261/MS de 2001 e demais Portarias 

para a Atenção Psicossocial – de uma nova proposta de atenção para os sujeitos em 

sofrimento psíquico, compreende-se a importância da busca por redução dos leitos de 

internação psiquiátrica e a expansão gradativa dos serviços substitutivos em todo o território 

nacional. Contudo, mesmo após o avanço da saúde mental legitimado no Brasil, o modelo 

manicomial, muitas vezes, ressurge na assistência por parte de profissionais e familiares 

resistentes a romper com os estigmas historicamente vinculados à doença mental, bem como, 

o despreparo para lidar com as interfaces do sofrimento psíquico.  

A realização desta pesquisa visa contribuir para a reflexão sobre a atenção psicossocial 

em Natal/RN, em especial, a atuação de profissionais responsáveis pela assistência às pessoas 

com transtorno psíquico no âmbito da interlocução entre atenção básica e saúde mental. Trata-

se de uma temática relativamente recente do ponto de vista institucional de implantação, 

regulamentação e avaliação de ações e serviços, pois a criação de dispositivos institucionais 

para a finalidade de apoio matricial em saúde mental data do ano de 2008.  

Desse modo, é necessário investigar realidades locais sobre a atenção à saúde mental e 

a atenção básica e, consequentemente, evidenciar limites, possibilidades e perspectivas para a 

realização do matriciamento. Portanto, o estudo pode contribuir para possíveis caminhos de 

enfrentamento das dificuldades, valorização dos avanços e reconhecimento de retrocessos ao 

pensar/fazer do apoio matricial realizado pelo NASF junto à rede de atenção básica de 

Natal/RN.  
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Na sequência do presente estudo, apresentamos os objetivos da pesquisa e tecemos 

uma revisão de literatura acerca do tema em questão em nível nacional – “diálogos andantes”. 

Discutiremos aspectos históricos, princípios e diretrizes da Reforma Psiquiátrica brasileira, 

legitimada com a Lei nº 10.216/MS de 2001, perpassando o processo de criação dos serviços 

substitutivos e da recém-instituída RAPS, através da Portaria nº 3.088/MS de 2011. No 

âmbito da atenção básica em saúde, a perspectiva de reinserção, atenção psicossocial e 

interlocução do usuário dos serviços de saúde mental, constituem-se como diálogos possíveis, 

plausíveis, “andantes”. Trata-se de percurso teórico-prático, itinerâncias tecidas e/ou 

ressignificadas que instauram possibilidades e ações de apoio matricial fortalecidas pelos 

NASF’s frente à interlocução de serviços, profissionais, usuários e familiares, na 

concretização de arranjo organizacional de cuidados em saúde. Após a revisão temática, 

trazemos a trajetória metodológica da presente pesquisa, assim como, as informações 

referentes aos seus aspectos éticos. Em seguida, chega-se aos resultados e discussões sobre o 

apoio matricial em saúde mental do município de Natal/RN. Aqui abordamos através de 

categorias de análises as dimensões de trabalho do NASF em interface com a atenção 

psicossocial; o envolvimento dos profissionais no matriciamento em saúde mental, 

fragilidades e dificuldades; e, as características do apoio matricial que contribuem para o 

fortalecimento da Reforma Psiquiátrica brasileira e da RAPS em Natal/RN.  

Por fim, tecemos nossas considerações finais, uma síntese da itinerância empreendida 

neste trabalho, que agora nos parece mais relevante focalizar as potencialidades e dificuldades 

identificadas pelos entrevistados(as). Aludindo-se aos codinomes atribuídos aos sujeitos da 

pesquisa, pensamos que “As cidades invisíveis” de Ítalo Calvino são tão concretas quanto 

possa ser concreto o desejo de pessoas e de cidades, o desejo de invenção e de reinvenção. 

Também queremos contribuir com invenções e reinvenções da atenção psicossocial e, nesse 

sentido, “terminamos” tecendo sugestões que acreditamos poderem potencializar agentes e 

ações, profissionais dos serviços, usuários, familiares e sociedade, para que sigamos 

conquistando mais atenção integral e singular na Rede de Atenção Psicossocial de Natal/RN.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar as potencialidades e os limites do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) no apoio matricial em saúde mental no município de Natal/RN. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer as ações de apoio matricial em saúde mental desenvolvidas pelo NASF de 

Natal/RN; 

 Identificar potencialidades e limites do matriciamento em saúde mental realizado pelo 

NASF de Natal/RN;  

 Discutir o apoio matricial em saúde mental desenvolvido pelo NASF na perspectiva da 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Natal/RN. 
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3 SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO BÁSICA: DIÁLOGOS “ANDANTES” 

 

 

"E não podemos admitir que se impeça o livre desenvolvimento de um delírio, tão 

legítimo e lógico como qualquer outra série de idéias e atos humanos”. 

Antonin Artaud 

 

Historicamente, a loucura foi percebida por diferentes sociedades através de uma 

compreensão conceitual polissêmica em que predominam contradições, estigmas, 

preconceitos e valores sociais atrelados à moralidade.  

Durante muito tempo, os sujeitos com doenças mentais foram designados como 

loucos. Eram vistos como pessoas que viviam fora da realidade, sem capacidade para entender 

ou exercer seus direitos. Paulatinamente, a loucura tornou-se uma questão médica e passou a 

ser vista como uma doença que poderia e deveria ser tratada. Surgiram, então, estudos em 

psiquiatria, a clínica e as internações com exclusão social (FRAYZE-PEREIRA, 1985). 

Em suma, ora se concebeu o louco como desatinado e a loucura como a 

degenerescência do ser humano, a ausência de lucidez e de conhecimento; ora se encarou o 

louco por aquele que sabe olhar o mundo com os olhos da realidade e a loucura por uma 

forma de conhecimento da verdade. Tanto em um caso como no outro, o louco se encontrava 

excluído do universo comum dos mortais (FRAYZE-PEREIRA; 1985). 

Na constante tentativa de dominar a loucura e se defender de tudo o que o 

desconhecido representava, as instituições psiquiátricas no mundo inteiro se tornaram locais 

de repressão, onde o “paciente” era isolado da família que desconhecia ou ignorava o que se 

passava com ele. Hoje, essa história já mudou e a luta diária é para que os usuários de 

serviços de saúde mental possam ter um tratamento diferenciado e para que a sociedade o 

respeite como seres humanos que, de fato, são.  

A busca pela melhoria da atenção em saúde mental é bandeira do SUS, cuja 

consciência política promove a ampliação de serviços que acolham os usuários com igualdade 

e humanização, proporcionando-os a possibilidade de reinserção social. 

Portanto, a proposta de fazer uma análise histórica conceitual sobre a Reforma 

Psiquiátrica brasileira se torna condição sine qua non para entendermos como foi construído o 

campo do saber/fazer em saúde mental e os antecedentes da recém-instituída Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS). Apesar da Luta Antimanicomial e do avanço reformista, algumas 

contradições, preconceitos e incoerências impedem o exercício da cidadania por parte dos 

sujeitos em adoecimento psíquico no mundo contemporâneo.  
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3.1 REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

A história da saúde pública brasileira precisa ser analisada a partir das transformações 

sociais, econômicas e políticas ocorridas ao longo do desenvolvimento do país. Durante a 

década de 1970, com o fim do chamado milagre econômico, o Brasil vivenciou uma crise 

financeira que afetou diretamente os investimentos públicos, em especial, destinados à saúde. 

Em contrapartida, a demanda por serviços desta área crescia devido, principalmente, ao 

aumento populacional, à intensa desigualdade social e ao consequente quadro sanitário 

caótico instalado. Esta situação da saúde pública foi caracterizada, por exemplo, pela presença 

de diversas doenças, destacando as graves epidemias de varíola, malária e febre amarela, bem 

como as doenças de caráter psiquiátrico/mental (BRASIL, 2007).
 

 A abertura política, ocorrida com a queda do regime militar, desencadeou um contexto 

propício à realização de manifestações, revitalização de sindicatos e criação de organizações 

civis em prol da luta pelos interesses da população em geral. Nesse contexto, cresceu a 

insatisfação contra o modelo hospitalocêntrico e excludente de intervenção à saúde vigente no 

Brasil, ou seja, a própria população começou a questionar e contestar sobre seus direitos de 

acesso a uma assistência de saúde qualificada, integral e que priorizasse as atividades 

preventivas e a participação livre. Com isso, os movimentos sociais se tornaram mais atuantes 

e se somaram às reivindicações de solução para os problemas provenientes da desassistência à 

saúde (BRASIL, 2007). 

 Desta forma, começou-se a repensar os modelos em vigor até aquele momento, 

surgindo, assim, o movimento da Reforma Sanitária na década de 1980. Foi uma reforma 

contrária ao modelo de saúde considerado desestatizante, curativista e centralizador. O 

movimento partiu da iniciativa de acadêmicos ligados à saúde pública, profissionais da saúde 

e segmentos sociais, entre eles políticos, trabalhadores e sociedade civil (NEGRI, 2002).  

Esse processo culminou com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da 

regulamentação das Leis Orgânicas de Saúde – 8.080/90 e 8.142/90 - na Constituição Federal 

de 1988. O SUS representa uma transformação no cenário das políticas e práticas de saúde 

pública no Brasil, pois sua proposta de assistência determina que a saúde seja um direito de 

todos e um dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas, visando à 

redução do risco de doenças e outros agravos, o acesso universal e igualitário aos serviços e às 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde (NEGRI, 2002, grifo nosso). 

Neste mesmo contexto de transformação social, concretizava-se também a Reforma 

Psiquiátrica brasileira, que se voltava contra o modelo de atenção à saúde mental vigente e 
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buscava alternativas para a criação de novas propostas conceituais, legislativas e assistenciais. 

Com a criação do Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) em 1978, as 

críticas ao modelo hospitalocêntrico e excludente ganharam mais força. Esse Movimento 

articulou denúncias que levaram a sociedade a perceber os sinais de falência demonstrados 

pela organização dos serviços psiquiátricos tradicionais. Foram divulgados relatos de maus-

tratos contra pessoas internadas em manicômios onde predominavam terapias de caráter 

biológico/repressor, tais como a eletroconvulsoterapia, a lobotomia, a terapia insulínica e o 

uso sem critério terapêutico de medicamentos psicotrópicos (RIBEIRO, 2007).  

 Imbuídos pelo desejo de atenção e responsabilidade social, profissionais de saúde 

mental vislumbraram possibilidade de mudança no tratamento da loucura com a extinção de 

práticas excludentes, segregadoras e agressivas. Nesse sentido, paulatinamente, criou-se a 

Luta Antimanicomial engajada na necessidade de fechamento de hospitais psiquiátricos e 

concomitante implantação de serviços substitutivos em saúde mental (JARDIM, 2008).  

Portanto, inscrita no contexto da ruptura com a instituição manicomial, a Reforma 

Psiquiátrica brasileira é um movimento e uma conquista de reconstrução do cuidado prestado 

às pessoas com transtornos mentais, visando à atenção integral, de base comunitária com 

acolhimento, alívio dos sintomas, referência institucional, reinserção social e reconstrução dos 

direitos de cidadania plena (ROCHA, 2005).  

Correlacionando a Reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica brasileira que 

almejaram transformações sintetizadas pelo SUS no modo de assistir/intervir à saúde/doença 

de indivíduos e coletividades,  infere-se que a rede de serviços compartilha objetivos e 

compromissos comuns na produção da saúde: oferecer atenção equânime, humanizada e 

integral à população. 

As novas práticas em saúde mental objetivam, então, enfatizar a promoção da saúde e 

prevenção dos agravos, frente à adoção de abordagens psicossociais, onde o sujeito com 

sofrimento psíquico deve ser estimulado a resgatar suas potencialidades no manejo com o seu 

próprio adoecimento e a desenvolver corresponsabilidade no seu tratamento, envolvendo a 

família como uma unidade de cuidados. 

Diante desse cenário de reorganização do modelo de atenção, sobretudo, no contexto 

da saúde mental com o processo de desinstitucionalização, tornou-se necessária a criação de 

uma rede de serviços substitutivos de base comunitária para acolher o egresso dos 

manicômios de volta ao seio da sociedade, assim como, o combate nas esferas sociais e 

culturais ao preconceito que banaliza e brutaliza a experiência do sujeito em sofrimento 

psíquico (BONFADA, 2010). 
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Os serviços substitutivos em saúde mental são aqueles cujas formas de atenção à saúde 

e práticas terapêuticas não tenham características de confinamento ou repressão e que suas 

finalidades sejam a aproximação ou ressocialização da pessoa doente junto à comunidade e a 

participação familiar no tratamento.  

De acordo com a Política Nacional de Saúde Mental, a Portaria nº 3.088/MS de 2011 

institui a RAPS para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS (BRASIL, 2011). A 

proposta é consolidar um modelo de atenção aberto e de base comunitária, garantindo a livre 

circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços e pela cidade. Para isso, a rede 

é composta por serviços e equipamentos sociais variados, os quais são organizados em 

diferentes níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2013a), como segue.  

 Atenção Básica: Unidade Básica de Saúde (UBS), Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), Consultórios de Rua (CR), Centros de Convivência e Cultura; 

 Atenção Psicossocial Estratégica: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas 

diferentes modalidades: transtorno-adulto, infanto-juveil e, em álcool e outras drogas; 

 Atenção de Urgência e Emergência: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), Sala de Estabilização, Pronto Socorro (PS) e portas hospitalares de atenção à 

urgência; 

 Atenção Residencial de Caráter Transitório: Unidades de Acolhimento e serviços de 

atenção em regime residencial; 

 Atenção Hospitalar: enfermarias especializadas em hospital geral; Serviço Hospitalar 

de Referência;  

 Estratégia de Desintitucionalização: Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), 

Programa de Volta para Casa; 

 Estratégias de Reabilitação Psicossocial: iniciativas de geração de trabalho e renda, 

empreendimentos solidários e cooperativas sociais. 

 

Dessa forma, a RAPS visa promover saúde mental de forma integrada, articulada e 

efetiva nos diferentes pontos de atenção, atendendo as pessoas com demandas decorrentes de 

transtornos mentais e do consumo de álcool e outras drogas. A RAPS busca atender às 

singularidades dos usuários e familiares na perspectiva territorial, gerando e transformando 

lugares e relações interpessoais e intersetoriais. 
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3.2 APOIO MATRICIAL E NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA: 

INTINERÂNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL 

 

Por se constituir como o primeiro contato do usuário na rede assistencial do SUS, a 

atenção básica se caracteriza como estratégia para garantir a continuidade e integralidade do 

cuidado a toda à família, a educação em saúde e a participação comunitária através do 

controle social, autonomia e corresponsabilidade dos usuários. Além disso, diferencia-se dos 

demais níveis de atenção à saúde por possuir equipes de profissionais dedicados ao 

conhecimento abrangente do território e do perfil epidemiológico, social, econômico e 

cultural da população adstrita (BRASIL, 2009a).  

Com enfoque no eixo territorial privilegiando a assistência à família, a ESF trabalha 

em conjunto com os NASF’s, com o objetivo de ampliar a abrangência, a resolubilidade, a 

regionalização e as ações da atenção primária à saúde. De acordo com a Portaria nº 154/MS 

de 2008, um grupo de NASF é constituído por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, cuja composição segue critérios de prioridades identificadas a partir das 

necessidades locais e da disponibilidade dos profissionais de cada uma das diferentes 

ocupações. O principal escopo desses núcleos é concretizar na atenção básica: ações 

interdisciplinares e intersetoriais; educação permanente em saúde dos profissionais e da 

população; territorialização; integralidade da assistência, participação comunitária, promoção 

da saúde e humanização (BRASIL, 2009a). 

Neste sentido, compreende-se que o processo de trabalho do NASF é, principalmente, 

oferecer apoio à equipe de referência da ESF com base na troca de saberes e experiências, no 

atendimento compartilhado e interdisciplinar, onde a responsabilidade é mútua entre os 

profissionais de ambas as equipes de saúde.  

Essa rede de cuidado na atenção básica supera o modelo de fragmentação em saúde, 

uma vez que se torna prioridade o atendimento conjunto realizado pela equipe 

multiprofissional, mediante amplas metodologias, tais como, estudo e discussão de casos e 

situações, projetos terapêuticos, orientações e capacitações contínuas entre os profissionais 

(BRASIL, 2009a). Essas produções de cuidado, por meio dos projetos terapêuticos 

executados conjuntamente, superam a realização de encaminhamentos dos usuários para 

serviços de especialidades médicas, sem intercâmbio com a integralidade em saúde.  

Este arranjo organizacional de atenção em saúde é denominado de apoio matricial, 

principal ferramenta de trabalho do NASF, que possui duas dimensões de suporte: a 

assistencial e a técnico-pedagógico. A primeira dimensão proporciona a retaguarda 
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especializada da assistência com a produção clínica direta com os usuários; e, a segunda, o 

suporte técnico-pedagógico que objetiva produzir ação de apoio educativo com e para a 

equipe de referência. Além disso, o matriciamento proporciona o vínculo entre profissionais 

da rede de saúde, com vistas ao apoio institucional durante o processo de construção coletiva 

de projetos terapêuticos junto à população (BRASIL, 2014). 

O Ministério da Saúde propôs a estratégia de apoio matricial para qualificar o 

direcionamento dos fluxos na rede, promovendo uma articulação entre os equipamentos de 

saúde mental e as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Tendo em vista que as ações atuantes se 

inserem no espaço comunitário, ressalta-se que os serviços de atenção básica são 

fundamentais para o acompanhamento em saúde mental, visto que oportuniza estabelecer 

vínculos e corresponsabilidade com a população, intervenções sobre os perfis 

epidemiológicos e atividades articuladas com os modos de vida dos indivíduos e suas famílias 

(DIMENSTEIN et al., 2009). 

Lancetti (2008) chama a atenção ao descrever o apoio matricial, evocando uma 

definição “fantástica”, porém, “nome pobre” para tudo o que pode ser em toda a realidade, 

essencialmente, itinerante da prática dessa estratégia do saber/fazer. 

  

A metodologia tem como um de seus pilares a discussão sistemática de caso das 

equipes de saúde mental com as equipes de saúde da família. A esta prática o 

Ministério da Saúde deu o nome de Apoio Matricial. Nome pobre, a matriz evoca 

algo fantástico que é a maternidade, mas também um mecanismo fixo, deixando de 

contemplar um aspecto fundamental da prática que é o que se faz em movimento, 

como atender juntos e outros recursos peripatéticos (LANCETTI, 2008). 

 

A utilização do termo apoio no contexto da saúde brasileira se deu nos anos 2000, 

aparecendo em textos de caráter teórico-técnicos e científico-acadêmicos, designando uma 

função ou uma metodologia de trabalho possível de ser desempenhada por um profissional ou 

por um grupo de profissionais da saúde (MOURA; LUZIO, 2014). 

Os conceitos de apoio matricial foram propostos dentro da linha de pesquisa voltada 

para a reforma das organizações e do trabalho em saúde. Posteriormente, esse arranjo de 

gestão do cuidado foi adotado em serviços de saúde mental, de atenção básica e da área 

hospitalar do SUS da cidade de Campinas no estado de São Paulo, Brasil. Posteriormente, 

programas do Ministério da Saúde, principalmente, o Humaniza-SUS, a Política Nacional de 

Saúde Mental e a ESF, incorporaram essa perspectiva de cuidados integrais, horizontais e 

longitudinais (CAMPOS; DIMITI, 2007). 
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Os profissionais envolvidos no cuidado à pessoa com transtorno mental devem ter 

fundamentação teórico-clínica, mas, sobretudo, devem possuir sensibilidade para perceber a 

história de vida da pessoa no seu contexto sócio familiar, compreender os fatores que ainda 

podem desencadear a crise psíquica. Além disso, é preciso ter atenção especial no que se 

refere à aceitação, ou não, da doença e do tratamento por parte dos familiares e do próprio 

usuário, pois isso é fundamental para que o profissional conquiste espaço e confiança no 

decorrer do acompanhamento terapêutico. 

 Esta é uma atitude que deve ser compreendida e praticada por todos os profissionais, 

sejam eles do CAPS, da ESF ou do NASF. Isso se justifica pela importância de aprimorar o 

matriciamento em saúde mental, visto que não é satisfatório apenas cumprir diretrizes 

ministeriais. Portanto, é necessário que o profissional aceite e pratique sua função com 

engajamento, desejando, cada vez mais, qualificar a atenção dispensada e humanizar o 

acolhimento e o cuidado às pessoas com transtorno mental e seus familiares. 
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA  

 

 

4.1 TIPO E ABORDAGEM DE PESQUISA  

 

Para a pesquisa transformar seus resultados em contribuições sociais e científicas, são 

imprescindíveis procedimentos metodológicos elaborados, estabelecendo, previamente, 

conexões entre o objeto do estudo, seu referencial teórico e os instrumentos necessários à 

garantia da fidedignidade dos dados coletados a partir da realidade pesquisada.  

A definição do tipo de estudo foi embasada na classificação das pesquisas científicas 

segundo a sua natureza, as formas de abordagem, quanto aos objetivos e aos seus 

procedimentos técnicos (GIL, 2008). Dessa forma, esta pesquisa apresenta abordagem 

qualitativa com caráter descritivo e exploratório.  

A abordagem metodológica qualitativa oferece à pesquisa uma oportunidade singular 

de compreender questões intrínsecas e subjetivamente ligadas ao objeto de investigação uma 

vez que se trata de questões particulares inseridas dentro de um universo de representação 

permeado por significados, crenças e atitudes, os quais não podem ser mensurados 

quantitativamente (MINAYO, 2007).  

Por se propor a analisar as ações desenvolvidas pelo NASF referente ao apoio 

matricial em saúde mental no município de Natal/RN, a pesquisa assume caráter descritivo e 

exploratório, na perspectiva de atingir familiaridade com o problema em estudo, com o 

intento de torná-lo mais explícito à sociedade e contribuir para o conhecimento, a avaliação e 

o repensar sobre a temática em foco (MINAYO, 2007).
 

 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

De acordo com a Portaria nº 3.124/MS de 2012, a modalidade de NASF 1 é composta 

por membros que trabalham entre 20 e 80 horas semanais e deve estar vinculada com cinco a 

nove equipes de referência da atenção básica e/ou da ESF (BRASIL, 2012). Em Natal/RN, 

identificamos que os NASF's existentes possuem essa formatação e cada um estabelece 

vínculos com duas ou três USF’s, de forma a completar a quantidade máxima de equipes da 

atenção básica a serem apoiadas. 

O lócus do presente estudo possui três equipes de NASF nomeados da seguinte forma: 

NASF Nazaré, NASF África e NASF Santarém. Dentre as USF’s que cada NASF estabelece 
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vinculação e apoio matricial, uma delas serve de ponto estratégico para estabelecimento 

físico. Dessa forma, os NASF's se atuam, respectivamente: na USF Nazaré do Distrito Oeste; 

na USF África do Distrito Norte I; e na USF Santarém do Distrito Norte II.   

O presente estudo foi realizado nas três equipes de NASF referidas, contemplando o 

acompanhamento das ações de apoio matricial que aconteceram nas USF’s mencionadas e 

também em serviços substitutivos de saúde mental. 

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Para apoiar as equipes de referência da atenção básica, o NASF deve ser composto por 

profissionais de diferentes profissões ou especialidades que atuem integralmente. No 

município da pesquisa, o trabalho multiprofissional conta com os conhecimentos teórico-

práticos de seis profissões: serviço social, educação física, farmácia, fisioterapia, nutrição e 

psicologia. Essas profissões possuem um represetante em cada equipe de NASF, com exceção 

da fisioterapia que tem dois membros, um em cada turno diário, visto que o Conselho de 

Fisioterapia regulamenta carga horária semanal máxima de 30h para o fisioterapeuta.  

Na abordagem qualitativa, a definição da amostra – sujeitos da pesquisa –  não 

obedece a uma demarcação matemática que garanta significância e representatividade 

numérica ampla da população. Nesse sentido, a população do estudo foi composta pelos 

profissionais das três equipes de NASF, contabilizando 21 sujeitos que participaram da 

presente pesquisa.  

Os critérios de inclusão dos sujeitos da pesquisa foram: estar em serviço pleno há pelo 

menos seis meses; fazer parte da equipe do NASF; e atuar no apoio matricial em saúde 

mental, uma vez que esses profissionais vivenciam de forma prática e rotineira as 

dificuldades, conflitos e potencialidades envolvidas com a práxis em análise. Por sua vez, o 

critério de exclusão foi: profissionais de saúde afastados do serviço/regime de trabalho por 

licença médica, férias ou qualquer outro motivo de ordem judicial, trabalhistas ou pessoal. 

Portanto, da população de 21 sujeitos, 17 profissionais aceitaram participar da 

pesquisa, tendo conhecimento dos objetivos propostos e cientes do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice A). Dentre os 4 profissionais da população do estudo que não 

participaram da coleta de informações, 2 referiram que não atuavam no apoio matricial em 

saúde mental, 1 estava afastado por licença médica e 1 estava afastado por motivos pessoais.  
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Os dados de identificação dos 17 sujeitos da pesquisa compreendem: 13 mulheres e 4 

homens. Todos possuem formação em nível superior, sendo: 3 assistentes sociais, 3 

educadores físicos, 3 farmacêuticos, 3 fisioterapeutas, 2 nutricionistas e 3 psicólogos. Com 

relação ao tempo de trabalho no NASF, todos declararam ter aproximadamente três anos de 

atuação, ou seja, desde quando as equipes foram implantadas no município de Natal/RN, em 

2011.  

Ao longo das discussões, os trechos dos discursos dos entrevistados(as) serão 

identificados por codinomes, com intuito de preservar o anonimato dos sujeitos da pesquisa e 

manter o sigilo das informações cedidas. Os codinomes foram retirados dos nomes d“As 

cidades invisíveis” de Ítalo Calvino
*
 (CALVINO, 1990) que associamos à itinerância que o 

apoio matricial pressupõe e, às vezes, não encontra ou vê distorcida na realidade da RAPS.  

No sentido de desconstrução da clínica manicomial, fazemos essa analogia de viagens 

e cidades com a clínica peripatética que, ao lutar contra a negação de subjetividades, inventa 

linhas de fuga e relança na nomadização sujeitos e lugares à procura de projetos terapêuticos. 

O peripatetismo consiste no movimento fora de espaços de reclusão, em percursos, 

articulações e conexões que se conquistam e potencializam outras perspectivas fortalecendo a 

clínica ampliada do apoio matricial em saúde mental, ao buscar os fluxos da cidade 

(LANCETTI, 2008).  

O livro “As cidades invisíveis” de Ítalo Calvino consiste no relato ficcional de Marco 

Polo para Kublai Khan, imperador dos tártaros, sobre as cidades do império, relatórios de 

aspirações “de um desenho tão fino a ponto de evitar as mordidas dos cupins” (CALVINO, 

1990, p. 10). Na sequência, seguem os números dos entrevistados e os respectivos codinomes, 

com uma brevíssima descrição da cidade que os nomeia, ora perfazendo uma analogia com as 

peculiaridades verossímeis entre as cidades e os sujeitos. 

Entrevistado 1: Otávia, cidade ponte, existente no precipício entre duas montanhas, 

ligada por fios, correntes e passarelas. 

Entrevistado 2: Zobeide, cidade exposta à luz, construída a partir de sonhos comuns a 

todos os seus habitantes, com ruas que giram em torno de si mesmas.  

Entrevistado 3: Eutrópia, junção de cidades semelhantes, aonde apenas uma é 

habitada. Quando os habitantes se entediam, deslocam-se para a cidade vizinha que está à 

espera, vazia e como se fosse nova, assim, as suas vidas se transformam constantemente.   

                                                           
*
 Escritor italiano (romancista, contista) do século XX (1923-1985). 
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Entrevistado 4: Zora, o seu segredo é o modo como o olhar percorre as figuras que se 

sucedem, guardando-as na memória. 

Entrevistado 5: Bersabeia, cidade em que se crer na existência de outra Bersabeia e 

almeja-se a melancólica obsessão de preencher espaços vazios de si.  

Entrevistado 6: Leônia, cidade que se refaz a si mesma todos os dias, fabricando-se e 

consumindo-se continuamente para dar lugar às coisas novas e diferentes. 

Entrevistado 7: Anastácia, cidade que desperta uma série de desejos simultaneamente. 

Lá se aproveita as sensações que não se vive em outros lugares.  

Entrevistado 8: Aglaura, cidade onde o estranho tornou-se habitual, a norma tornou-se 

excentricidade e as virtudes e defeitos ajustaram-se de modo diferente.  

Entrevistado 9: Melânia, a praça é o palco da cidade e fonte de diálogo. Conforme os 

dialogadores morrem, a população se renova e as funções nas conversas se reorganizam.  

Entrevistado 10: Ândria, cidade que repete a ordem das constelações. A vida flui com 

a calma distante e fria dos corpos celestes em perfeita correspondência com eles.  

Entrevistado 11: Marósia, consiste em duas cidades – a do rato e a da andorinha. A 

primeira é uma cidade em que todos correm em galerias de chumbo, a segunda é uma cidade 

onde todos voam. Não necessariamente elas existem separadas. Ambas mudam com o tempo, 

mas não mudam a relação entre elas: a andorinha liberta o rato.   

Entrevistado 12: Esmeraldina, cidade que se ramifica em tortuosas variantes, assim, 

os habitantes são poupados do tédio de percorrer os mesmos caminhos. Ali, mesmo as vidas 

mais rotineiras e tranqüilas transcorrem sem se repetir. 

Entrevistado 13: Isidora, cidade de incertezas e de decisões, onde os desejos são agora 

recordações. 

Entrevistado 14: Tecla, cidade de pontes suspensas, a construção de Tecla não cessa, 

prolonga-se por muito tempo, porque os habitantes temem a sua destruição. 

Entrevistado 15: Valdrada, lá vêem-se duas cidades: uma perpendicular sobre o lago 

e outra refletida de cabeça para baixo. Nada acontece na primeira Valdrada sem que se repita 

na segunda. Às vezes o reflexo aumenta o valor das coisas, às vezes anula.  

Entrevistado 16: Zaíra, cidade feita das relações entre seu espaço e seu passado, 

embebe-se de recordações, ela não conta o seu passado, contém-no como as linhas da mão. 

Entrevistado 17: Armila, cidade inacabada, não há paredes, nem telhados, nem 

pavimentos. Só existe em Armila os encanamentos de água, dir-se-ia que os encanadores 

concluíram o seu trabalho e foram embora antes da chegada dos pedreiros, ou então as suas 

instalações, indestrutíveis, haviam resistido a uma catástrofe. 
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4.4 PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

 

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizadas duas técnicas: a observação 

direta não participante no que se refere ao cenário da pesquisa e, a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas junto aos sujeitos da pesquisa.   

A observação direta é um instrumento valioso para os estudos qualitativos, pois 

possibilita a coleta de informações no tempo real de acontecimento do fenômeno estudado. 

Além disso, é pertinente à descrição de aspectos circunscritos ao objeto de estudo, como por 

exemplo, estrutura física, localização e condições de trabalho no lócus da pesquisa (YIN, 

2001). A observação direta pode ter caráter deliberadamente intervencionista recebendo a 

designação de participante, ou, caráter deliberadamente não intervencionista recebendo a 

designação de não participante. Optamos pela observação direta não participante, pois não 

tínhamos o intuito de intervir, nem transformar propositadamente o fenômeno investigado, 

embora compreendamos que toda presença externa ao grupo como tal – familiarizado por 

convivência ou por definição – por si, imprime uma participação que pode imprimir 

transformação mesmo que circunstancial, pela presença, à realidade investigada. 

O roteiro norteador para a observação direta não participante (Apêndice B) da 

realidade investigada foi composto pelos seguintes itens: 1. Organização dos serviços de 

saúde mental; 2. Conformação das equipes de NASF; 3. Funcionamento do apoio matricial 

em saúde mental. 

Já a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de informações permite ao 

investigador a retirada ou inclusão de perguntas durante a realização do contato com o 

entrevistado, ampliando o campo de interrogações por meio de novas indagações que possam 

surgir. Essa característica é essencial para tornar maleável o instrumento de coleta e propiciar 

o aprofundamento de questões, como condição fundamental para garantir informações 

fidedignas e maturidade teórica (TRIVIÑOS, 2007; MINAYO, 2004).  

O roteiro de entrevista (Apêndice C) foi dividido em duas partes: a primeira parte é 

referente aos dados de identificação pessoal e profissional dos participantes, resguardando-se 

o seu anonimato (idade, sexo, escolaridade, formação profissional, ocupação no serviço, 

tempo de serviço/experiência); e a segunda parte é relativa às questões norteadoras da 

pesquisa: o NASF, potencialidades e limites do apoio matricial em saúde mental e, a RAPS. 

Para proceder à coleta das informações, foi solicitada autorização da SMS por meio da 

Carta de Anuência da Instituição (Anexo A) que foi assinada pelo gestor municipal de saúde. 

Com isso, inicialmente, visitou-se a Coordenação de Saúde Mental para a identificação do 
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desenho da RAPS de Natal/RN, realizando-se também, um encontro com a coordenadora dos 

NASF's do município, com o objetivo de localizar os pontos de estabelecimento das referidas 

equipes. 

A coleta de informações foi realizada durante o período de março e abril de 2014. Os 

primeiros contatos foram feitos nos serviços de referência dos NASF's: USF Nazaré, USF 

África e USF Santarém. Nesses encontros iniciais foram esclarecidas as informações sobre a 

pesquisa e pactuadas datas para as entrevistas e visitas aos serviços para a coleta das 

informações. 

Foram dedicadas duas semanas, exclusivamente, à realização da observação direta não 

participante, que consistiu em visitas a serviços que os NASF's estabelecem vinculação, tais 

como: CAPS II Oeste, USF Pompéia, USF Parque dos Coqueiros, USF Planície das 

Mangueiras, além dos serviços de referência onde foram feitos os primeiros contatos. Nesses 

locais, foram presenciadas reuniões de equipe, reuniões designadas pelos profissionais de 

supervisão, atividades de acolhimento e oficinas de grupos terapêuticos.  

 Destaca-se, ainda, que a prática da observação não se limitou a esse período, visto que 

durante todas as visitas aos serviços em busca dos sujeitos a serem entrevistados também foi 

possível a identificação de aspectos importantes ao estudo, registrados em anotações diárias 

da presente pesquisa.  

 As gravações das entrevistas realizadas foram feitas individualmente, em ambiente 

reservado e privativo ao pesquisador e entrevistado, o que contribuiu para a livre expressão 

dos componentes técnicos e subjetivos de cada participante. As informações coletadas foram 

transcritas no programa Microsoft Word 2010 e serão arquivadas por um período mínimo de 

cinco anos em local seguro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob a 

responsabilidade da pesquisadora da pesquisa. 

 

4.5 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

As informações coletadas na presente pesquisa foram tratadas através da técnica de 

análise temática que está inserida no campo do método de análise de conteúdo.  

Optamos pelo método de análise de conteúdo devido ao seu caráter de forte 

consideração das estruturas semânticas dos enunciados e sua relação com as determinações 

sociológicas, visto que o sentido de uma palavra ou de uma proposição expressa posições 

ideológicas produzidas através de processos sócio-históricos. 
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Conforme Minayo (2004), a análise de conteúdo visa atingir um nível mais profundo 

dos significados manifestos e latentes no material investigado por meio de várias técnicas, tais 

como: análise temática, análise da expressão, análise das relações, análise de avaliação ou 

representacional e, análise da enunciação.  

Assim, a partir do método da análise de conteúdo, optamos pela técnica da análise 

temática por objetivarmos investigar, registrar e analisar um olhar a partir de falas 

predominantes, específica e particularmente, referentes aos saberes e práticas de determinado 

fenômeno. Ao realizarmos uma pesquisa no campo da saúde são múltiplos os olhares, 

palavras, intenções e manifestações, até mesmo sobre um fenômeno já delimitado. Assim, 

priorizamos a análise agrupada por temas que surgiram e se destacaram na entrevista com os 

sujeitos da pesquisa frente ao fenômeno investigado.
 

Segundo Minayo (2004), a análise temática consiste em um processo de garimpagem, 

de descoberta e elenco de núcleos de sentido que compõem uma comunicação referente ao 

objeto analítico, destacando-se a aparição frequente de unidades de significação. 

Dessa forma, com a finalidade de analisar e discutir o apoio matricial em saúde mental 

ofertado pelos NASF’s de Natal/RN, bem como alcançar uma discussão fidedigna às 

informações colhidas, o processo de categorização por temas que predominaram nas falas foi 

produzido a partir da leitura flutuante dos dados transcritos oriundos das entrevistas e do 

diário de campo, este produzido no período da observação direta não participante. Dessa 

forma, foram identificadas palavras e ideias que apresentaram repetições nos depoimentos dos 

sujeitos. Essas expressões ou núcleos de significados destacaram-se a partir de sua aparição 

nas falas. 

Em minúcias, por meio de trabalho manual durante a leitura dos dados transcritos, os 

núcleos de significado foram destacados nas entrevistas transcritas e, em seguida, organizados 

em grupos de acordo com as semelhanças semânticas, como segue no Quadro 3, na página 

seguinte.  

Com isso, o diálogo entre esses grupos de significação e o objeto analítico da pesquisa 

direcionou a construção das categorias analisadas. Os títulos das categorias elencadas foram 

inspirados no livro “Saúde Paidéia” (CAMPOS, 2003), cuja essência se refere à clínica 

ampliada e se assemelha, por sua vez, ao modo de produção do apoio matricial em saúde 

mental, que possibilita a valorização do sujeito em sua integralidade, subjetividade e em seu 

território vivo. 
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Quadro 3 – Organização dos núcleos de significado em grupos 

 NÚCLEOS DE SIGNIFICADO 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 1
 

Grupo 1.1: 

- Projeto Terapêutico Singular; 

- Consulta e visita domiciliar compartilhadas; 

- Oficinas e grupos terapêuticos; 

- Formação de miniequipes. 

Grupo 1.2: 

- Educação permanente; 

- Qualificação profissional em saúde mental; 

- Troca de saberes e experiências em saúde 

mental, rompendo com o medo e 

preconceitos. 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 2
 

Grupo 2.1: 

- Implantação dos 

NAFS’s em 

Natal/RN; 

- Portaria 

3.124/2012; 

- Redução das 

equipes apoiadas e 

necessidade de 

ampliar os números 

de NASF; 

- Apoio da gestão. 

Grupo 2.2: 

- Compreensão ineficaz 

sobre apoio matricial 

pelos profissionais da 

atenção básica; 

- O NASF não detém o 

arranjo matricial; 

- Corresponsabilização 

ineficaz dos serviços. 

Grupo 2.3: 

- Escassez de serviços 

e integração da RAPS; 

- Avaliação de 

serviços psicossociais 

ofertados; 

- Falta de profissionais 

de saúde mental nos 

serviços; 

- Desospitalização. 

Grupo 2.4: 

- Necessidade de 

apoio mútuo entre os 

profissionais de 

saúde mental; 

- Reunião, 

construção do 

saber/fazer em saúde 

mental; 

- Apoio 

institucional; 

- Supervisão clínico-

institucional. 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 3
 

Grupo 3.1: 

- Vínculos intersetoriais; 

- Acompanhamento intersetorial; 

- NASF articulador da RAPS; 

- Acolhimento do CAPS aos profissionais do 

NASF. 

Grupo 3.2: 

- Diálogos em saúde mental;  

- Desconstrução de estigmas; 

- Valorização do território; 

- Inclusão dos usuários; 

- Integralidade e empoderamento dos sujeitos. 

Fonte: Produzido a partir da leitura flutuante dos dados da pesquisa, 2014. 
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Assim, foram organizadas três categorias de análise, a saber: 1. Doença mental entre 

parênteses: dimensões de trabalho em interface com o sujeito concreto; 2. Liberdade e 

engajamento no arranjo do apoio matricial em saúde mental; e, 3. Entre o desejo e o interesse: 

influência do matriciamento na Rede de Atenção Psicossocial. Essas categorias, por sua vez, 

foram divididas, em duas, quatro e duas subcategorias, a saber: 1.1 Dimensão clínico-

assistencial na reconfiguração da atenção em saúde mental; e, 1.2 Dimensão técnico-

pedagógica na educação permanente em saúde mental; 2.1 Processo de implantação das 

equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família e a proposta de gestão participativa em saúde 

mental; 2.2 Apoio matricial em saúde mental por equipes multiprofissionais; 2.3; Oferta de 

recursos humanos e de serviços em saúde mental para ampliar o apoio matricial e, 2.4 

Necessidade de reunião de supervisão pelas equipes atuantes no apoio matricial em saúde 

mental; 3.1 Vínculo e contrato de trabalho intersetoriais fortalecidos pelo Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família; e, 3.2 Integralidade e empoderamento na atenção em saúde mental a partir 

do diálogo promovido pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

Em destaque, o processo de categorização completo está esquematizado no Quadro 4 

apresentado na página seguinte, demonstrando-se os procedimentos de como as informações 

da pesquisa suscitaram a construção das subcategorias, visto que se destacou, manualmente, o 

número de sujeitos e a frequência em que eles fizeram referência aos núcleos de significado 

identificados nas entrevistas transcritas. 

 Os depoimentos dos sujeitos foram selecionados consoantes à categorização, no 

intuito de sistematizar os resultados e discussões produzidos. Portanto, inicialmente, 

discutimos a atenção em saúde mental através das ações assistenciais e pedagógicas 

desenvolvidas a partir das dimensões de trabalho do NASF; em seguida, dispomos as 

dificuldades referidas para a efetivação do apoio matricial em saúde mental; e, por fim, 

enfatizamos a influência que o matriciamento em saúde mental promove para o 

fortalecimento do pensar/fazer na RAPS do município de Natal/RN.   

 

4.6 QUESTÕES ÉTICAS  

 

Em fase anterior ao contato com os sujeitos da pesquisa e à coleta das informações, a 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (CEP-HUOL), adquirindo aprovação através do Parecer nº 496.658 (Anexo B), em 

conformidade com as diretrizes da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) que norteia a realização de pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. 
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Quadro 4 – Organização das Categorias e Subcategorias de Análise 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

N
º 

D
E

 S
U

JE
IT

O
S

 

Q
U

E
 R

E
F

E
R

IR
A

M
 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 D

E
 

R
E

F
E

R
Ê

N
C

IA
S

 

1. Doença mental entre 

parênteses: dimensões de 

trabalho do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família 

em interface com o sujeito 

concreto 

1.1 Dimensão clínico-assistencial na reconfiguração 

da atenção em saúde  

17 57 

1.2 Dimensão técnico-pedagógica na educação 

permanente em saúde mental 

16 44 

2. Liberdade e 

engajamento no arranjo do 

apoio matricial em saúde 

mental  

2.1 Processo de implantação das equipes de Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família e a proposta de gestão 

participativa em saúde mental  

14 44 

2.2 Apoio matricial em saúde mental por equipes 

multiprofissionais  

10 25 

2.3 Oferta de recursos humanos e de serviços em 

saúde mental para ampliar o apoio matricial 

17 58 

2.4 Necessidade de reunião de supervisão pelas 

equipes atuantes no apoio matricial em saúde mental  

14 37 

3. Entre o desejo e o 

interesse: influência do 

matriciamento na Rede de 

Atenção Psicossocial 

3.1 Vínculo e contrato de trabalho intersetoriais 

fortalecidos pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

17 46 

3.2 Integralidade e empoderamento na atenção em 

saúde mental a partir do diálogo promovido pelo 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

15 37 

Fonte: Produzido a partir do processo de categorização da pesquisa, 2014. 
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5 APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL DE NATAL: DISCUTINDO AS 

DIMENSÕES DO CUIDADO NA ITINERÂNCIA DA REDE DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL 

 

 

"De uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a 

resposta que dá às nossas perguntas".  

Ítalo Calvino 

 

Na perspectiva da clínica ampliada, o apoio matricial em saúde se mental caracteriza 

por possibilidades concretas de viabilização de estudo e discussão compartilhada de casos 

clínicos, garantindo a descoberta de pessoas “invisíveis”, “descobertas” pela adscrição de 

áreas, antes desassistidas pela atenção básica e/ou por serviços de saúde mental. Agora, 

ganham visibilidade pela luta, desejo e interesse de profissionais/equipes multiprofissionais 

de NASF’s que empreendem ações para o acompanhamento no âmbito da atenção básica e 

saúde mental. Para tanto, também é imprescindível a circulação e apropriação de 

conhecimentos acerca do processo de trabalho no SUS, onde todos os sujeitos devem ser 

assistidos com integralidade e humanização. 

Tomando como partida esse entendimento, adentramos na descrição e análise que 

compõem os resultados e discussões da presente pesquisa. 

 

5.1 CATEGORIA 1 - DOENÇA MENTAL ENTRE PARÊNTESES: DIMENSÕES DE 

TRABALHO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EM INTERFACE COM 

O SUJEITO CONCRETO 

 

“Se a doença é colocada entre parênteses, o olhar deixa de ser exclusivamente 

técnico, exclusivamente clínico. Então, é o doente, é a pessoa o objetivo do 

trabalho, e não a doença”.  

 

Paulo Amarante 

 

Refletir sobre matriciamento como uma ferramenta de trabalho importante à atenção 

básica em saúde mental é poder oferecer assistência ao sujeito em sua integralidade. É poder 

percebê-lo em seu espaço territorial e familiar, fazendo a leitura minuciosa não apenas da 

parte do ser doente – doença, aqui colocada entre parênteses – mas também do ser que é, 

primeiramente, humano, capaz de sentir, sonhar, pensar e protagonizar a própria vida. 
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Na perspectiva “Paidéia”, o objeto ontologizado da medicina é assistido junto ao 

próprio doente, ao sujeito que possui singularidade e que tem um corpo marcado por uma 

enfermidade ou sofrimento, ao sujeito concreto, social e subjetivamente constituído que 

possui possibilidade de inventar saúde (CAMPOS, 2003). O apoio matricial se fundamenta na 

ampliação do objeto de saber e de intervenção clínica, pois se busca incluir, além da doença, o 

sujeito em seu território e contexto social, subjetivo e biológico (BRASIL, 2014). 

O NASF é composto por uma equipe multiprofissional de apoio matricial que 

compartilha práticas e saberes em saúde com as equipes de referência apoiadas, como 

também, incide na ação clínica ampliada direta com os usuários. Assim, deve ser 

desenvolvido um trabalho compartilhado e colaborativo em duas dimensões: clínico-

assistencial e técnico-pedagógica (BRASIL, 2014).  

Elencamos essas dimensões do NASF, descritas em Portaria ministerial, como as duas 

subcategorias, onde discutiremos falas que se sobressaíram dentro do universo sugerido sobre 

a necessidade de se colocar a doença mental entre parênteses, suspender o juízo exclusivo e 

reduzidamente biomédico e medicamentoso para, então, encontrar o sujeito concreto. Nesse 

sentido, os profissionais entrevistados dos NASF's se referem às ações de apoio matricial em 

saúde mental que realizam em Natal/RN. Segue a análise das duas subcategorias descritas que 

trazem o conteúdo acerca das dimensões de trabalho do NASF. As falas dos 17 sujeitos da 

pesquisa fizeram 57 referências em torno da dimensão clínico-assistencial, enquanto 16 

profissionais fizeram 44 referências acerca da dimensão técnico-pedagógica (Quadro 4). 

 

5.1.1 Dimensão clínico-assistencial na reconfiguração da atenção em saúde mental 

 

 Para sistematizar a assistência do apoio matricial em saúde mental, o NASF contribui 

com a produção de cuidado integral aos usuários, valorizando sua subjetividade, seu espaço 

familiar e territorial, bem como instigando o protagonismo e autonomia dos sujeitos diante do 

próprio processo saúde-doença.  

 O NASF aumenta efetivamente a resolubilidade e a qualidade da Atenção Básica por 

meio da ampliação do repertório de ações com qualificação profissional e do suporte ao 

cuidado e à intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em âmbito individual, 

quanto coletivo  (BRASIL, 2009a).  

 A dimensão clínico-assistencial do NASF produz o acompanhamento terapêutico 

direto com os usuários. Desta forma, o Ministério da Saúde sugere algumas ferramentas e 

modos transversais de atuar, não específicos do NASF, mas que os profissionais podem lançar 
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mão para colocar em prática o apoio matricial, tratam-se de: Projeto Terapêutico Singular 

(PTS); atendimento compartilhado; visita domiciliar compartilhada; formação de grupos 

terapêuticos; Genograma e Ecomapa (BRASIL, 2014). 

 Entretanto, o escopo de ações que podem ser desenvolvidas não se esgota nas 

diretrizes ministeriais. Ou seja, são apresentados alguns caminhos, mas outros tantos podem 

ser criados no encontro entre as equipes, assim como, na vinculação dos profissionais com as 

famílias assistidas. 

 Os discursos que seguem descrevem a produção dos NASF's de Natal/RN, 

demonstrando que o matriciamento em saúde mental desenvolvido busca adequar as ações às 

condições dos serviços e do território, através de metodologias inovadoras de trabalho para 

humanizar o cuidado ao usuário dos serviços.  

 Inicialmente, selecionamos relatos que descrevem a avaliação sobre consulta 

compartilhada, mostrando os limites desse recurso assistencial e sugerindo as possibilidades 

que podem contribuir com o saber/fazer dos profissionais e serviços de saúde mental. 

 

Essa coisa da consulta compartilhada ainda (...) tem profissional que acha até 

estranho, mas é assim, você tem que ter essa abertura de fazer, poder compartilhar 

uma consulta, a questão da escuta que é extremamente importante e a 

disponibilidade (Zobeide). 

 

Consultas compartilhadas que são realizadas na Unidade ajudam muito também aos 

outros profissionais que estão com a gente a entenderem um pouco mais daquele 

caso, como direcionar (Ândria). 

 

  A estranheza causada nos profissionais relativa à consulta compartilhada em saúde 

mental pode refletir o assistencialismo vertical, ora apregoado historicamente pelo 

curativismo e fragmentação do sujeito em partes adoecidas, ora transmitido como 

conhecimento prático na formação tradicionalista. No entanto, podemos inferir a necessidade 

de perfis profissionais adequados à adesão e ao empenho nesse método assistencial em saúde 

mental, visto que o olhar interdisciplinar sobre o usuário e o compartilhamento do saber 

durante a consulta ampliam os cuidados a serem ofertados.  

  A equipe multiprofissional do NASF é incumbida de integrar a atenção básica à saúde, 

estreitando as relações interpessoais dos trabalhadores e as relações intersetoriais dos serviços 

que compõe a rede territorial, sobretudo, instigando parcerias entre as USF’s e os CAPS’s. 

Nesse sentido, o apoio matricial pode encorajar a corresponsabilização dos profissionais e, 

consequentemente, fortalecer a atenção em saúde mental com base na assistência horizontal, 

singular e integral aos usuários e seus familiares.  
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Visita conjunta (...) é uma riqueza onde a gente contribui, onde a gente pode vê que 

todos nós, dentro de seu limite, tem como contribuir, como colaborar (Leônia). 

 
Alguns casos que a gente conseguiu até trazer alguns profissionais para as visitas 

domiciliares do CAPS (Ândria).  

 

  Do mesmo modo, a visita conjunta se constitui como uma atividade em que o usuário 

recebe em domicílio a equipe multiprofissional, cujos membros sugerem, cada um ao seu 

pertencimento técnico e modo de pensar e agir, as propostas terapêuticas conforme os 

aspectos familiares, culturais e econômicos observados. A união das contribuições de todos os 

profissionais é fundamental na elaboração do PTS do usuário.   

 
A gente dá esse apoio matricial em relação à saúde mental nos estudos de casos, na 

elaboração dos PTS ou a partir de visita domiciliar ou de demanda espontânea dos 

Agentes de Saúde. A gente faz avaliação do caso na equipe e marca as reuniões de 

matriciamento com as equipes (...) com o máximo de profissional possível, porque 

cada um dá a sua contribuição (...) dentro da sua experiência, dentro do seu saber 

(Melânia). 

 

 Resultado da discussão entre o usuário, familiares e a equipe interdisciplinar, o PTS é 

um instrumento de organização do cuidado desenvolvido em espaços de atenção à saúde 

mental, uma vez que valoriza os aspectos singulares do sujeito individual ou coletivo, em 

consonância com o diagnóstico psiquiátrico e o tratamento medicamentoso. Com ênfase, a 

identificação das necessidades de saúde, a discussão do diagnóstico e a definição do cuidado 

são compartilhadas, o que se relaciona ao aumento da eficácia das condutas terapêuticas, pois 

ampliar a comunicação traz o fortalecimento dos vínculos e o aumento do grau de autonomia 

e corresponsabilização (BRASIL, 2009a; 2014).  

 

Construir um Projeto Terapêutico Singular para essas pessoas é muito interessante. 

Melhora a resolubilidade, a gente tira, às vezes, a pessoa de crise ou situações muito 

complexas (Leônia). 

 

Casos graves de pessoa que também estavam sem acompanhamento, que precisam 

de um acompanhamento, inclusive familiar (Anastácia). 

  

Aí eu já bato na porta do médico, a gente já faz uma interconsulta juntos e aí de lá 

ele já faz o encaminhamento, a gente vai construindo juntos e aí eu marco o retorno 

comigo. Então, é um feedback bacana (...) a gente vai poder encaminhar para 

avaliação, mas precisa desse feedback (Zaíra). 

 

Percebem-se, a partir desses depoimentos, algumas estratégias assistenciais 

operacionalizadas pelos profissionais dos NASF's para o acompanhamento contínuo do 

usuário e sua família. Essas ações proporcionam apoio matricial em saúde mental através de 

consulta compartilhada, visitas domiciliares, estudos de casos clínicos e elaboração de PTS. 
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Tudo no âmbito do trabalho conjunto e compartilhado, buscando envolver a quantidade 

máxima de profissionais, tanto das equipes de NASF, quanto das equipes da atenção básica e 

serviços substitutivos psicossociais.  

Destarte, a utilização do PTS desafia a organização tradicional do processo de trabalho 

em saúde, pois pressupõe a necessidade de maior articulação entre os profissionais e a 

utilização das reuniões de equipe como um espaço coletivo sistemático de encontro, reflexão, 

discussão, compartilhamento e corresponsabilização do cuidado ao usuário (CAMPOS, 2003). 

Os sujeitos da pesquisa também relataram aspectos da prática do encaminhamento. 

Logo, torna-se indispensável analisar o propósito desta ação, já que os profissionais devem se 

deter ao encaminhamento apenas para abrir um caminho para outro serviço ou profissional 

que se responsabilizará por alguma assistência especializada, tais como exames laboratoriais, 

consultas ou conduta terapêutica específica. Dessa forma, o usuário não é encaminhado no 

sentido de ser transferido para outro setor. Produzem-se novos vínculos, mas se conserva os 

vínculos produzidos no território, potencializando a resolubilidade da atenção básica em 

saúde mental. 

Para sistematizar as discussões dos casos psiquiátricos mais graves e construir o PTS, 

os sujeitos da pesquisa desenvolveram uma maneira de dividir o trabalho da equipe.  

 

Nas discussões surgiu esse formato de fazer matriciamento a partir de miniequipes, 

onde nessas miniequipes tinha a ESF, (...) tinha representante do NASF e do CAPS. 

E aí, essas [mini] equipes participam das reuniões de equipe, já determinadas, já 

agendadas, para o matriciamento daqueles casos que estavam sendo casos difíceis, 

de alta complexidade voltados para o transtorno mental (Eutrópia). 

 

Nós nos dividimos em dupla para poder começar a fazer um trabalho dentro das 

Unidades a partir do levantamento das pessoas que faziam uso de medicamentos, de 

ansiolíticos, psicotrópicos, essas medicações (...) que tinha gente que ficava só 

trocando as receitas, pessoas sem efetivo diagnóstico (Leônia). 

 

O pessoal achou interessante a ideia e a gente redefiniu as miniequipes. (...) Então, 

consiste no seguinte, da gente está se encontrando com as Unidades uma vez por 

mês, tanto a gente do NASF como o pessoal do CAPS para discutir casos (Armila). 

 

As miniequipes foram idealizadas e formadas por uma das equipes de NASF de 

Natal/RN. A proposta foi divulgada aos demais NASF’s em reunião, no entanto, a adesão à 

metodologia ocorre por apenas uma equipe.  

Como exposto, as miniequipes são constituídas por três a cinco profissionais, sendo 

pelo menos um membro do NASF, um da ESF e outro do CAPS. Essas miniequipes são 

encarregadas de organizar e desenvolver os PTS’s dos usuários com os quais se vinculam e se 

corresponsabilizam, levando a discussão dos casos para as reuniões gerais. Além disso, 
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também são estimulados a fazer busca ativa de sujeitos desassistidos, dentre esses, os que 

fazem uso de psicotrópicos sem acompanhamento ou os que apresentam transtorno mental 

sem o conhecimento de diagnóstico(s) definido(s).  

Embora possamos perceber a pertinência e as potencialidades das miniequipes, 

considerando-se a extensão da área de cobertura dos NASF’s existentes em Natal/RN, 

questionamo-nos se essa estratégia não reduziria as perspectivas e dimensões do NASF ao 

processo de divisão do trabalho? Destarte, destacamos a premência que esse modo de 

produção do trabalho supera a demanda elevada de tarefas, mas que o mesmo não venha a 

calhar como um entrave à humanização, compartilhamento e diálogo na atenção em saúde 

mental. Ou seja, oficialmente o serviço/ação existe e cumpre alguma agenda, porém, pode não 

alcançar as prerrogativas necessárias ao apoio matricial, caso se limite a corresponder à meta 

quantitativa de atendimentos. 

Intentando-se diversificar a assistência, os NASF’s de Natal/RN produzem ações 

propostas pelas diretrizes do Ministério da Saúde. 

 

A gente está trazendo os grupos no sentido de poder entender que esse tipo de 

atividade é atividade de promoção [de saúde], esse tipo de atividade é assistência e é 

tão importante quanto atendimento individual (Otávia). 

 
Desenvolver dentro da sua governabilidade, oficinas terapêuticas para que esse 

usuário permanecesse na sua área adstrita e o trabalho fosse dado continuidade lá na 

área dele (Zora). 

 

A formação dos grupos e as oficinas são atividades ocupacionais com finalidade 

terapêutica que almejam situar-se na fonte do trabalho pioneiro da psiquiatra Nise da Silveira. 

Em meados da década de 1940, ela organizou o Setor de Terapêutica Ocupacional e 

Reabilitação, onde as práticas “de cuidado” do Centro Psiquiátrico Pedro II foram substituídas 

por práticas expressivas de desenho, pintura, escultura e pelo convívio com animais 

domésticos,  um método destinado a amenizar o sofrimento e contribuir com a expressão do 

sujeito (VENÂNCIO, 2003; CASTRO; LIMA, 2007). 

Para Nise, a vida psíquica deveria ser pensada como processo constante de interação 

com aquilo que cerca cada ser humano. Durante os atendimentos que realizava, ela procurava 

criar um clima de liberdade, sem coação, oferecendo diversas atividades através das quais os 

sintomas pudessem se expressar e serem despotencializados. Sua proposta de terapia 

ocupacional se fundamentava em estimular os sujeitos na progressiva ampliação do 

relacionamento com o mundo. E, no ato de possível produção artística, fragmentos de 



45 

 

histórias vividas eram articulados à subjetividade e criatividade, dando origem a criação de 

extensa representatividade singular (CASTRO; LIMA, 2007).  

 

A gente vê muito o uso de psicotrópicos por pessoas que muitas vezes elas precisam 

de uma escuta, de uma participação, digamos, em um grupo de convivência, elas 

possam trabalhar melhor aqueles problemas que estão afligindo a sua vida em outro 

contexto e não só na medicalização. Algo mais humano (Marósia). 

 

Eu acho um upgrade, você ter um problema em casa de saúde mental, faz um 

atendimento, vai para casa e depois você fica no CAPS lá fazendo suas artes, seu 

trabalho, seu tratamento todo e volta pra casa junto com a família  (Esmeraldina). 

 

Como a gente faria para diminuir essa medicação deles. (...) Dentro dessa dinâmica, 

dentro desse grupo, eu faço a recreação, atividade lúdica, tem a carta de sonhos (...). 

Melhora o relacionamento no aspecto emocional, no aspecto de alegria, de 

convivência. Quer dizer, eles se sentem outra pessoa quando eles ficam aqui e saem 

e continuam suas vidas, se sentem protagonistas dessa atividade (Valdrada). 

 

No âmbito da Reforma Psiquiátrica brasileira, essas novas configurações de atenção 

em saúde mental instigam o (re)pensar da clínica como processo de produção de subjetividade 

dos usuários. O dispositivo grupal se destaca como estratégia privilegiada por se constituir 

como um espaço de relacionamento interpessoal, onde o sujeito pode expressar seus 

sentimentos e experimentar momentos diferentes e lúdicos.  

Atendimento e atenção em grupo e em oficinas é abordagem em saúde mental que 

possibilita a formação de vínculos e evita novas internações, uma vez que estudos 

comprovaram efeitos produzidos, a saber: desconstrução de cristalizações assistenciais, 

criação de alternativas existenciais pelos usuários e possibilidade de compartilhar sofrimentos. 

Além disso, as atividades terapêuticas representam um instrumento importante de reabilitação 

e ressocialização dos usuários na medida em que estimula a vinculação e promove o pensar e 

o agir em coletividade (BARROS, 2009; AZEVEDO; MIRANDA, 2011). 

Logo, essas ações que compõem a dimensão clínico-assistencial do NASF contribuem 

com a resolubilidade da RAPS no município de Natal/RN, através da integração dos 

profissionais e dos serviços na busca por respeito à diversidade, subjetividade e capacidade 

dos usuários em protagonizar o seu acompanhamento terapêutico. 

 

5.1.2 Dimensão técnico-pedagógica na educação permanente em saúde mental 

 

 Com a finalidade de integrar ações assistenciais, promocionais e preventivas, os 

serviços de saúde se utilizam de um conjunto de saberes e práticas através da educação em 

saúde. Trata-se de atividades educativas que visam estimular o controle social indispensável à 
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democracia, potencializar a redução de custos junto aos vários contextos da assistência, 

favorecer a compreensão abrangente dos problemas de saúde da população, além de 

desenvolver autonomia e corresponsabilidade do usuário da rede de atenção diante do seu 

próprio processo saúde-doença (ALVES, 2005; LOPES; ANJOS; PINHEIRO, 2009). 

 O apoio matricial também possui esse embasamento, propondo ampliar a capacidade 

resolutiva das equipes vinculadas da atenção básica em saúde, através da produção de ações 

de apoio educativo com e para as equipes. 

 

Eu cito muito como exemplo que eu não sabia nem como conversar sobre saúde 

mental e, depois do matriciamento, eu falo, eu chego junto dos usuários, eu já visitei 

essas casas, essas outras instituições. Então, eu acho que isso é uma conquista, os 

próprios profissionais conseguirem lidar melhor com a saúde mental (Bersabeia). 

 

Eu vim aprender, aprender não, eu ainda estou aprendendo, eu vim conhecer mais 

depois que eu comecei a participar do NASF. (...) Eu acho que o próprio profissional 

tem uma limitação para lidar com os transtornos (Marósia). 

 

Oportunidades de aprimoramento de competências e educação permanente, 

possibilitados pelo desenvolvimento da dimensão técnico-pedagógica do NASF, são 

percebidos nas falas como avanço pessoal e profissional diante de habilidade adquirida ou 

renovada em promover atenção psicossocial. 

Além disso, a oferta de qualificação profissional e de educação permanente do NASF 

também deve incluir: conhecimentos sobre o trabalho das equipes de atenção básica e a 

organização das redes de saúde; competências para o trabalho de apoio às equipes, por 

exemplo, gestão compartilhada do cuidado e trabalho em equipe multiprofissional; e, questões 

relativas aos núcleos de saber de cada categoria profissional que o compõe (BRASIL, 2014). 

Os sujeitos da pesquisa desabafam, reclamam, reivindicam, desejam e se comprometem: 

 

Falta de capacitação permanente, que a gente sempre tem que está sendo 

capacitados, ninguém detém o conhecimento total de nada, todos os dias surgem 

coisas novas. Então, eu acho que a educação continuada/permanente oferecida pelo 

setor, pela gestão, é uma coisa que tem que ser primordial (Zobeide). 

 

Eu acho que ainda precisa, assim, ter mais capacitação, orientação e os próprios 

profissionais da rede quererem se responsabilizar. Eu acho que é a mudança de 

postura dos profissionais (Zora).  

 

A educação contínua dos nossos grupos, porque nós temos que saber o que é que o 

NASF está fazendo melhor, para poder, assim, a gente se aperfeiçoar, para o que 

aqueles estão fazendo de bom, a gente aprender também para poder colocar, 

compartilhar experiências (Valdrada). 
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As pesquisas no campo da saúde no Brasil descrevem o constante surgimento de 

novos saberes e práticas acerca de tecnologias aplicadas, desde as tecnologias leves – 

acolhimento, vínculo, autonomia, gestão – até as tecnologias duras – máquinas, normas e 

estruturas organizacionais (MERHY; FRANCO, 2003). Essa transformação diária do 

conhecimento científico induz os profissionais dos serviços de saúde a coagirem a favor de 

capacitações e educação permanente. 

Nos discursos supracitados, foram utilizados os termos “capacitação”, “educação 

continuada” e “educação permanente” como sinônimos, no entanto, há diferenciação 

conceitual e prática importante nessas ações. A capacitação é intencional e planejada para 

fortalecer, essencialmente, os conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas de profissionais 

que a dinâmica do cotidiano dos serviços de saúde não teria como dispor por outros meios. A 

educação continuada, apesar de o nome sugerir ações constantes, caracteriza-se por um 

conjunto de cursos periódicos sem sequência constante, como continuidade do modelo escolar 

ou acadêmico, centralizado na atualização de conhecimentos técnicos e disciplinares, em 

ambiente didático e baseado em métodos de transmissão. Já a educação permanente deve 

abranger em seu processo diversas capacitações, desde que estejam articuladas à finalidade de 

transformação das práticas profissionais e da organização do trabalho (BRASIL, 2009c). 

Com a estratégia de educação permanente, o ensino e o aprendizado são incorporados 

à vida cotidiana e aos processos de trabalho, colocando as pessoas como atores reflexivos da 

própria prática e construtores do conhecimento. Em suma, a proposta da educação permanente 

é mais ampla do que as concepções pontuais de capacitação ou educação continuada e, assim, 

busca superar a lógica da compra e pagamento por procedimentos educacionais, utilizando-se 

do próprio processo de trabalho para análise, planejamento e mudanças institucionais 

(BRASIL, 2009c).  

É nesse sentido que compreendemos a potência dos depoimentos quando os sujeitos 

referem seus anseios por “capacitações” ou “educação continuada”, pois para que exerçam o 

apoio matricial em saúde mental, necessitam, rotineiramente, transformarem-se como 

profissionais e atores das ações intersetoriais do seu próprio processo de trabalho. 

O cotidiano na atenção psicossocial requer uma renovação no pensar/fazer dos 

profissionais, especialmente, mediante o processo de Reforma Psiquiátrica brasileira e a 

efetivação da RAPS no município de Natal/RN. Dessa forma, refletimos a respeito do 

empreendimento de esforços individuais e coletivos com caráter intersetorial para que se 

alcance a qualificação almejada de – e por – recursos humanos e pontos de atenção da RAPS. 
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Deveria talvez está dentro das agendas dos CAPS essas discussões conosco, fazer o 

matriciamento, nos ajudar a entender um pouco mais sobre a política e sobre a 

clínica para que a gente pudesse multiplicar isso (Ândria). 

 

Alguns tem muito desejo de trabalhar, mas precisam, digamos, de uma retaguarda 

do psiquiatra para que eles possam ter uma maior habilidade com os casos e isso é 

uma coisa que também o matriciamento pode fazer (Eutrópia). 

 

A equipe como um todo, a gente precisa se qualificar para isso e eu acho que nos 

qualificar também fazendo, estudando, construindo as rodas junto com a Estratégia 

[ESF]. (...) Estudando e vendo o Caderno de Saúde Mental na Atenção Básica é 

fundamental (Anastácia). 

 

Os entrevistados revelam que na realidade investigada há deficiência das ações 

técnico-pedagógicas do NASF, visto que referem com veemência necessidades de 

qualificações/educação permanente. 

Menciona-se ainda, a importância de “retaguarda” por parte de clínicas especializadas, 

como a psiquiatria, que contribuiriam com conhecimentos específicos para auxiliar no manejo 

com os usuários de saúde mental. A diversidade de composição profissional da equipe do 

NASF nos faz compreender a importância da contribuição de especialidades, já que nem 

todos os profissionais envolvidos adquiriram conhecimentos acerca de atenção psicossocial 

durante a formação profissional. No entanto, achamos sintomático, de uma herança forte e 

ainda marcante do modelo biomédico no agir em saúde, a referência específica da necessidade 

de “retaguarda do psiquiatra”. Isso porque o médico psiquiatra não é o detentor do 

conhecimento de saberes e práticas terapêuticas em saúde mental, assim como, a estratégia 

pedagógica de educação permanente, e por isso, em constante formação, ex positis, deve ser 

assumida por todos os profissionais no processo de trabalho, na perspectiva de integração da 

equipe, de intersetorialidade e de clínica ampliada. 

Porém, conforme as falas citadas abaixo, esse entendimento teórico-prático de 

educação permanente como instrumento e estratégia do processo de trabalho ainda é um 

desafio a ser superado pelos profissionais dos NASF’s, gerentes e gestores dos serviços da 

atenção básica no município em estudo. Torna-se, de fato, muito difícil enfrentar, de modo 

multiprofissional e efetivo, os mais de duzentos anos de clínica psiquiátrica, quando não há 

uma organização deliberada por um alinhamento conceitual em saúde mental e clínica 

ampliada. Nesse sentido, a práxis se desconfigura, podendo tomar um contorno inapropriado 

de fazeres mecânicos ou desvinculados de saberes, os quais devem ser compreendidos de 

modo crítico-reflexivo e comprometidos com a transformação de iniquidades em saúde.   
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Desde que a gente entrou no NASF, assim, aprendendo, caindo, enfrentando, um 

sabe mais um pouquinho e a gente que não tinha essa experiência vai participando e 

aprendendo (Isidora). 

 

Eu estou convencida que o único jeito de a gente qualificar e constituir esse processo 

de apoio matricial efetivo, o caminho é muito mais pela assistência, pelo estar junto. 

Eu consigo fazer as duas dimensões do apoio matricial acontecerem na medida em 

que eu estou abrindo a porta da assistência (Zaíra). 

 

 Ainda no que tange a dimensão técnico-pedagógica, os sujeitos da pesquisa referem a 

necessidade e o desejo de superarem suas limitações e contribuírem com o processo de 

Reforma Psiquiátrica brasileira e da RAPS através do apoio matricial em saúde mental.  

 

É um puro desconhecimento das pessoas que estão na Estratégia [ESF], do médico 

ao Agente Comunitário, sobre como lidar com essas pessoas [com problemas 

mentais com ou sem acompanhamento por serviços de saúde mental] e tem o fator 

medo, de estar em contato com essas pessoas. (...) A gente tem que desmistificar, as 

pessoas tem que conhecer para poder ajudar. Melhorar a assistência em relação a 

isso (Leônia). 

 

Mas assim, a forma que a gente tem, vamos dizer, de superar essas questões, que 

não são fáceis, são complexas, são culturais, são da nossa formação, é convocando. 

As pessoas trabalham muitas vezes sem um referencial teórico, sem achar que é 

importante conhecer o SUS, sem achar que é importante ter essas ferramentas de 

trabalho [como o apoio matricial] (Otávia). 

 

O embate com o cuidado da pessoa com transtorno mental tem raiz sócio-histórica que 

interfere na construção curricular dos órgãos formadores. Torna-se essencial e urgente 

redirecionar conteúdos e metodologias de ensino que ainda priorizam a doença e a conduta 

terapêutica baseada na psiquiatria tradicional, como forma de corresponder à nova tendência 

das práticas em saúde mental (BRITO; SILVA; AZEVEDO, 2012). 

 Devido a essa construção de saberes e práticas tradicionais referentes à doença mental, 

permeada por preconceitos e estigmas, muitos profissionais de saúde ficam inseguros em lidar 

com sujeitos que supostamente são tidos como agressivos. Portanto, é necessário 

desmistificar, criar vínculos com os usuários e procurar se envolver mutuamente com os 

demais profissionais na atenção à saúde setorial e intersetorialmente, trocando experiências e 

aprimorando o saber/fazer em saúde mental. 
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5.2 CATEGORIA 2: LIBERDADE E ENGAJAMENTO NO ARRANJO DO APOIO 

MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL 

 

“Como toda coisa que um dia se institucionaliza, esses arranjos não estão a salvo 

de serem capturados pela lógica dominante. Neles, mais do que nunca o preço da 

liberdade é a eterna vigilância”. 

                  

Gastão Wagner de Sousa Campos 

 

Conforme a perspectiva “Paidéia”, refletimos sobre o problema do desenvolvimento 

de arranjos que detêm a potencialidade de produzir busca, movimento e que aprisionam o 

instituinte em instituído. Este último como uma organização permanente em que a lógica 

dominante do trabalho cristalizado inibe a criação de espaços nos quais seja possível 

experimentar decisões coletivas e formulações de novos projetos (CAMPOS, 2003).
 

Uma das prerrogativas dos serviços de saúde, sobretudo do NASF, é favorecer a 

liberdade e o engajamento no processo constante de planejamento, produção e avaliação das 

ações. Esse aspecto é essencial ao apoio matricial em saúde mental, pois se trata de um 

modelo de atenção longitudinal, cuja permanência do vínculo com o usuário do serviço 

depende, muitas vezes, da dinâmica organizacional do dispositivo de atenção e do 

acolhimento oferecido pelos profissionais. 

Por sua vez, a produção ativa de vínculo propiciada pelo arranjo do apoio matricial 

contribui para desalienar os trabalhadores de seu objeto de trabalho, criar maior compromisso 

e responsabilização ao se enxergar o próprio trabalho como produtor de obras (CAMPOS, 

2003). 

Em torno disso, os discursos  dos sujeitos suscitaram núcleos de significado para a 

construção de quatro subcategorias: 2.1 Processo de implantação das equipes de Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família e a proposta de gestão participativa em saúde mental, o que foi 

evidenciado por 14 profissionais em 44 referências; 2.2 Apoio matricial em saúde mental por 

equipes multiprofissionais, declarado por 10 profissionais, referido 25 vezes; 2.3 Oferta de 

recursos humanos e de serviços em saúde mental para ampliar o apoio matricial, destacado 

por 17 sujeitos em 58 trechos das entrevistas e; 2.4 Necessidade de reunião de supervisão 

pelas equipes atuantes no apoio matricial em saúde mental, mencionado por 14 sujeitos em 37 

momentos das entrevistas (Quadro 4). 
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5.2.1 Processo de implantação das equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família e a 

proposta de gestão participativa em saúde mental 

 

 A implantação do NASF deve compreender a elaboração de um projeto que considere 

a análise do território e as necessidades epidemiológicas identificadas a partir da percepção 

das equipes de referência, da população adstrita e de gestores de saúde. Deve-se atentar 

também, para a situação e as características da rede de atenção à saúde locorregional, os 

profissionais que vão compor o NASF e a identificação das equipes a serem apoiadas 

(BRASIL, 2014). 

Sistematicamente, o gestor municipal deve considerar o número de equipes de atenção 

básica no município, sua disposição na rede de saúde e o número de NASF’s a serem 

implantados. Para isso, divide-se o número total de equipes ativas no CNES pelo número de 

equipes que pode ser vinculado àquela modalidade de NASF. O resultado indica o 

quantitativo de NASF's que poderão ser implantados no município com financiamento 

federal, conforme a Portaria nº 3.124/MS de 2012 (BRASIL, 2012).  

De acordo com dados do CNES, o município de Natal/RN apresenta 122 equipes de 

saúde da família, número registrado nas competências de outubro e novembro de 2014 

(CADASTRO NAC. DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, 2014). Dessa forma, o 

cálculo normatizado revela que no lócus do presente estudo deveria ter, atualmente, 13 

equipes de NASF do tipo 1 para apoiar a atenção básica de saúde. No entanto, a realidade 

vivenciada está aquém do preconizado, como referido pelos entrevistados:  

 

A implantação do NASF ela começou de forma muito incipiente. (...) Onde você 

tem mais de cinquenta Unidades e que a gente tem apenas três NASF implantados 

desde 2011 (Otávia). 

 

São três NASF’s em Natal. É muito pouco pra cidade (Eutrópia). 

 

Quando há quatro anos nós surgimos, foram previstos 12 NASF’s. Já estamos há 

quase quatro anos com três NASF’s (Leônia). 

 

Em abril de 2010, o Ministério da Saúde credenciou 12 equipes de NASF do tipo 1 

para atuarem em Natal/RN, aumentando as ações e suporte técnico à atenção básica de saúde 

(NATAL, 2010). Entretanto, como relatado nos depoimentos, foram implantadas apenas três 

equipes em 2011 e, desde então, essa quantidade permanece inalterada.  

 Segundo o Artigo 5º da Portaria nº 154/MS de 2008, cada NASF 1 deve realizar suas 

atividades vinculado a, no mínimo, oito e, no máximo, vinte equipes de saúde da família 
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(BRASIL, 2008). Esta Portaria regulamentou a criação dos NASF’s e foi atualizada pela 

Portaria nº 3.124/MS de 2012, cujo Inciso II do Artigo 3º propõe a redução de vinculações, 

em que cada NASF tipo 1 deve se vincular a, no mínimo, cinco e, no máximo, nove equipes 

de saúde da família e/ou equipes de atenção básica para populações específicas – consultórios 

na rua, equipes ribeirinhas e fluviais (BRASIL, 2012).  

 Conduzidos pela Portaria 3.124/MS de 2012, os profissionais entrevistados 

começaram a modificar o cenário das vinculações no primeiro semestre de 2014, período em 

que realizamos as entrevistas do nosso estudo.   

 

Na Portaria [do Ministério da Saúde] diz que a gente [NASF] tem que ter no mínimo 

cinco e no máximo nove equipes [vinculadas] (Otávia). 

 

Existe a questão do redimensionamento dessas Unidades, ou seja, a proposta de 

acordo com a nova Portaria é a gente ficar com duas Unidades (...), mas por 

enquanto a gente vai continuar dando esse apoio matricial a essas quatro Unidades 

enquanto não chega outros NASF’s (Zobeide). 

 

Então, a gente vai ter mais possibilidade de se apropriar melhor do território e poder, 

assim, desenvolver um trabalho melhor. Porque quando você está [apoiando] em 

várias Unidades (...) dificulta você ter mais vivência naquele território. O vínculo 

fica mais frágil, a continuidade das ações fica mais fragilizada (Marósia). 

 

 Os discursos se referem ao processo de redimensionamento das equipes de ESF a 

serem apoiadas. Como foi destacado, cada NASF estava vinculado a quatro USF’s, cada uma 

com três a quatro equipes de saúde da família, totalizando entre doze e dezesseis equipes 

apoiadas por cada NASF. Por conseguinte, para atingirem os indicadores de acordo com a 

nova Portaria ministerial, os profissionais tiveram que reduzir o número dos serviços de 

atenção básica vinculados. 

 Diminuir a quantidade de vínculos favorece a qualidade da atenção, ou seja, os 

profissionais dos NASF’s com menos serviços para apoiar devem desenvolver com mais 

eficiência as atividades de matriciamento. Menos USF’s a serem visitadas e apoiadas, 

aumenta o tempo a ser disponibilizado para a vivência no território, a busca ativa dos sujeitos 

com transtorno mental, o estudo e compartilhamento dos casos, a continuidade das ações 

planejadas e dos PTS’s das unidades apoiadas.  

 Provavelmente, surgem angústias no aspecto quantitativo, visto que mais de vinte 

equipes de saúde da família foram “desapoiadas”, perderam o vínculo e a referência com o 

NASF. Isso prejudica a atenção ofertada pelos serviços básicos, os quais, sem suporte e apoio 

matricial, podem recair na lógica da verticalização assistencial. O município aguarda e 
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depende da implementação de novos NASF’s para o fortalecimento de ações territoriais e 

intersetoriais em saúde mental e atenção básica. 

Destacamos ainda, que apesar do empenho dos profissionais nessa estratégia de 

redimensionamento das USF’s apoiadas, esse processo de mudança deveria ter iniciado no 

primeiro semestre de 2013, pois a Portaria nº 3.124/MS foi publicada em dezembro de 2012. 

Isso implicaria em experiência já acumulada e diferenciada pelos profissionais dos NASF’s e, 

consequentemente, em outra percepção e avaliação a respeito do matriciamento em saúde 

mental no ano em curso.  

Destaca-se a necessidade de ampliar os planejamentos municipais para a atenção 

básica, possibilitando, por exemplo, a implantação de mais equipes de NASF. Porém, 

conforme apontam os sujeitos da pesquisa, o suporte por parte da gestão municipal e dos 

demais serviços de saúde também são importantes para aprimorar o apoio matricial em saúde 

mental em Natal/RN.  

 

Para que o processo de organização da atenção à saúde mental avance, ela não 

depende só do NASF. Depende da condução da gestão, se a gestão tem como 

prioridade a saúde mental. (...) O apoio matricial ele deve ser diretriz de gestão. 

Porque o apoio matricial é um modo de operar. Um modo de operar que exige 

aproximação das equipes, exige aproximação dos saberes (Otávia). 

 

E a coisa ruim (...) é o apoio da gestão, porque quando a gente quer, a gente não 

quer para amanhã, a gente quer pra anteontem. Passamos por problemas tanto 

estruturais, como de medicamentos. Depende dos gestores. É isso, mais um apoio da 

gestão (Valdrada). 

 

A gente hoje está com a discussão dentro da coordenação de saúde mental 

[municipal] sobre a importância do matriciamento (...), da própria gestão está 

apostando mais nessa questão da saúde mental e instrumentalizando mais as pessoas 

[os trabalhadores] (Armila). 

 

 Os depoimentos se referem ao apoio da gestão municipal não somente em termos 

financeiros e de investimentos estruturais nas redes de saúde, mas incluem a importância de 

manter o movimento de transformação e de diálogo entre os profissionais dos serviços e a 

própria gestão de saúde mental. Nesse sentido, discute-se e valoriza-se a gestão participativa.  

A Política Nacional de Humanização (PNH) pressupõe estratégias de mudança nos 

modos de gerir e cuidar no cotidiano do SUS. No âmbito da gestão do trabalho em saúde, a 

PNH estimula ações que assegurem a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários 

nas discussões e decisões, fortalecendo os vínculos, a corresponsabilização e autonomia dos 

sujeitos mutuamente (BRASIL, 2013b). 
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Em suma, investir no processo de implantação dos NASF’s e na ampliação da 

quantidade dessas equipes não é o único fator que garante a plenitude da atenção em saúde 

mental, tampouco a constituição da RAPS em Natal/RN. Todavia, concluímos que a presença 

do NASF e da gestão municipal atuantes na área de saúde mental é uma iniciativa que 

fortalece o apoio matricial em saúde mental, o diálogo intersetorial e a gestão participativa, 

reduzindo a alienação do trabalho, a falta de compromisso dos profissionais e a fragmentação 

da atenção em saúde mental.   

 

5.2.2 Apoio matricial em saúde mental por equipes multiprofissionais  

 

  O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas ou 

especialidades que devem atuar integralmente no apoio matricial, compartilhando práticas e 

saberes em saúde no território. Trata-se de equipe multiprofissional que busca auxiliar o 

manejo ou resolução de problemas clínicos e sanitários, agregando práticas que ampliem o 

escopo de ofertas na atenção básica (BRASIL, 2014). 

  Com base nas diretrizes do Ministério da Saúde, ressalta-se que o processo de trabalho 

do NASF é pautado no matriciamento às equipes da ESF, não se constituindo como 

ambulatório específico ou porta de entrada, embora possa também fazer atendimentos 

interdisciplinares (BRASIL, 2014). Os sujeitos entrevistados demonstraram esse 

conhecimento, sugerindo um trabalho pautado no apoio matricial, acompanhamento contínuo 

e multidisciplinar, e não no assistencialismo vertical.   

 

Porque nós não somos porta de entrada, a porta de entrada é a equipe da Estratégia 

Saúde da Família. Nós somos o apoio matricial (Tecla). 

 

Nós não somos portas abertas, nós somos apoio. (...) A gente está inserido dentro 

dos postos [UBS, ESF] cuidando agora de uma forma multidisciplinar e não apenas 

dentro de uma visão [única] (Aglaura). 

 

A criação do NASF em 2008, a partir da Portaria nº 154/MS, inseriu-se numa disputa 

teórico-política sobre modelos de saúde presente nos diversos municípios do Brasil. Em meio 

a esse contexto, a lacuna temporal e conceitual existente entre a publicação legislativa e o 

Caderno da Atenção Básica nº 27 influenciou a flexibilização da proposta do NASF. Além 

disso, as normatizações ministeriais abrem espaços para adequações na produção em saúde de 

acordo com a realidade de cada território (SAMPAIO et al., 2012).  
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Isso explica as variações no processo de trabalho dessas equipes entre municípios 

distintos e até entre equipes intramunicipais. Ou seja, por meio da revisão de literatura 

temática e das observações diretas da pesquisa, tomamos conhecimento do relato da 

existência de outros municípios onde o NASF, independente da sua modalidade, trabalha na 

lógica do assistencialismo, com profissionais ainda limitados à clínica individual e 

segmentada. Além disso, percebemos que há uma diferenciação entre as três equipes atuantes 

em Natal/RN, devido à resistência de alguns profissionais em se empenharem no 

matriciamento ou mesmo devido à carência de conhecimentos acerca dessa proposta de 

atenção à saúde. Assim, emergem desabafos acerca de confusões que são feitas e prejudicam 

o apoio matricial. 

 

A gestão ela não deve ver o apoio matricial como responsabilidade única do NASF 

(Otávia).  

 

Na hora que a gente tem uma equipe interdisciplinar, há necessidade de cada um 

entrar com sua experiência. (...) Acho que tem, dentro da visão de um apoio 

integrado, contribuições, cuidados de todas as áreas (Anastácia).  

 

Uma dificuldade muito grande de entenderem que esse papel de matriciamento não é 

um papel exclusivo do NASF e que matriciamento implica, necessariamente, em 

conhecer a realidade, em conhecer a equipe (Zaíra). 

 

Por se constituir como equipe multiprofissional de apoio, o NASF deve desenvolver 

ações que envolvam, simultaneamente, todos os profissionais, aproveitando os saberes e 

experiências de cada núcleo disciplinar. Caso contrário, se esses núcleos decidissem clinicar e 

produzir assistência de forma isolada, o trabalho de apoio matricial da equipe estaria 

comprometido. Afinal, um dos principais objetivos do NASF é integrar os sujeitos – gestores, 

profissionais, usuários, familiares – humanizar a atenção básica e fortalecer o matriciamento 

nas redes de atenção à saúde. 

Os sujeitos pontuam como dificuldade a incompreensão, por parte dos demais 

profissionais da saúde e dos gestores, sobre quem realiza o apoio matricial, pois atribuem a 

operacionalização dessa estratégia assistencial, exclusivamente, à equipe de NASF. É possível 

associar essa concepção ao fato de que o apoio matricial no lócus em estudo começou a ser 

discutido em 2006 de modo efêmero e frágil, com poucos serviços empenhados a matriciar as 

redes de saúde (DIMENSTEIN et al., 2009). Somado a isso, quando os NASF’s foram 

implantados em 2011, com a diretriz de oferecer apoio, provavelmente, transferiram-lhes a 

incumbência de resolver as questões de saúde mental na atenção básica. 
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Esse novo arranjo organizacional em saúde precisa ser consolidado, propondo uma 

lógica funcional que priorize o desenvolvimento de corresponsabilidade e de ações 

compartilhadas na atenção básica. Disso decorre a necessidade de ajustar os processos de 

trabalho dos serviços, levando os profissionais envolvidos a transformarem sua forma de 

atuação (LANCMAN et al., 2013). 

 

Os profissionais [da atenção básica] não entendem que não é um serviço a mais, não 

é um trabalho a mais que eles vão ter. (...) Então, quando você senta para discutir 

matriciamento em saúde mental, eles já imaginam “Ah meu Deus do Céu! Mais 

gente? Quer dizer que aqueles pacientes que eu deliberei pro CAPS, eu agora 

também vou ter que me responsabilizar por eles?” (...) Não tem um apoio, não tem 

uma continuidade, por isso a importância de você corresponsabilizar os profissionais 

daquela área de saúde e, consequentemente, a família (Zora). 

 

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, a ESF deve atender a população 

adstrita que demanda cuidados com soluções rápidas e inadiáveis. Em contrapartida, o NASF 

prioriza a discussão, reflexão e a atuação compartilhada, o que demanda tempo e 

disponibilidade de todos os envolvidos. Destarte, as diferenças nos princípios de 

produtividade dessas equipes geram um descompasso referente às prioridades dos 

profissionais, bem como suscita desestabilização e confusão nas ações de matriciamento em 

saúde mental (LANCMAN et al., 2013).  

 

A ESF, até então, não tinha nenhuma corresponsabilização com esses usuários [de 

saúde mental]. Eles achavam que problema de saúde mental com transtorno mental 

grave, era para CAPS. (...) Empurrava para o serviço e não havia um 

acompanhamento diário deste usuário fora do CAPS (Zora). 

 

O CAPS ele é uma estrutura que funciona, mas ele não tem essa característica básica 

de matriciar a rede e isso traz uma dificuldade, porque ele está muito voltado para 

aquele público alvo dele, para o atendimento, para as coisas que acontecem dentro 

das paredes do CAPS e não, necessariamente, dentro do território que é um dos 

fundamentos da Saúde da Família (Ândria). 

 

Na minha compreensão de matriciamento, nenhum CAPS aqui em Natal está 

fazendo matriciamento. Porque a lógica deles de apoio matricial (...) era a gente 

[NASF] ir lá, eles davam a lista de pacientes da Unidade que eles queriam e fazia 

assim “toma que o filho é teu”. Então assim, isso não é matriciamento, minha gente! 

E vamos assumir que não é, vamos dizer que a gente não sabe fazer! (Zaíra) 

 

Os depoimentos provocam a reflexão sobre a fragilidade do trabalho colaborativo e 

múltiplo. Compreendemos que a corresponsabilização insuficiente por parte da ESF e dos 

serviços de atenção psicossocial é uma dificuldade sentida pelos profissionais dos NASF’s e, 

com efeito, pelos usuários, visto que se espera uma atenção humanizada, integral e horizontal. 
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Todavia, é imprescindível agregar maior capacidade de análise e de intervenção sobre os 

problemas, demandas e necessidades de saúde, rompendo com a fragmentação do cuidado. 

Outras pesquisas analisaram que é nesse contexto com inúmeros desafios que as 

equipes dos NASF’s precisam inventar  estratégias para conseguirem mostrar o trabalho 

desenvolvido e serem reconhecidos como equipe de apoio que busca parcerias territoriais. 

Isso consolida o matriciamento na atenção básica, cuja potencialidade é o trabalho conjunto, 

compartilhado e interdisciplinar no desenvolvimento dos PTS’s, com empenho na garantia 

dos direitos dos usuários (ANDRADE et al., 2012; LANCMAN et al., 2013). 

O desafio é estabelecer um plano de ação sustentado por uma atuação 

multiprofissional através de uma construção interdisciplinar. Portanto, devemos concentrar 

esforços para manter a proposta do apoio matricial viva na RAPS do município de Natal/RN e 

buscar a conquista de mais espaços de diálogo e corresponsabilização diante do cuidado ao 

usuário e seus familiares.  

 

5.2.3 Oferta de recursos humanos e de serviços em saúde mental para ampliar o apoio 

matricial 

 

A Reforma Psiquiátrica brasileira objetiva reorganizar o modelo assistencial 

almejando o processo de desinstitucionalização e, consequentemente, a criação de uma rede 

de serviços substitutivos de base territorial para promover a reinserção e atenção psicossocial 

do egresso dos manicômios (AMARANTE, 2007).
 

Mediante esse movimento de transformação dos cuidados em saúde mental, torna-se 

inevitável considerar o desenvolvimento das ações à luz da atenção básica, onde o usuário 

deve ser acolhido e acompanhado continuamente em sua integralidade e singularidade. Para 

isso é necessário produzir vínculos através de uma rede de atenção. Assim, os profissionais 

dos NASF's apontam entraves estruturais na RAPS de Natal/RN que interferem no 

desempenho do apoio matricial.  

 

Agora a dificuldade que se tem de fazer esse apoio é a escassez de recursos 

humanos, a falta de formação dos recursos humanos para trabalhar nessa perspectiva 

de matriciamento (Otávia). 

 

Falta investir em qualidade de ambiente, investir em insumos, investir nas oficinas. 

Então assim, eu acho que falta mais investimento humano, falta investimento de 

material (Zora). 
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Uma das estratégias é que a gente tivesse um local adequado para receber e acolher 

essas pessoas e, principalmente, encaminhar e que fosse encaminhamento, de certa 

forma, um tanto quanto mais rápido (Aglaura). 

 

Que se tenha só um psiquiatra, mas que tenha um local adequado para ele fazer seus 

atendimentos. Se precisar de um internamento, que tenha vaga para essa pessoa para 

ser internada. A gente sabe que ali no João Machado é meio complicado (Valdrada). 

   

Estabelecer apoio matricial requer construir e ativar espaço para a comunicação e 

compartilhamento de conhecimentos entre os profissionais apoiadores e dos serviços de 

referência (CAMPOS; DOMITTI, 2007). Quando ouvimos relatos sobre um território 

municipal onde há debilidade nesses espaços comunicacionais, diga-se, redes de atenção à 

saúde, logo somos levados a refletir a respeito do apoio matricial oferecida à população.  

Serviços, instituições e ambientes disponíveis; recursos humanos qualificados; 

condições mínimas de insumos: todos estes são instrumentos necessários ao desenvolvimento 

de ações humanizadas e integrais em saúde. Inclusive, a ausência ou escassez dos mesmos 

foram reivindicações feitas pelos participantes da pesquisa, cuja associação intenta justificar 

as fragilidades do apoio matricial em saúde mental em âmbito local. 

Usualmente, analisa-se a interface entre a redução de (re)internações psiquiátricas e a 

continuidade da atenção territorial, tendo em vista que um apoio matricial efetivo articula 

serviços, profissionais, usuários e familiares na construção permanente do cuidado através do 

PTS. No entanto, a partir dos depoimentos, refletimos também sobre outro aspecto: o 

desestímulo acarretado pela precarização do trabalho pode ser um fator influenciador da 

incidência de (re)internações psiquiátricas em Natal/RN, quando o profissional escolhe a via 

mais rápida e fácil, encaminhando o usuário a outro serviço de saúde. Então, a internação 

psiquiátrica no Hospital Colônia João Machado acaba sendo um encaminhamento escolhido, 

algumas vezes, porque o profissional apoiador do NASF não encontra retaguarda nem 

corresponsabilidade dos demais atores na atenção à saúde, não encontra equipamentos sociais 

que possam contribuir com o acolhimento de um usuário em sofrimento acirrado, não 

encontra uma RAPS estruturada que possa dialogar, prevenir agravos e promover saúde 

mental. 

Ou seja, por mais que o NASF efetive o apoio matricial no compromisso com a 

Reforma Psiquiátrica brasileira e a Luta Antimanicomial, pouco vale se não tiver 

investimentos na ampliação da RAPS de Natal/RN, engajamento dos profissionais de saúde 

mental e integração dialógica. 
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Tem demanda que a gente não tem o que fazer, porque não tem onde acolher, não 

tem onde colocar. A gente vem com a Luta Antimanicomial tentando trabalhar essa 

questão da desospitalização, mas para você desospitalizar você tem que ter 

condições de trabalho, precisa ter pessoal. (...) Essa rede tem que está estruturada 

tem que ter profissional pra fazer o trabalho (Leônia).  

 

O caminho da Política Nacional de Saúde Mental está certíssimo, só precisa mais 

estimular os serviços, porque na hora que você tira leito, você tem que ter uma 

retaguarda de apoio. Então, está faltando só outros serviços, (...) quantidade de 

pessoas que realmente trabalham na área de saúde mental, (...) porque a gente 

precisa ter serviços que monte essa rede pra gente poder dá uma clínica, fazer uma 

clínica ampliada com o paciente. Fazer uma cobertura total para o paciente 

(Esmeraldina). 

 

Nossa porta para as urgências seria, simplesmente, o PS [Pronto Socorro] do João 

Machado e todas as discussões dos casos ainda tem sido muito nessa ótica (Zaíra). 

 

Como mostra outra pesquisa local, apesar da demanda por atendimento na urgência do 

Hospital Colônia João Machado, grande parte destes atendimentos não chega a se concretizar 

em internação psiquiátrica. Entretanto, sabemos que este não é o almejado para a otimização 

do fluxo de usuários dentro da rede de saúde mental. Destaca-se que a ampliação da RAPS é 

fundamental para a redução das (re)internações psiquiátricas, assim como, são primordiais a 

elucidação das problemáticas encontradas na rede estadual e da vontade política – individual e 

coletiva – para tornar efetivos os dispositivos territoriais (RAMOS, 2011). 

Destacamos ainda, que a desestruturação da RAPS é uma problemática que afeta, 

veementemente, a Zona Norte de Natal/RN, visto que a escassez atinge o limiar da 

inexistência de serviços substitutivos que atendam pessoas com transtornos mentais naquela 

área da cidade. 

 

A nossa situação aqui na hora que decidiram territorializar os CAPS’s, então a Zona 

Norte não podia ser atendida pelo Leste. Os CAPS’s hoje precisam também ser 

revistos, porque os CAPS’s são voltados para dentro, não são porta aberta e há muita 

dificuldade nisso. (...) A gente tem como porta de entrada o Hospital João Machado, 

eu acho que isso não é o desejável (Anastácia).  

 

Porque tem muitos usuários nos CAPS e os CAPS eles tem um limite e tem 

pacientes de alta para determinados bairros (Esmeraldina). 

 

Na Policlínica aqui da Zona Norte nós temos, tínhamos, se eu não me engano, seis 

psiquiatras. Hoje está reduzido a dois para toda região Norte. São mais de 300 mil 

pessoas (...) e é muito pouco para se fazer um trabalho em saúde mental e sem ter 

uma referência de um CAPS (Tecla).  

 

Na saúde mental a gente [Zona Norte de Natal/RN] não tem CAPS i, a gente não 

tem CAPS transtorno, não tem lar abrigado, não tem pensão protegida, não tem 

Centro de Convivência, não tem Pronto Socorro. (...) Então assim, de que saúde 

mental eu estou falando? Porque saúde mental é uma coisa muito concreta, existe 

uma rede que deve ser organizada, existe carga horária que precisa ser cumprida, 

existe medicação que tem que estar disponível (Zaíra). 
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Os sujeitos da pesquisa enfatizam a necessidade de uma rede estruturada que possa dar 

suporte a Luta Antimanicomial e ao apoio matricial em saúde mental. Por falta de uma oferta 

ampliada de serviços substitutivos, o Pronto Socorro (PS) do Hospital Colônia João Machado 

acaba sendo utilizado, sobretudo, pelos moradores da Zona Norte de Natal, região cujos 

entraves ao matriciamento são, marcadamente, referidos ao longo das entrevistas.  

“A ação combinada, a socialização do conhecimento e a distribuição de saberes tem a 

potência necessária para arrancar os CAPS de sua reclusão tecnocrática e de tristeza 

burocrática” (LANCETTI, 2008, p. 50). Nesse contexto, os depoimentos supracitados 

expressam o desapontamento em relação aos serviços substitutivos que têm resistência em 

fazer matriciamento e aos que têm resistência em acolherem os usuários que não moram no 

território adstrito. É evidente que a demanda excessiva não permite que o serviço acolha a 

todos com eficácia e equidade. Todavia, seria conveniente pensar em estratégias para 

contemplar os acolhimentos, minimamente, dos casos mais graves e em acirramento de 

sofrimento psíquico.  

Portanto, sugerimos engajamento individual e coletivo para superar as dificuldades 

supracitadas: ampliar os serviços na RAPS, agregar mais profissionais e, assim, se ter 

condições de buscar a potencialização da proposta da Reforma Psiquiátrica brasileira em 

Natal/RN.  

 

5.2.4 Necessidade de reunião de supervisão pelas equipes atuantes no apoio matricial em 

saúde mental  

 

  A reunião de equipe é um espaço valioso em que os profissionais devem participar na 

discussão de temas relacionados à prevenção dos agravos de doenças e à promoção de saúde 

da população. No âmbito do apoio matricial em saúde mental, esse tipo de encontro é 

favorável à desconstrução dos preconceitos sobre o adoecimento psíquico, por meio, por 

exemplo, da construção de rodas de leitura, discussão de casos e planejamento conjunto de 

atividades de grupo variadas. Essa atividade de reunião de supervisão se constitui como 

educação em saúde e deve, portanto, ocorrer de forma longitudinal (CHIAVERINI, 2011). 

  Promover a discussão com as equipes de NASF’s a respeito da avaliação e do 

monitoramento do processo de trabalho pode ajudar no fortalecimento do apoio matricial em 

saúde mental. Desta maneira, é fundamental que as equipes tenham acesso às informações que 

produzem e às avaliações sobre seu trabalho, pois a experiência vivida, muitas vezes, ajuda 



61 

 

mais a construir uma cultura avaliativa que o discurso sobre a importância da avaliação 

(BRASIL, 2014).  

  Nesse sentido, os profissionais entrevistados apontam a necessidade de “retaguarda”, e 

colocam a falta de apoio institucional, que vivenciam na atualidade, como uma dificuldade 

enfrentada pelo matriciamento em saúde mental em Natal/RN. 

 

Que possa se pensar numa estratégia, ou exista pelo menos um modelo que norteie, 

(...) uma equipe que vai ser de referência, que vai dar suporte a todos os NASF’s 

(Eutrópia). 

 

Falta muito apoio também a nós. Eu acho que deve dar mais condição de apoio 

dentro das Unidades que recebem e que cuidam da saúde mental (Leônia). 

 

Não temos uma rede psicossocial que dê esse apoio, essa retaguarda, o nosso apoio 

matricial às equipes. Fica difícil você fazer um trabalho bom (Tecla). 

 

Eu vou fazer o apoio na medida do possível, agora eu quero retaguarda (Zaíra). 

   

  O apoiador é incumbido de interferir nas relações de trabalho e de gestão, tentando 

ampliar o grau de diálogo, de deliberação conjunta. Apoiar em saúde é romper com a tradição 

vertical da assistência, é compartilhar em roda os casos clínicos a serem acompanhados e 

trabalhar em equipe nas decisões coparticipativas. A essa relação interprofissional de apoio 

denomina-se  matriciamento, enquanto que o suporte concedido quando se trabalha na gestão 

é conhecido por apoio institucional (CAMPOS, 2012).  

  Igualmente, a PNH se refere ao apoio como estratégia que busca envolver todos os 

atores que constituem as redes de saúde – gestores, trabalhadores e usuários. O objetivo é 

discutir e analisar os processos de trabalho para reorganização dos serviços, potencializando o 

protagonismo e a corresponsabilidade dos sujeitos na produção de saúde, sem qualquer 

relação de tutela ou deslegitimação do outro (BRASIL, 2013b).  

  Para desfazer a lógica da hierarquização dos serviços e verticalização das decisões, a 

PNH definiu em sua política o apoio institucional como método de acompanhamento 

qualificado das equipes de saúde. Trata-se de uma ação de consultoria encarregada de analisar 

os trabalhos instituídos; incentivar trabalho democrático, cooperativo e cogerido em equipe; 

além de estimular troca de saberes, enfrentamento de disputas de poder, circulação de afetos e 

desenvolvimento de ações que não distanciem os movimentos da gestão e da atenção em 

saúde (MORI; OLIVEIRA, 2009; BRASIL, 2013b). 

  Nesse sentido, os depoimentos supracitados descrevem a necessidade que os 

profissionais dos NASF’s sentem de também receberem apoio e retaguarda, o que se relaciona 

à diretriz de apoio institucional da PNH, mesmo não ficando explícito este conhecimento 
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pelos profissionais. Ainda, apontam a sugestão de designar uma equipe destinada a realizar 

esse trabalho de suporte aos serviços e trabalhadores. 

  Apesar de aludirem essa ausência, percebemos que são definidos, pela coordenação 

central da atenção básica, alguns profissionais apoiadores. Inclusive, é exposta em quadro de 

aviso na SMS de Natal/RN uma lista com os nomes dos cinco apoiadores distribuídos por 

Distrito Sanitário do município.  

 

A gestão viu que seria necessário ampliar, porque é papel do Distrito e papel da 

gestão também apoiar. Foi aí que (...) identificou-se as pessoas, em que cada grupo 

ficava responsável pela referência de cada Distrito Sanitário no sentido de dar apoio 

ao processo de trabalho (Otávia). 

 

  Além dos NASF’s que estão incumbidos de estabelecer as ações de apoio matricial no 

município, constatamos a existência de grupos responsáveis pelo suporte de referência aos 

serviços de saúde de cada Distrito Sanitário. Cabe avaliarmos, através de outras pesquisas, o 

desenvolvimento desse apoio institucional e discutirmos propostas que possam fortalecer a 

efetivação desse trabalho de cogestão.  

  No tocante ao apoio matricial em saúde mental, enfatizamos a importância de 

coparticipação das equipes envolvidas, ansiando construir um projeto terapêutico ampliado e 

negociá-lo com o usuário. Para isso, o espaço reservado às reuniões de equipe se torna 

essencial não apenas para sistematizar a pactuação e distribuição de tarefas, mas, no intuito de 

estimular a corresponsabilização dos profissionais e o apoio mútuo.  

 

O NASF ele é configurado como um apoio à Estratégia [ESF] e nós que apoiamos 

precisamos de apoio, precisamos discutir e conversar sobre nosso processo de 

trabalho (Otávia). 

 

E eu acho que essa era uma das conquistas pra nós enquanto profissionais que somos 

apoiadores, que era ter um espaço de discussão daqueles casos mais difíceis, que a 

gente discute na Unidade (Eutrópia) 

 

  Reunião é um espaço de diálogo onde deve haver uma sintonia em que todos tenham 

capacidade de escutar, analisar e, sobretudo, tenham direito à voz e à opinião mediante a 

deliberação de planejamentos e acordos (CAMPOS, 2012).  

 O desenvolvimento das atividades do NASF é organizado a partir de alguns elementos 

estruturantes: atendimento compartilhado ou específico, individual e domiciliar; atividade 

coletiva compartilhada ou específica; elaboração de materiais de apoio, rotinas, protocolos e 

outras ações de educação permanente; reunião de matriciamento; e, reunião de equipe NASF 

(BRASIL, 2014). Esses dois últimos elementos embasam os depoimentos.  
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E aí a gente vai pra lá, o NASF vai pra lá junto com a equipe do CAPS, (...) alguns 

representantes da Estratégia [ESF] para vê alguns casos. São casos que merecem 

apoio, mas que não estão avançando, por algumas questões, ou de família ou que 

não protegem ou que não se responsabiliza (Eutrópia). 

 

 Como exposto, os NASF’s promovem reuniões para a discussão sobre o 

acompanhamento dos usuários com transtorno mental e seus familiares. Esses encontros 

buscam envolver a maior quantidade possível de membros das equipes de apoio e de 

referência – NASF, CAPS e ESF.  

Segundo manuais do Ministério da Saúde, trata-se de reunião de matriciamento que é 

destinada à problematização, ao planejamento, à programação e à execução de ações na 

atenção básica, englobando-se educação permanente e ações de vigilância em saúde. É, 

portanto, um encontro pautado em relação dialógica e horizontal entre os profissionais 

atuantes e se baseia em abordagem intersubjetiva e interdisciplinar (BRASIL, 2014).   

Desta forma, o cumprimento dessas reuniões é inerente ao processo de trabalho do 

apoio matricial em saúde mental, onde se efetiva o compartilhamento de saberes e 

experiências, o desenvolvimento dos PTS e a gestão participativa.  

No entanto, alguns profissionais se referem à reunião de matriciamento como reunião 

de supervisão.  

 

Com essas supervisões a gente conseguiu trazer o profissional da equipe de Saúde 

da Família para mais próximo do CAPS e desses usuários [de serviços de saúde 

mental] (Bersabeia). 

 

Não existe supervisor, mas a gente manteve as reuniões do mesmo jeito que a gente 

matinha antes [quando tinha supervisão institucional], o CAPS com o NASF 

fazendo discussões (Armila). 

 

Apoio matricial em saúde mental é, especialmente, promover interlocução entre os 

serviços substitutivos e a atenção básica, reforçando a corresponsabilidade pelos cuidados dos 

usuários em nível familiar e territorial. Por isso, é indispensável a contribuição dos CAPS’s 

durante as reuniões de matriciamento, no ensejo de manter a parceria como fortalecimento da 

RAPS e de dinamizar as ações dos serviços para que não recaiam no paradigma 

institucionalizante/manicomial. 

Segundo observamos nas falas, a reunião de matriciamento é mencionada como 

reunião de supervisão. Aliás, em nenhum momento das entrevistas os sujeitos se referem à 

reunião de matriciamento. Quando não se referem às reuniões de equipe de NASF – 

discutidas na primeira categoria da presente pesquisa – referem-se aos encontros de apoio 

matricial denominados, por eles, como reuniões de supervisão. Destacamos que, 
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provavelmente, essa concepção ficou na prática e na fala dos profissionais dos NASF’s de 

Natal/RN, porque outrora eram concretizadas supervisões clínico-institucionais, de fato. 

 

Tinha um profissional psiquiatra (...) que começou a trabalhar com supervisão. (...) 

Então assim, ele nos abriu muito a cabeça, nos orientou muito com relação a isso e 

mostrou, revelou na verdade, a importância do trabalho em equipe, a importância da 

interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade (Leônia). 

 

O psiquiatra que fazia conosco. Eu era muito inseguro e eu procurei participar ao 

máximo possível, eu não faltava supervisão de saúde mental, porque eu não entendia 

nada. Então, eu precisava entender pelo menos alguma coisa (risos). (...) Foi 

fundamental para que eu tivesse pelo menos uma noção de como agir diante dessas 

situações, de como ajudar os colegas, os outros profissionais a manejar esses casos, 

a desmitificar algumas situações, alguns conceitos, alguns preconceitos que a gente 

carrega socialmente, que são construídos (Ândria).  

 

   Conceitua-se supervisão clínico-institucional como uma estratégia para apoiar as 

equipes a organizar os processos de trabalho, aprimorar a atenção em saúde e se orientar 

quanto ao manejo dos casos graves. Os encontros devem ser realizados mensalmente, cujo 

coordenador é o supervisor – profissional externo, com competência técnico-teórica que, 

sistematicamente, auxilie a equipe de saúde na prática da autocrítica e na colocação de novos 

objetivos (SAMPAIO; GUIMARÃES; ABREU, 2010).  

Conforme os princípios da Reforma Psiquiátrica brasileira, a supervisão clínico-

institucional é um dispositivo fundamental ao desenvolvimento de um trabalho voltado ao 

acolhimento, clínica ampliada, território e redes sociais de apoio, pois busca traçar a troca de 

saberes e práticas que fomentem o desenvolvimento da atenção psicossocial.  

Referido por entrevistados, o estigma da loucura causa insegurança mediante a 

conduta terapêutica dos usuários de saúde mental. Desse modo, a supervisão institucional, 

como espaço de diálogo, estimula segurança no trabalhador ao passo em que se constrói 

vínculo afetivo e crítico entre os participantes do encontro, incitando interesse e 

resolubilidade (SAMPAIO; GUIMARÃES; ABREU, 2010).   

As falas dos sujeitos apontam para a inexistência atual de supervisão clínico-

assistencial dos serviços e equipes psicossociais. Por essa razão, ex positis, a reunião de 

matriciamento acaba sendo confundida, por alguns profissionais, como reunião de supervisão, 

ora porque devem encontrar semelhança nas propostas, ora porque se assumem capazes de 

“autosupervisão”. 

 

Umas das maiores dificuldade (...) a gente pensa em supervisão que a gente não tem. 

Mas, a gente acha importante que tivesse alguém de fora e pudesse escutar o que a 

gente está produzindo e que pudesse nos auxiliar (Otávia). 
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Eu acho que seria muito importante, um supervisor que pudesse está discutindo, até 

pra gente está levando também as nossas angústias. (...) E continuamos participando 

das supervisões mesmo sem a presença do psiquiatra, a gente por si só se 

supervisiona, para não perder esse espaço (Eutrópia).  

 

A gente se autosupervisiona hoje. Os CAPS’s hoje nenhum tem supervisão e eu 

acho isso fundamental, não que você vá deixar de fazer (Armila). 

 

A supervisão institucional foi citada pelos profissionais dos NASF's como um aspecto 

fundamental do saber/fazer apoio matricial em saúde mental. A dificuldade relativa à ausência 

de profissional supervisor foi referida como “não atrapalhou” a rotina do serviço, visto que as 

equipes afirmaram a continuidade dessas reuniões. No entanto, nos questionamos sobre isso: 

trata-se mais de um empenho, uma necessidade de discussão das equipes entre si do que, 

propriamente, de supervisão, pois a supervisão pressupõe o aspecto de relativo distanciamento 

de quem supervisiona, distanciamento esse impossível para os profissionais diretamente 

envolvidos no processo de trabalho que tentam supervisionar. 

  Em suma, as referidas “supervisões” nas quais as equipes da atenção básica, dos 

serviços especializados e do NASF se reúnem podem ser, mais apropriadamente, 

denominadas como “reunião de matriciamento” (BRASIL, 2014, p. 47). Momentos 

importantes de integração dos profissionais, onde são feitas discussões e estudos de casos, 

elaboração de PTS, avaliação e planejamento de ações de matriciamento, inclusive apoio 

mútuo entre os próprios apoiadores. 

 

5.3 CATEGORIA 3 – ENTRE O DESEJO E O INTERESSE: INFLUÊNCIA DO 

MATRICIAMENTO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

 “O desejo, em geral, diz respeito ao consumir-se; o interesse, ao preservar-se. O 

desejo refere-se à intensidade da vida; o interesse, ao ganho em anos de 

sobrevivência”.  

 

Gastão Wagner de Sousa Campos 

 

Além de ampliar a atenção à saúde, o apoio matricial é uma ferramenta de trabalho 

que influi ativamente sobre crenças, valores e costumes de indivíduos ou coletividades. É uma 

ferramenta de trabalho em saúde incumbida de interagir na RAPS entre o desejo e o interesse 

dos profissionais, entre a produção dinâmica e a reprodução estática dos serviços, entre o 

processo de trabalho que se modifica continuamente e outro que permanece mediante a 

repetição protocolar e burocrática das ações em saúde. 
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De acordo com o efeito “Paidéia”, o sujeito pode interferir sobre o estruturado, seja 

sob a forma de criação de valores, seja sob a forma de reconstrução, ampliando a capacidade 

de autoanálise, de análise do contexto e de intervenção sobre si mesmo e sobre o contexto 

vivenciado (CAMPOS, 2003).  

A metodologia “Paidéia” apóia o desenvolvimento de pessoas e instituições com base 

na resolução de conflitos e na elaboração de contratos entre interesses e valores diferentes 

sem o uso da imposição, apenas por meio de convencimento e negociação. Destaca-se que a 

reflexão sobre a prática é um excelente instrumento para diminuir as resistências interna de 

cada sujeito, além de contribuir para a reconstrução do diagnóstico, da interpretação e da rede 

de tarefas anteriormente definidas (CAMPOS; CUNHA; FIGUEIREDO, 2013). 

Nessa perspectiva, algum processo de autoavaliação dos profissionais dos NASF’s de 

Natal/RN possibilitou compreender as influências que o apoio matricial exerce no processo de 

trabalho da RAPS, tendo em vista a reinserção social do sujeito e novas propostas terapêuticas 

integrais e singulares. Essa reflexão oportunizou a criação de duas subcategorias nessa 

terceira categoria de análise, a saber: 3.1 Vínculo e contrato de trabalho intersetoriais 

fortalecidos pelo NASF, cujos núcleos de significado foram mencionados por todos os 

sujeitos da pesquisa por 46 vezes; e, 3.2 Integralidade e empoderamento na atenção em saúde 

mental a partir do diálogo promovido pelo NASF, referido por 15 profissionais em 37 

momentos das entrevistas (Quadro 4).  

 

5.3.1 Vínculo e contrato de trabalho intersetoriais fortalecidos pelo Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família 

 

  A qualidade dos serviços da atenção básica pode ser garantida pela capacidade de 

escuta, construção de vínculos e de contrato de trabalho intersetoriais. Esses fatores 

fortalecem a proposta de cuidados em saúde mental, uma vez que valorizam a singularidade 

de cada usuário, a resolubilidade clínica e acesso a outros serviços sociais, favorecendo o 

escopo de ações ofertadas na atenção básica (BRASIL, 2014).  

  No âmbito da Reforma Psiquiátrica brasileira, a ESF representa a possibilidade de 

incorporar as tecnologias leves – práticas centradas nas competências de intervenção 

interpessoal – e minimizar investimentos em recursos tangentes à centralidade de internações 

psiquiátricas. Aposta-se na ampliação de estratégias e arranjos que potencializem a atenção 

básica e que garantam novas práticas de promoção e reabilitação em saúde mental 

(AMARANTE, 2007). 
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  Neste sentido, ressalta-se a importância de valorizar a assistência psicossocial 

alicerçada no diálogo contínuo com a singularidade e integralidade do usuário, explorando, 

consequentemente, o potencial territorial da atenção básica (LANCETTI et al., 2010). Para 

aproveitar os espaços territoriais com eficiência, é necessário refletir sobre a comunicação 

entre os serviços comunitários e o matriciamento em saúde mental, o que pouco tem a ver 

com a lógica da “encaminhoterapia”, como aludido na fala que segue:  

 

O CAPS só entende que trabalhar intersetorialmente ou trabalhar em rede é com a 

“encaminhoterapia”. Eu encaminho para a Atenção Básica ou a Atenção Básica 

encaminha para eles. (...) Hoje quando se pensa em articulação da rede é no sentido 

também de está liberando esse espaço entre a atenção básica. (...) Dá essa 

comunicação, esse diálogo, esse matriciamento (Anastácia). 

 

 A ação de encaminhar sugere a condução ou envio de algo para algum lugar ou 

caminho, uma ideia de repassar os cuidado ao usuário para outro profissional de competência 

específica ou de se desfazer da responsabilidade por um determinado caso clínico. No 

contexto do apoio matricial, essa atitude precisa ser diferente, uma vez que a proposta da 

intersetorialidade é reservada à vinculação, à corresponsabilidade, ao acompanhamento 

horizontal e assistência integral aos usuários.  

  Outro estudo mostra que a atenção psicossocial na atenção básica é um desafio ainda 

presente na rotina dos profissionais de saúde em Natal/RN. Todavia, gradativamente, surtem 

efeitos produtivos condizentes com a atenção em saúde mental, visto que o apoio institucional 

articula as equipes dos serviços substitutivos com a ESF, ampliando os espaços sociais de 

acolhimento compartilhado do transtorno mental (BARROS; DIMENSTEIN, 2010).  

  Igualmente, o apoio matricial busca fortalecer redes de atenção construindo vínculos 

intersetoriais para caminhar junto ao usuário e sua família, no cuidado integral.  

 

Houve uma reciprocidade entre NASF e CAPS e aí a Estratégia Saúde da Família 

ganhou, porque houve essa vinculação. (...) Há uma articulação para essa ação do 

matriciamento dos três serviços: o CAPS, o NASF e a Estratégia Saúde da Família. 

(...) Foi fundamental para o matriciamento em saúde mental essa parceria (Eutrópia). 

 

  Mesmo em cidades em que as políticas públicas são desativadas ou pauperizadas é 

possível realizar parcerias que consistem, modestamente, na corresponsabilização da equipe 

de saúde mental e da equipe de saúde da família (LANCETTI et al., 2010). Para congregar 

esse trabalho partilhado, o NASF estabelece o apoio matricial em saúde mental, visando 

preencher o espaço, outrora vazio, entre o CAPS e a ESF com ações assistenciais que 

integrem o usuário ao território, fazendo-o experienciar o acolhimento nos diversos espaços 
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sociais, não restringindo tal atenção apenas aos serviços substitutivos de saúde mental 

(AMARANTE, 2007). 

Em detrimento à realidade exposta através dos discursos dos profissionais dos 

NASF’s, a etapa da observação direta do presente estudo oportunizou perceber que ainda há 

serviços substitutivos que não produzem matriciamento, quando os mesmos não recebem 

apoio por não pertencem ao mesmo Distrito Sanitário de alguma equipe de NASF. Esta 

equipe se torna importante ao passo em que facilita a interlocução entre os equipamentos da 

RAPS e fortalece a horizontalização do cuidado aos usuários e seus familiares. Entretanto, 

destaca-se que outros profissionais podem se responsabilizar pela produção do apoio matricial 

em saúde mental, visto que a ausência dessa produção matricial não pode ser atribuída, 

unicamente, ao fato de inexistir equipe de NASF como referência. 

 Como demonstra o discurso a seguir, os CAPS’s, bem como os demais serviços 

substitutivos em saúde mental, devem procurar estabelecer vínculos com a ESF. 

 

O NASF ele tem um papel de, realmente, procurar parcerias, procurar formas de 

resolver as questões que envolve a Estratégia Saúde da Família, aonde a Estratégia 

chegou no limite, onde ela não consegue mais avançar. (...) Então assim, o trabalho 

do CAPS ele não pode se restringir só aqui dentro do CAPS. O trabalho do CAPS 

ele tem que ir além e tem que haver justamente essa parceria, essa interlocução entre 

as Unidades. Porque todo usuário que frequenta o CAPS, ele pertence a uma 

Unidade Básica de Saúde (Zora).  

 

 A ESF é porta de entrada do usuário, onde os profissionais devem exercer referência 

fundamental na assistência integral e acompanhamento contínuo do usuário, ora acolhendo-o 

com responsabilidade, ora participando ativamente na produção e desenvolvimento do PTS, 

ora mantendo vínculo com o mesmo em seu território vivo.   

 A criação do CAPS é uma conquista da Reforma Psiquiátrica brasileira e uma das 

bandeiras permanentes da Luta Antimanicomial. Nesse sentido, ambos almejam a superação 

dos muros institucionais e a volta da pessoa ao convívio social e familiar. Assim, os serviços 

substitutivos precisam entender seus limites funcionais, ou seja, enxergar que os usuários e 

seus familiares precisam, realmente, do acolhimento, acompanhamento e apoio continuados 

dos profissionais de saúde envolvidos. No entanto, torna-se primordial atentar para o fato de 

que os usuários agora vivem no território e com o território, pois é neste espaço em que eles 

podem caminhar livremente, interagir com a comunidade, exercer sua cidadania, assim como 

receber os cuidados necessários para a reabilitação e atenção psicossocial. Na esteira desse 

novo lidar, os profissionais do CAPS devem dinamizar as ações ofertadas, fortalecendo o 

vínculo com o usuário, tanto no intuito de garantir o acolhimento e acompanhamento no 
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CAPS, quanto na perspectiva de estimular a participação em projetos sociais dos demais 

serviços da rede básica de saúde.  

Afinal, como a fala supracitada menciona, o usuário “pertence a uma Unidade Básica 

de Saúde”, ele é adstrito por um serviço da ESF por conviver no território. Logo, o CAPS não 

é o único responsável pelo acompanhamento, especialmente, porque podemos trabalhar no 

âmbito da intersetorialidade e, consequentemente, da corresponsabilidade e apoio matricial 

em saúde mental na atenção básica. 

Objetiva-se escapar do imediatismo psicofarmacológico e mesmo da rotina terapêutica 

dos serviços substitutivos em saúde mental, visto que os usuários com sofrimento ou algum 

transtorno psíquico não podem e nem devem ser encapsulados nos serviços, o que remeteria à 

segregação manicomial, ainda presente no ideário social e até em outros pontos da rede de 

atenção. Neste sentido, fazer parcerias intersetoriais para o usuário caminhar pelos 

dispositivos comunitários instalados contribui com a corresponsabilização da ESF no 

monitoramento dos usuários com diagnóstico efetivo, vida social funcional e medicação 

necessária prevista, estável e reavaliada periodicamente (SAMPAIO; GUIMARÃES; 

ABREU, 2010, grifo do autor). 

 Além de auxiliar na interlocução dos serviços na atenção básica em saúde mental, o 

NASF produz apoio matricial com diversos dispositivos comunitários, sejam eles do setor 

saúde, educação, assistência social, religião ou outros.  

 

A gente começou a ver que algumas situações que nos eram demandadas, elas 

tinham um foco na saúde mental e a gente começou a criar uma rede para buscar o 

auxílio e a gente começou a fazer interlocução com o CAPS, com outros setores e, 

às vezes, até buscando junto, intersetorialmente, com as Universidades (Leônia). 

 

A gente quando encontra dificuldade com o CAPS, a gente corre para o CRAS ou 

então para o CREAS da vida (Ândria). 

 

A gente faz uma ponte com o UTAD lá no Onofre Lopes, é a Unidade de 

Tratamento de Álcool e Drogas (Armila). 

 

 Assim como foi referido nos discursos, os profissionais de NASF também buscam a 

comunicação com outros equipamentos sociais: Universidades; Unidades especializadas de 

tratamento; Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que promove programas e 

projetos socioassistenciais de base territorial para as famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social; e, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 

que oferta e referencia serviços especializados de caráter continuado para famílias e 

indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos (BRASIL, 2010).  
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É necessário manter contratos de trabalho com a ESF, uma vez que estes serviços se 

baseiam na abordagem continuada do sujeito em sua integralidade e contexto territorial. 

Porém, como foi observado nos depoimentos, desenvolver intersetorialidade em saúde mental 

não se restringe à criação de vínculos entre os serviços substitutivos e a atenção básica. É 

possível transcender a composição da RAPS, integrando dispositivos sociais de educação, 

cultural, esporte, lazer e trabalho, que são igualmente participantes da reinserção, reabilitação 

e atenção psicossocial dos sujeitos. 

A integração dos diversos setores sociais reforça a constituição da rede de atenção e 

otimiza o trabalho em saúde mental.  

 

As conquistas são que hoje a gente tem o CAPS como um aliado nosso, que 

antigamente era um serviço que ninguém conhecia. O próprio profissional da ESF 

não tinha a visão de CAPS que tem hoje por causa do NASF (Zora). 

 

A gente está se integrando a outros atores, eu digo outros atores que a gente possa 

está construindo essa rede, construindo vínculos, a gente possa está fazendo essa 

integração, eu acho que isso são conquistas (Marósia). 

 

  Assim, percebe-se que os profissionais dos NASF’s de Natal/RN destacam as 

andanças nas redes de atenção à saúde e percebem que os serviços substitutivos que recebem 

apoio matricial também estão buscando o movimento e a interação com a ESF, estabelecendo 

vínculo, diálogo, troca de saberes e experiências. De acordo com as falas, o NASF estabelece 

interlocução na atenção básica e proporciona conquistas aos serviços na medida em que estes 

se conhecem e mantêm trabalho conjunto. Em suma, o NASF possibilita superar a lógica 

verticalizada, fragmentada, especializada e medicalizadora do cuidado e da gestão em saúde 

mental (MOURA; LUZIO, 2014).  

 

5.3.2 Integralidade e empoderamento na atenção em saúde mental a partir do diálogo 

promovido pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

 

  Todo processo de trabalho requer a execução de planejamento, operacionalização das 

ações e avaliação. São etapas realizadas continuamente e que permeiam o envolvimento de 

todos os profissionais. Sine qua non, eles devem conduzir esse ciclo de trabalho estimando a 

reflexão e o diálogo com os demais profissionais, com o objetivo de identificar as 

potencialidades e dificuldades de cada atividade desenvolvida e de recriar possibilidades em 

busca da qualificação dos serviços. 
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  No contexto do apoio matricial em saúde mental, podemos perceber, a partir das falas 

dos participantes, que os profissionais do NASF utilizam, principalmente, o diálogo como 

estratégia para a avaliação das ações dos serviços de saúde.  

 

A gente tem visto e tem buscado produzir, identificar na atenção básica quais são as 

principais dificuldades que as equipes, inclusive, o próprio NASF, tem em relação às 

questões de saúde mental. (...) A maior conquista foi a possibilidade que a gente teve 

de conversar (Otávia). 

 

  A postura dialógica entre os profissionais das equipes de CAPS, NASF e ESF 

possibilita a identificação de entraves e retrocessos surgidos na atenção à saúde mental, o que 

pode contribuir com o planejamento de ações inovadoras que busquem produzir e fortalecer o 

matriciamento em saúde mental. Além disso, conquistar o espaço do diálogo também abre 

caminho para os profissionais trocarem saberes e experiências, adquirindo autoconfiança e 

corresponsabilidade diante do cuidado à pessoa com transtorno mental. 

 

Para mim, foi uma das grandes conquista da minha profissão, porque eu mesmo 

achava que educador físico só estaria inserido dentro de atividades físicas do NASF 

e nunca pensei de hoje estar compondo uma equipe e estar diretamente ligado a 

doenças mentais (Aglaura). 

 

Quando o NASF ele se propõe a identificar os casos, a fazer esse apoio matricial, ele 

é, em verdade, um multiplicador. (...) Eu cresci muito, aprendi a identificar os casos 

de saúde mental, mudei minha abordagem assistencial até em outros tipos de casos, 

porque a assistência em saúde mental é mais ampla e integral (Ândria). 

 

  Por outro lado, a oportunidade de avaliação continuada através do diálogo, entre as 

equipes de NASF e os serviços da atenção básica, direciona a identificação dos principais 

entraves enfrentados na execução das ações pactuadas. Os depoimentos revelam dificuldades 

pessoais mediante a realização de atenção psicossocial, tanto por parte dos profissionais dos 

NASF’s, quanto por parte dos profissionais da atenção básica. E é estimulante perceber que o 

alcance da mudança é mais além, ou seja, enquanto alguns profissionais ainda mencionam a 

doença mental como grande desafio do lidar – “estar diretamente ligado a doenças mentais”, 

outros já lançaram a ponte “a gente poder desmistificar que trabalhar saúde mental não é algo 

voltado para trabalhar apenas com a doença mental”. 

 

Eu acho que na hora que a gente traz as questões de saúde mental para a atenção 

básica, a gente está rompendo com isso, está buscando romper com essa divisão que 

há, de a gente poder desmistificar que trabalhar saúde mental não é algo voltado para 

trabalhar apenas com a doença mental (Otávia). 
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Ampliou mais a visão dos profissionais (...). Eu acho que o NASF veio realmente 

assim, para tentar, e está tentando, diminuir mais essa coisa, essa resistência, porque 

realmente existe uma resistência de quase todos os profissionais (Zobeide). 

 

Que existe, inclusive, uma insegurança dos próprios profissionais de se trabalhar 

com essa demanda (Marósia). 

 

  Historicamente, há uma construção sociocultural forte acerca do tratamento 

medicalizante da doença mental, cuja influência ainda se reflete na conduta de profissionais 

de saúde que não conseguem perceber o usuário em sua integralidade e, consequentemente, 

que são tolhidos por insegurança e resistência à atenção psicossocial.  

  Essa fragilidade de conduta profissional na saúde mental pode revelar os preconceitos 

que a sociedade estigmatizou acerca da doença e do doente mental rotulado como um ser 

agressivo, outrora segregado e mortificado nos muros manicomiais (BONFADA, 2010). 

Nesse contexto, podemos referir à necessidade de ações em saúde mental que superem esse 

ideário, integrando os serviços, profissionais de saúde, usuários, familiares e comunidade, na 

luta a favor do respeito e acolhimento dos sujeitos com transtorno psíquico de volta ao 

convívio territorial. Essas ações devem ser planejadas permanentemente com o objetivo de 

instigar a participação compartilhada dos atores intersetoriais.  

   

É preciso que a gente possa discutir mais, se apropriar mais, conhecer mais a ESF, 

conhecer melhor o SUS, conhecer os instrumentos para a gente poder trabalhar 

(Otávia). 

 

A nossa chegada à Unidade fez a diferença na medida em que, bem ou mau, a gente 

conseguiu discutir muitos casos com as equipes, não conseguindo envolver todo 

mundo, mas pelo menos se havia discussão e essas pessoas [usuários] não ficavam 

invisíveis (Anastácia). 

 

  Nesse sentido, compreendemos que essa aquisição individual e também da consciência 

coletiva surge como um instrumento fundamental para a superação da dependência social e 

política, visto que os sujeitos da pesquisa aspiram por liberdade de decisão e 

corresponsabilidade. Diante desse interesse em conquistar condições e capacidade de 

participação no saber/fazer da atenção psicossocial refletimos sobre o empoderamento.  

De acordo com Vasconcelos (2004), empoderamento significa o aumento do poder e 

da autonomia pessoal e coletiva de indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais e 

institucionais, principalmente daqueles submetidos a relações de opressão, discriminação e 

dominação social. Ainda, um dos aspectos fundamentais do empoderamento se relaciona às 

possibilidades de que ações de interação e trabalho comunitário podem fomentar a formação 
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de alianças políticas capazes de ampliar o debate da opressão no sentido de contextualizá-la e 

favorecê-la em sua compreensão como fenômeno histórico, estrutural e político.  

Nesse sentido, o empoderamento se torna um fator importante na reinserção social dos 

usuários dos serviços em saúde mental, visto que os profissionais, quando adquirem esse 

poder nas tomadas de decisões, são instigados a exercer autonomia, responsabilização e 

participação nas ações desenvolvidas coletivamente. Assim, configura-se um profissional que 

não se mantém refém de determinações únicas e que é capaz de estabelecer relações pessoais 

e sociais em diversos lugares e contextos, estabelecendo redes diferenciadas de suporte, apoio 

e cuidado. Assim, os profissionais atuam não como controladores dos usuários e familiares, 

mas como cotransformadores de suas vidas, pela colaboração no processo de fortalecimento 

da autonomia dos sujeitos para que também se empoderem mais (ALVES; OLIVEIRA; 

VASCONCELOS, 2013). 

  Com isso, a apropriação de saberes e práticas sobre apoio matricial em saúde mental 

possibilita a reconstrução de modelos de atenção, adequando-os à realidade dos territórios e 

singularidade dos usuários, bem como a reorganização do processo de trabalho da ESF no 

desenhar de novos caminhos e de ações resolutivas e participativas. 

 

Então, eu acho que o matriciamento favorece isso em saúde mental, favorece a 

discussão do caso, o estudo do caso e pensar na melhor intervenção, pensar o Projeto 

Terapêutico para essa pessoa ou para essa família, para que o caso possa ter um 

melhor desdobramento e que possa ter, digamos, a atenção e o cuidado mais 

adequado (Eutrópia). 

 

Se eu entrar num lugar e não conseguir provocar na pessoa alguma coisa que a faça 

pensar, eu não estou com a menor perspectiva de mudança e a gente entrou aqui para 

provocar mudança, para instigar (Zaíra). 

 

A implantação do NASF por si só não dá aquele “up” na saúde mental não. É 

fundamental, mas precisa de mais (...) está discutindo a questão da saúde mental na 

atenção básica (Armila). 

 

Como relatado, é necessário assumir uma postura permanente de diálogo e avaliação 

referente ao processo de trabalho, oportunizando a transformação dos serviços e o 

empoderamento dos sujeitos – trabalhadores, usuários e familiares – na busca por vínculos e 

atenção longitudinal em saúde mental que não se encerre no atendimento clínico ou no 

acompanhamento institucional dos CAPS’s. Dessa forma, o usuário deve receber cuidados 

psicossociais na itinerância territorial e intersetorial, estimulando-o a desenvolver, 

igualmente, autonomia e empoderamento para que exerça corresponsabilidade e protagonismo 

no próprio processo saúde-doença.  
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Os profissionais apontam o empoderamento como ferramenta para tornar os usuários 

autônomos em transitação pelo território, não apenas isolado nos serviços. Essa autonomia 

permite aos usuários e familiares o direito de escolha, o direcionamento de seu cuidado e, 

principalmente, a ressignificação do seu convívio nas relações interpessoais e com a 

sociedade em geral (ALVES; OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2013).  

Os depoimentos apontam a contribuição do apoio matricial em saúde mental no que se 

refere também a aproximação dos usuários aos profissionais de saúde mental, da atenção 

básica e das equipes de NASF. 

 

A gente tem tentado fazer essa vinculação, trabalhando a integralidade do ser 

humano, todas as questões que envolvem o ser humano. Tem questões biológicas, 

tem questões subjetivas, tem questões sociais. Então, a partir disso você começa a 

fazer a integração entre a saúde física e a saúde mental (Otávia). 

 

Eu acho que o NASF (...) ele aproximou muito o usuário do profissional e vice-

versa. Então, eu acho que depois que o NASF chegou acabou aproximando muito, 

facilitando muita coisa (...) e fez com que a gente desse uma qualidade de vida 

melhor a esse usuário, até em termos de tratamento também (Bersabeia). 

 

A proposta do apoio matricial ela consiste em aumentar a acessibilidade dos 

usuários aos serviços, a ele ter um cuidado melhor e você poder, assim, desenvolver 

um trabalho não de exclusão e sim de inclusão dessas pessoas (Marósia). 

 

O vínculo estabelecido entre o usuário e os profissionais promove a confiança mútua e 

permite a corresponsabilização ao projeto terapêutico criado na perspectiva do apoio 

matricial. Assim, entendemos a relevância da autonomia dos sujeitos, o que perpassa o poder 

de escolha e o poder de decisão dos modos de vida. 

A criação de encontros periódicos de diálogo, a gestão participativa nos serviços 

substitutivos, a atuação de diversos grupos e dispositivos sociais de suporte e a ajuda mútua 

entre trabalhadores e usuários são formas que estimulam o empoderamento e, por 

conseguinte, a desconstrução da cultura manicomial. Portanto, torna-se imprescindível 

planejar e produzir estratégias que remetam à formação política e incentivem participação do 

usuário como ator fundamental no exercício do controle social e nos espaços de debates 

acerca do processo de Reforma Psiquiátrica brasileira (ARRAES et al., 2012). 

O enrijecimento da rotina dos serviços, a passividade dos usuários e a liderança dos 

técnicos na gestão são elementos que enfraquecem o empoderamento dos usuários 

(ALMEIDA; DIMENSTEIN; SEVERO, 2010). 

Conforme os participantes entrevistados mencionam, é preciso apostar e se empenhar 

na proposta de apoio matricial em saúde mental, fazendo o movimento de reinserção dos 
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usuários, oferecendo-lhes oportunidades de escuta e fala como garantia de cumprirem 

protagonismo social e cidadania.  

 

É um tema, uma ação e uma intervenção que a gente é preciso acreditar cada vez 

mais e apostar, porque essa ampliação dos espaços, de rodas, dos coletivos, que a 

gente oferece na Estratégia Saúde da Família (...) que eles [usuários] possam ter um 

espaço de fala, onde eles troquem experiências, onde eles se fortaleçam, onde eles se 

sintam gente, que tenham sua autoestima reconhecida (Eutrópia). 

 

E vamos teimando, pelejando e vamos tentar vê se a gente avança dentro dos limites 

e das possibilidades que a gente tem, porque eu acho que há sempre possibilidades, 

principalmente, quando a gente acredita no outro, quando a gente acredita que essas 

pessoas tem desejos, tem sonhos, elas não são inutilizadas. Elas pensam, e como 

pensam! Como fazem a gente pensar! (Anastácia). 

 

É uma coisa ainda muito aquém do que realmente a gente precisa pela necessidade 

do território. Mas, eu acredito. Eu acho que tem muita gente querendo que as coisas 

aconteçam (Isidora). 

 

O apoio é lindo, é maravilhoso, é perfeita a estratégia do apoio, agora vamos fazer 

para valer as coisas. Vamos correr atrás. Vamos fazer esse movimento (Zaíra). 

 

A nova produção de cuidado e de vida pode se dá por meio do empoderamento 

daqueles que, outrora, foram delegados ao silêncio e incapacidade. A autonomia, a 

intensificação da potência de vida e a possibilidade de participação política são pertinentes ao 

potencial terapêutico de reabilitação e atenção psicossocial, recriando subjetividades em 

singularização e liberdade (ALMEIDA; DIMENSTEIN; SEVERO, 2010). 

Apesar das dificuldades inerentes ao processo de trabalho do apoio matricial em saúde 

mental, os profissionais dos NASF’s de Natal/RN concedem credibilidade a esse arranjo 

organizacional que possibilita fazer clínica ampliada, assistência horizontal e longitudinal. 

Portanto, a aproximação e o diálogo dos serviços da atenção básica e de saúde mental, a 

reinserção dos usuários e o engajamento de todos os atores envolvidos no matriciamento são 

favoráveis ao fortalecimento da integralidade e empoderamento dos sujeitos na RAPS.  
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6 CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

 

A presente pesquisa, ao se dedicar a analisar as ações desenvolvidas pelo NASF 

referentes ao apoio matricial em saúde mental no município de Natal/RN, revelou algumas 

interfaces dos desafios que a Reforma Psiquiátrica brasileira e toda a sociedade ainda 

precisam enfrentar para acolher e acompanhar integralmente o usuário de serviços de saúde 

mental e seus familiares.  

As ações desenvolvidas por equipes de NASF seguem as dimensões preconizadas pela 

portaria ministerial. A dimensão clínico-assistencial constitui-se como um conjunto de ações 

em saúde direcionadas à prevenção de agravos de doenças, promoção à saúde e, sobretudo, à 

produção de clínica ampliada, em que o sujeito concreto é assistido em sua integralidade e 

singularidade. Desse modo, são necessárias estratégias que materializem o acolhimento e o 

acompanhamento horizontal e longitudinal do usuário com transtorno mental. Dentre essas 

ações matriciais, destacamos a importância do diálogo interdisciplinar e compartilhamento de 

consultas e visitas domiciliares por equipe multiprofissional, o que ainda é um embate na 

prática da atenção básica de Natal/RN, devido ao estigma da loucura no ideário social.  

Também aludimos ao engajamento dos profissionais de saúde em se 

corresponsabilizarem pelo projeto terapêutico dos usuários. A existência de incertezas acerca 

do saber/fazer apoio matricial em saúde mental fragiliza a integração dos profissionais e dos 

serviços. Logo, apontamos a elaboração de atividades que estimulem empenho dos 

profissionais na tentativa de superar, progressivamente, a lógica do assistencialismo vertical 

difundida através do curativismo e das formações técnico-tradicionalistas. Além disso, a 

autonomia do usuário deve ser estimulada, fortalecendo a sua capacidade em protagonizar o 

seu acompanhamento.  

 Por outro lado, a dimensão técnico-pedagógica do NASF trata de ações baseadas em 

práticas educativas que contribuem para a superação dos possíveis entraves vivenciados na 

dimensão clínico-assistencial. Os profissionais dos NASF’s de Natal/RN relataram a ausência 

ou insuficiência de ações educativas destinadas à qualificação em saúde mental como fator de 

agravamento de insegurança para o acolhimento e acompanhamento de usuários, 

historicamente rotulados como agressivos. Os participantes referiram à necessidade de 

educação permanente e educação continuada. No entanto, destacamos que os profissionais 

não compreendem claramente a diferenciação entre os dois conceitos mencionados. Dessa 

forma, destacamos que são indispensáveis práticas educativas para que os profissionais 
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possam apropriar-se, de maneira mais abrangente, das características e sistematização da 

educação permanente em saúde mental. Afinal, os profissionais dos NASF’s devem apreender 

conhecimentos suficientes para que possam promover ações técnico-pedagógicas de 

matriciamento às equipes apoiadas. 

 Esperar que as atividades educativas sejam agenciadas pelos gerentes e gestores de 

saúde pode conduzir a ações verticais e pontuais de baixa capacidade resolutiva. Destarte, é 

necessário estabelecer esforços individuais e coletivos, como um desafio imposto a todos os 

atores – gestores, trabalhadores, usuários, familiares e sociedade – que devem almejar a 

criação e estabelecimento de vínculos na troca de saberes e experiências em saúde mental. 

Nesse sentido, enfatizamos a importância de desenvolver, permanentemente, ações mútuas 

para aprimorar competências e conhecimentos referentes ao processo de trabalho da RAPS, 

transformando a atenção em saúde mental na realidade vivenciada.  

Identificamos que o município de Natal/RN possui uma quantidade insuficiente de 

NASF atuando no apoio matricial, uma vez que deveria ter em média treze (13) equipes 

implantadas, segundo legislação federal. Além disso, os três (3) NASF’s atuantes estão 

passando por um processo de redimensionamento das equipes de referência que são apoiadas, 

reduzindo a vinculação com algumas USF’s e aumentando, assim, a fragilidade do 

matriciamento em saúde mental em termos de cobertura populacional. Apesar de constatar 

que o apoio matricial não é uma ferramenta de trabalho dependente da existência de NASF, 

ressaltamos a urgência em se investir na ampliação da quantidade dessas equipes de apoio. 

Enquanto esse tipo de investimento não se efetiva, torna-se premente a busca da gestão 

municipal na formulação e fortalecimento de estratégias de matriciamento em saúde mental, 

seja através de conhecimento e apoio ao que já se faz, seja através do empenho por novas 

possibilidades de ação.  

A implantação de outros NASF’s não garante a qualidade plena da atenção em saúde 

mental e a constituição da RAPS. Contudo, por meio deles é possível investir mais em 

diálogo intersetorial e em gestão participativa, pois são dispositivos que transformam o 

processo de trabalho, a redução de alienação, a falta de compromisso dos profissionais e a 

fragmentação da atenção em saúde mental.  

Os depoimentos nos revelaram ainda a dificuldade sentida pelos profissionais dos 

NASF’s em relação à sobrecarga de trabalho, já que a gestão municipal e alguns profissionais 

da rede de atenção básica atribuem o apoio matricial como função exclusiva do NASF, 

gerando pouca corresponsabilidade. O desafio é ajustar o processo de trabalho na atenção 

básica, desenvolver ações interdisciplinares, aproveitando os conhecimentos de cada área de 
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saber do NASF, e integrar os demais sujeitos em prol do aumento da resolubilidade da ESF e 

da horizontalização do cuidado.  

A demanda de usuários nos CAPS de Natal/RN é um entrave para a eficiência e 

efetividade desses serviços. Todavia, em um cenário de recursos limitados, é fundamental 

eleger prioridades e criar estratégias para acolher e acompanhar os casos mais graves, como o 

acirramento do sofrimento psíquico, particularmente, de moradores da Zona Norte do 

município, que dispõem apenas de um serviço substitutivo de saúde mental – o CAPS II ad 

Norte. Em médio e longo prazo, é importante engajar-se na luta para superar as dificuldades, 

ampliando os pontos de atenção na RAPS e aumentando o número de profissionais 

envolvidos com apoio matricial, de maneira a fortalecer a proposta da Reforma Psiquiátrica 

brasileira.  

Concretamente, ampliar a rede de apoio matricial, dispor de recursos humanos 

qualificados, de boas condições de trabalho e ambiente físico adequado ao acolhimento são 

fatores que minimizam as (re)internações hospitalares ainda incidentes no município de 

Natal/RN. Isso mesmo com a prerrogativa que esses indivíduos devem ser atendidos e 

acompanhados integralmente com um trabalho de apoio matricial efetivo, realizado por meio 

do planejamento de ações entre o NASF e os demais serviços de saúde mental. Desta forma, 

evidencia-se a necessidade do empreendimento de esforços que visem o ajuste organizacional 

para o aprimoramento da qualidade das ações, serviços e práticas de saúde mental na atenção 

básica da realidade investigada. 

  Outra dificuldade identificada é a falta de supervisão clínico-institucional, como 

espaço valioso para desconstrução de preconceitos e prestação de cuidados de qualidade aos 

usuários dos serviços. Durante as reuniões de matriciamento, ocorre a discussão de casos e 

construção de PTS. Contudo, isso não se configura como uma supervisão clínico-institucional 

em toda amplitude de sua definição. Esta, necessariamente, configura-se como momentos de 

integração dos profissionais, mas como supervisão torna-se imprescindível a presença e 

coordenação de um profissional externo ao grupo para conduzir as discussões sobre os 

estudos de casos, elaboração de PTS, avaliação e planejamento de ações de matriciamento, 

inclusive apoio mútuo entre os próprios apoiadores. 

O NASF apresenta-se como uma proposta viável para cumprir a função apoio e 

fortalecer o desenvolvimento do SUS, pois representa a veiculação de estratégias que 

integram os serviços, profissionais, usuários, familiares e comunidade, em uma proposta de 

vinculação e corresponsabilidade. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos profissionais dos 

NASF’s de Natal/RN, é perceptível a credibilidade concedida por eles ao processo de trabalho 
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do apoio matricial em saúde mental, tendo em vista a possibilidade de aproximação dos 

serviços na atenção básica. O entusiasmo dos profissionais diante de inúmeras dificuldades 

pode ser o mote necessário para superar os entraves e fortalecer as ações dos NASF’s  no 

município em estudo. 

Destacamos também a concreta contribuição dos NASF’s na perspectiva da atenção 

em saúde mental proposta pela Reforma Psiquiátrica brasileira, visto que o apoio matricial 

convida à articulação dos serviços substitutivos de saúde mental com a rede básica de saúde. 

Isso amplia a atenção à saúde dos usuários por meio da abordagem comunitária e do 

acompanhamento psicossocial, assim como, do diálogo e do vínculo que se almeja na 

abordagem dos NASF’s. 

A análise acerca das informações coletadas apontam limites e possibilidades que 

perpassam o apoio matricial em saúde mental, de onde extraímos que as ações das equipes de 

NASF’s em Natal/RN ainda não compõem um elo estruturado junto às redes de atenção à 

saúde, uma vez que há fragilidade nas discussões sobre apoio matricial e escassez de 

profissionais que desempenham essa prática na realidade estudada.  

Dificuldade marcante para se realizar matriciamento em saúde mental na realidade 

investigada é a referida insuficiência de recursos humanos e de serviços substitutivos de saúde 

mental, trazendo à tona a discussão acerca da importância da ampliação da RAPS em âmbito 

local. Portanto, a presente pesquisa revela desafios que o setor saúde e a sociedade ainda 

precisam enfrentar para potencializar o pensar/fazer apoio matricial em saúde mental e 

concretizar os princípios e diretrizes da Reforma Psiquiátrica brasileira em Natal/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA, K. S.; DIMENSTEIN, M.; SEVERO, A. K. Empoderamento e atenção 

psicossocial:notas sobre uma associação de saúde mental. Interface, v. 14, n. 34, p. 577-89, 

2010. 

 

ALVES, T. C.; OLIVEIRA, W. F.; VASCONCELOS, E. M. A visão de usuários, familiares e 

profissionais acerca do empoderamento em saúde mental. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 

v. 23, n. 1, p. 51-71, 2013. 

 

ALVES, V. S. Um modelo de educação em saúde para o Programa Saúde da Família: pela 

integralidade da atenção e reorientação do modelo assistencial. Interface, v. 9, n. 16, p. 39-

52, 2005. 

 

AMARANTE, P. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. 

 

ANDRADE, L. M. B. et al. Análise da implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

no interior de Santa Catarina. Saúde e Transformação Social, v.3, n.1, p.18-31, 2012. 

 

ARRAES, A. K. M. et al. Empoderamento e Controle Social:uma análise da participação de 

usuários na IV ConferênciaNacional de Saúde Mental Intersetorial em Natal (RN).Psicologia 

Política,v. 12,n. 23, p. 71-85, 2012. 

 

AZEVEDO, D. M.; MIRANDA, F. A. N. Oficinas terapêuticas como instrumento de 

reabilitação Psicossocial: percepção de familiares. Escola Anna Nery, v. 15, n. 2, p. 339-345, 

2011. 

 

BARROS, S. C. M.; DIMENSTEIN, M. O apoio institucional como dispositivo de 

reordenamento dos processos de trabalho da atenção básica. Estudos e Pesquisas em 

Psicologia, ano 10, n. 1, p. 48-67, 2010. 

 

BONFADA, D. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a assistência às 

urgências psiquiátricas. 2010. 147f. Dissertação (Mestrado Enfermagem) - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. Para entender a gestão do SUS. 

Brasília: CONASS, 2007. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde.Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2009a. (Cadernos de Atenção Básica, n. 27). 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008. Cria os Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família - NASF. 2008. Disponível em: 

<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2008/GM/GM-154.htm>. Acesso em: 05 

de novembro de 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a 

Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 



81 

 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 2011. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3088_23_12_2011_rep.html>. Acesso:  

em: 15 de agosto de 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012. Redefine os 

parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) Modalidades 1 e 

2 às equipes de Saúde da Família e/ou equipes de Atenção Básica para populações 

específicas, cria a Modalidade NASF 3, e dá outras providências. 2012. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt3124_28_12_2012.html>. Acesso em: 

05 de novembro de 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Conheça a RAPS: Rede de 

Atenção Psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde, 2013a. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Núcleos de Apoio à Saúde da Família: ferramentas para a gestão e para o trabalho 

cotidiano. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.(Cadernos de Atenção Básica, n. 39). 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Politica Nacional de 

Humanizacao PNH. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013b. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Clínica ampliada e compartilhada. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009b. (Série B. Textos Básicos de Saúde). 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009c. (Série B. Textos Básicos de 

Saúde). 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Secretaria Nacional de 

Assistência Social. NOB SUAS 2010: Aprimoramento da Gestão e Qualificação dos Serviços 

Socioassistenciais. Brasilia: MDS, 2010. 

 

BRITO, A. A. C.; SILVA, D. S.; AZEVEDO, D. M. Formação do acadêmico de enfermagem: 

vivência na atenção a usuários de drogas psicoativas. Escola Anna Nery, v. 16, n. 2, p. 395-

400, 2012. 

 

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/>. Acesso em: 12 de novembro de 2014. 

 

CALVINO, I. As cidades invisíveis. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras: 1990.  

 

CAMPOS, G. W.S . Apoio matricial e práticas ampliadas e compartilhadas em redes de 

atenção. Psicologia em Revista, v. 18, n. 1, p. 148-168, 2012. 

 

CAMPOS, G. W. S. Saúde Paidéia. São Paulo: Hucitec, 2003. 

 



82 

 

CAMPOS, G. W. S.; DOMITTI, A. C. Apoio matricial e equipe de referência: 

umametodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cadernos de Saúde 

Pública, v. 23, n. 2, p. 399-407, 2007. 

 

CAMPOS, G. W. S.; CUNHA, G. T.; FIGUEIREDO, M. D. Práxis e formação Paidéia: apoio 

e cogestão em saúde. São Paulo: Hucitec, 2013. 

 

BARROS, R. B. Subjetividades contemporâneas, dispositivo grupal de saúde mental. In: 

CARVALHO, S. R.; FERIGATO, S.; BARROS, M. E. Conexões: saúde coletiva e políticas 

de subjetividade. São Paulo: Hucitec, 2009. 

 

CASTRO, E.D.; LIMA, E. M. F. A. Resistência, inovação e clínica no pensar e no agir de 

Nise da Silveira. Interface, v.11, n.22, p.365-76, 2007. 

 

CHIAVERINI, D. H. Guia prático de matriciamento em saúde mental. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2011. 

 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Comissão Nacional de Direitos Humanos. 

Inspeção Nacional de Unidades Psiquiátricas em prol dos Direitos Humanos: uma 

amostra das unidades psiquiátricas brasileiras. Brasília: CFP, 2004. 

 

DANTAS, R. C. Histórias de vidas de usuários de psicofármacos: o desafio do cuidar para 

a enfermagem. 2009. 118f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. 

 

DIMENSTEIN, M. et al. O apoio matricial em Unidades de Saúde da Família: 

experimentando inovações em saúde mental. Saúde e Sociedade, v. 18, n. 1, p. 63-74, 2009. 

 

FRAYZE-PEREIRA, J. A. O que é loucura. São Paulo: Cultural/Brasiliense; 1985. Coleção 

Primeiros Passos, n. 39. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

JARDIM, K. F. S. B. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no contexto da 

reforma psiquiátrica: em análise a experiência de Aracaju/SE. 2008. Dissertação (Mestrado 

em Psicologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.  

 

LANCETTI, A. Saúde Loucura: clínica peripatética. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2008. 

Número 20. Série Políticas do Desejo. 

 

LANCETTI, A. et al. Saúde Loucura: saúde mental e saúde da família. 2.ed. São Paulo: 

Hucitec, 2010. Número 7. 

 

LANCMAN, S. et al. Estudo do trabalho e do trabalhar no Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família.Revista de Saúde Pública, v. 47, n. 5, p. 968-975, 2013. 

 

LOPES, E. M.; ANJOS, S. J. S. B.; PINHEIRO, A. K. B. Tendência das ações de educação 

em saúde realizadas por enfermeiros no Brasil. Revista Enfermagem UERJ, v. 17, n. 2, p. 

273-7, 2009. 

 



83 

 

MERHY, E. E.; FRANCO, T.B., Por uma Composição Técnica do Trabalho Centrada nas 

Tecnologias Leves e no Campo Relacional.Saúde em Debate, v.27, n. 65, p. 316-323, 2003. 

 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8.ed. São 

Paulo: Hucitec, 2004.  

 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social: Teoria, Método e criatividade. 25.ed. Petrópolis: Vozes, 

2007. 

 

MORAIS, A. P. P.; TANAKA, O. U. Apoio matricial em saúde mental: alcances e limites na 

atenção básica. Saúde e Sociedade, v. 21, n. 1, p. 161-70, 2012. 

 

MORI, M. E.; OLIVEIRA, O. V. M. Os coletivos da Política Nacional de Humanização 

(PNH): a cogestão em ato.Interface,v. 13, p. 627-640, 2009. Suplemento 13. 

 

MOURA, R. H.; LUZIO, C. A. O apoio institucional como uma das faces da função apoio no 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF): para além das diretrizes. Interface, v.18, 2014. 

Suplemento 1. 

 

NATAL. Secretaria Municipal de Saúde. Plano Municipal de Saúde 2006-2009. Natal: 

Secretaria Municipal de Saúde, 2006. 

 

NATAL. Secretaria Municipal de Saúde. Plano Municipal de Saúde 2011-2013. Natal: 

Secretaria Municipal de Saúde, 2010. 

 

NATAL. Secretaria Municipal de Saúde. Plano Municipal de Saúde 2014 -2017: diretrizes, 

objetivos e metas. Natal: Secretaria Municipal de Saúde, 2014. 

 

NEGRI, B. A Política de Saúde no Brasil nos anos 90: avanços e limites. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2002. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório Mundial da Saúde. Saúde Mental: 

nova concepção, nova esperança. Lisboa: Climepsi Editores, 2002. 

 

PORTAL DA SAÚDE SUS. 2012.  Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=33929>. Acesso em: 23 de 

outubro de 2012. 

 

RAMOS, D. K. R. Reinternações psiquiátricas no rio grande do norte: implicações e 

impacto das novas estratégias de atenção à saúde mental. 2011. 148f. Dissertação (Mestrado 

em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. 

 

RIBEIRO, L. M. Saúde mental e enfermagem: em busca da integralidade na estratégia 

saúde da família. 2007. 107f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal, 2007.  

 

ROCHA, R. M. Enfermagem em saúde mental. 2.ed. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 

2005. 

 



84 

 

SAMPAIO, J. et al. O NASF Como Dispositivo da Gestão: Limites e Possibilidades. Revista 

Brasileira de Ciências da Saúde, v. 16, n. 3, p. 317-324, 2012. 

 

SAMPAIO, J. J. C; GUIMARÃES, J. M. X; ABREU, L. M. Supervisão clínico-institucional 

e a organização da atenção psicossocial no Ceará. São Paulo: Hucitec, 2010.  

 

SCHNEIDER, J. F. et al. Reabilitação psicossocial: um espaço para o exercício da 

interdisciplinaridade. Revista Nursing, v. 87, n. 8, p. 380-84, 2005.  

 

SILVA JUNIOR, J. S.; FISCHER, F. M. Adoecimento mental incapacitante: benefícios 

previdenciários no Brasil entre 2008-2011.Revista de Saúde Pública, v. 48, n. 1, p. 186-190, 

2014. 

 

TRANSTORNOS mentais afetam 700 milhões no mundo. 2013. Disponível em: 

<http://abrata.org.br/blogabrata/?p=1445>. Acesso em: 28 de outubro de 2014. 

 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

VASCONCELOS, E. M. O poder que brota da dor e da opressão: empowerment, sua 

história, teorias e estratégias. Rio de Janeiro: Paulus, 2004. 

 

VENÂNCIO, J. (org.). Escola politécnica de Saúde Textos de apoio em Saúde Mental. Rio 

de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2003. 242 p.  

 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

APÊNDICE A 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada "Matriciamento em saúde 

mental: atuação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família", cuja orientação é realizada pela 

Professora Dra. Jacileide Guimarães. Esta pesquisa objetiva analisar as ações desenvolvidas 

pelo NASF referentes ao apoio matricial em saúde mental no município de Natal/RN.  

A justificativa que estimula a realização deste estudo com os NASF’s de Natal/RN é a 

necessidade de conhecer as ações de apoio matricial em saúde mental desenvolvidas; 

identificar potencialidades e entraves do matriciamento em saúde mental; e discutir o apoio 

matricial desenvolvido na rede de atenção básica em saúde mental. Tais informações são 

cruciais para a reflexão sobre o papel dos profissionais na assistência aos portadores de 

sofrimento psíquico desinstitucionalizados, bem como para o apontamento de possíveis 

estratégias inovadoras inerentes aos avanços e retrocessos do pensar/fazer em saúde mental na 

atenção primária de Natal/RN. 

Caso você decida participar, faremos uma coleta de dados através de entrevista 

semiestruturada que será gravada em aparelho eletrônico e digital, como forma de captar as 

informações de forma concisa. A sua participação não garantirá benefícios individuais, mas 

contribuirá na produção de conhecimentos favoráveis à sustentação dos compromissos sociais 

com a rede de atenção básica em saúde de Natal/RN. Além disso, este procedimento poderá 

gerar pequenos desconfortos devido ao acesso dos pesquisadores às suas informações 

compartilhadas e oferecerá riscos mínimos à sua saúde. Caso ocorram, serão de 

responsabilidade da pesquisadora minimizá-los.  
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Salientamos que os dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados tão somente 

para fins científicos, otimizando o compromisso, por parte da pesquisadora, em manter 

anonimato de sua participação e minimizar risco de exposição do seu profissionalismo. Os 

dados das entrevistas serão transcritos em papel e, após analisados na finalização do estudo, 

serão arquivados em local seguro na UFRN sob a responsabilidade da coordenadora da 

pesquisa. A divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes.  

Destacamos que ao se voluntariar na pesquisa você ficará com uma cópia deste 

documento, proporcionando-lhe conveniência de desistir da pesquisa a qualquer momento 

desejado, retirando seu consentimento, sem que lhe seja imputada penalidades e/ou prejuízos. 

Caso ocorram custos não previsto advindos da sua participação na pesquisa e/ou danos 

eventuais, desde que comprovados legalmente, serão devidamente ressarcidos e/ou 

indenizados pela pesquisadora responsável. 

Durante a coleta de dados será utilizado um instrumento específico para a entrevista 

devidamente validado para os propósitos da pesquisa e coerente com os preceitos éticos 

estabelecidos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

Toda dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa poderá perguntar diretamente à 

Professora Dra. Jacileide Guimarães no Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva 

(PPGSCol), localizado no Departamento de Odontologia da UFRN, Avenida Senador Salgado 

Filho n 1778, ou ainda através do e-mail ppgscol@dod.ufrn.br ou do telefone (84) 3215-4133. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), localizado no terceiro 

subsolo do hospital, ou por telefone/fax (84) 3342-5003.  

Contando com a sua colaboração, agradecemos antecipadamente. 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, __________________________________________________________, após ter 

sido esclarecido(a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados 

nessa pesquisa, além de conhecer os benefícios, riscos, desconfortos e todos os meus direitos, 

concordo em participar voluntariamente e autorizo a divulgação das informações oferecidas 

em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal/RN, ____ de ____________de 2014. 

 

___________________________________________ 
Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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           Assinatura do participante da pesquisa 

 

COMPROMISSO DA PESQUISADORA 

 

Como pesquisadora responsável deste estudo, assumo o compromisso em proceder 

com os direitos que foram esclarecidos e assegurados aos participantes, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na 

inobservância do compromisso assumido, estarei infringindo as normas da Resolução 466/12 

do CNS/MS. 

 

Natal/RN, ____ de ____________de 2014. 

 

___________________________________________ 

            Andiara Araújo Cunegundes de Brito 

                    Pesquisadora responsável  
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APÊNDICE B 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DIRETA NÃO PARTICIPANTE 

 

 

1. Organização dos Serviços de Saúde Mental 

2. Conformação das equipes de NASF 

3. Funcionamento do apoio matricial em saúde mental 

 Projeto Terapêutico Singular (PTS); 

 Visita domiciliares; 

 Educação em saúde; 

 Participação comunitária; 

 Acompanhamento Terapêutico; 

 Ações intersetoriais. 
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APÊNDICE C 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

PARTE I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL 

 

1. Idade: _______ 

2. Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 

3. Formação profissional:_______________________________________________ 

4. Ocupação/função no serviço:__________________________________________ 

5. Tempo de serviço/experiência:_________________________________________ 

 

PARTE II – QUESTÕES DE PESQUISA 

 

1. Em que consiste a proposta de apoio matricial em saúde mental do NASF onde você 

trabalha? 

2. Após a implantação do NASF em Natal, como você avalia a atenção em saúde mental? 

3. Quais as conquistas e as dificuldades surgidas com o apoio matricial para a saúde mental 

do município de Natal? 

4. Quais as estratégias que você sugere para superar as dificuldades enfrentadas e, assim, 

ampliar o matriciamento em saúde mental pelo NASF em Natal? 
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ANEXO A 

CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO B 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
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