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RESUMO 

 

 

O campo da saúde mental vem sendo pioneiro na discussão e utilização do conceito de redes 
nas políticas públicas de saúde mental, na gestão e planejamento, na intersetorialidade e na 
organização dos serviços de saúde mental e suas práticas. No entanto, essa construção de redes é 
trabalhada no intuito de sugerir a potencialização da vida e das relações humanas constituindo 
vínculos afetivos e de tecnologias relacionais que permitirão a produção de redes de cuidado em 
saúde. A palavra vínculo geralmente quando utilizada é no sentido de ligação afetiva entre dois 
sujeitos. Há vínculo quando há aceitação do outro como legítimo outro na convivência, quando há 
emoção, reflexão, vontade de interação e respeito pela autonomia de cada um dos envolvidos. Esta 
pesquisa toma como foco mapear e analisar os vínculos construídos na percepção do usuário do 
CAPS Ad Alameda de Niterói e tem como objetivos específicos identificar os pontos de cuidado do 
usuário de saúde mental do CAPS Ad Alameda nos serviços de saúde e conhecer os vínculos 
construídos em sua concepção pelo usuário de saúde mental do CAPS Ad Alameda nos serviços de 
saúde. Trata-se de uma pesquisa do tipo estudo de caso com abordagem qualitativa utilizando como 
ferramenta de análise o itinerário terapêutico pontuando vínculos dos serviços de saúde. Como 
instrumentos de investigação foram empregados: um roteiro de observação estruturado para coleta 
no prontuário, a técnica de observação participante no acompanhamento do paciente, utilização de 
um diário de campo e uma entrevista não estruturada. Após a coleta de dados, os mesmos foram 
expostos à análise e agrupados em 3 tópicos. No tópico denominado Aproximações e vínculos de U 
durante seu acompanhamento no CAPS Ad observamos todo o percurso do usuário pela rede de 
saúde buscando seus vínculos construídos neste processo; no próximo tópico denominado, Análise 
de Vínculos, utilizando a Concepção do Usuário do CAPS Ad avaliamos o discurso do sujeito em 
paralelo a percepção de vínculos trazida pelos autores em que procuramos entender como se 
produzem a constituição dessas relações para o paciente; no tópico Itinerário Terapêutico, 
mapeamento dos Pontos de Cuidados delimitamos os serviços utilizados pelo usuário. Os resultados 
deste processo de cuidado em saúde que advém da produção de vínculos pelo sujeito ocorrem ao 
longo do tratamento, buscando novas produções de relação e compreendendo as diferentes maneiras 
com que este sujeito constitui seus vínculos na vida. Identificamos suas conexões com os serviços 
de saúde e de que modo estes sucedem modificando sua dinâmica do cuidar. Concluímos que para 
trabalhar o processo de cuidar em saúde mental álcool e outras drogas precisamos estar bem 
afinados com determinados conceitos como o abordado nesta pesquisa, o vínculo, que retoma a 
importância da singularidade, da construção de redes, da integralidade do sujeito na assistência 
prestada pelos profissionais. Repensar as práticas do cotidiano  aplicando novas ferramentas de 
cuidar e exercer a saúde. 

 
Palavras-chave: Enfermagem, Saúde mental, Itinerário terapêutico, Vínculo, CAPS. 
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ABSTRACT 

 

The mental health area has been a pioneer in the discussion and use of the concept of public 
politics networks in mental health, management and planning, intersectoral and organization of 
mental health services and practices. However, this network building is crafted in order to suggest 
the potency of life and human relations forming affective bonds and relational technologies that 
enable the networks production of health care. The word “bond” is usually used in the sense of 
emotional connection between two subjects. There is bond, when there is acceptance of the other as 
a legitimate other in coexistence. When there is emotion, reflection, desire of interaction and respect 
for the autonomy of each of those involved. This research takes as focus map and analyze the bonds 
constructed in CAPS Ad Alameda de Niterói user’s perceptions and has as specific objectives to 
identify the careful points of the health mental CAPS Ad Alameda users in health services and know 
the linkages constructed in its conception by the user of mental health from CAPS Ad Alameda in 
health services. This is a research of type case study with a qualitative approach utilizing as a tool 
for analyzing the therapeutic itinerary scoring linkages of health services. As research instruments 
were used: observation script structured to collect in the records, the technique of participant 
observation in the patients’ monitoring, use of a field diary and unstructured interview. After data 
collection, they were exposed to the analysis and grouped into three topics. On the topic Approaches 
and U linkages while monitored during the CAPS Ad we observe the entire user route on health 
network seeking their ties constructed in this process; on the next topic named Analysis of Linkages, 
using the User’s Conceptión of CAPS Ad, we evaluate the subject speech in parallel to the 
perception of links brought by authors we seek to understand how to produce the formation of these 
relationships for the patient; on topic Therapeutic Itinerary, mapping of Care Points, we delimited 
the services used by the user. The results of this process of health care that comes from the 
production of links by subject occur during treatment, seeking new production of relationship and 
understanding the different ways in which this subject constitutes its ties in life. We identified their 
connections to health services and how they succeed modifying its dynamic caring. We conclude 
that to work the process of mental health caring about alcohol and other drugs we need to be fine 
tuned with concepts like addressed in this research, the link that takes the importance of uniqueness, 
building networks, the completeness of the subject in the assistance provided by professionals. 
Rethinking the practices of everyday life by applying new tools to care and exercise the health. 

Key words: Nursing, Mental health, Therapeutic itinerary, Bond, CAPS 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Precisa-se simplesmente de loucos de amor; de amor que transcende toda a hierarquia, que quebra paradigmas; amor 
que cada ser humano deve despertar e desenvolver dentro de si e pôr a serviço da vida própria e alheia; amor cheio 

de energia, amor do diálogo e da 
compreensão, amor partilhado e transcendental.                 

                                                                  (Madalena Carvalho) 
 

                                                                             
http://www.proverbioefrase.com/search/label/sa%C3%BAde

http://www.proverbioefrase.com/search/label/sa%C3%BAde�
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de atenção à saúde são desenvolvidos a partir das necessidades da saúde da 

população. O Brasil vive uma situação em que as condições de saúde são manifestadas de acordo 

com as circunstâncias da saúde das pessoas, com um forte predomínio das condições crônicas, que 

tem como principais determinantes as mudanças demográficas, as mudanças nos padrões de 

consumo e nos modos de vida, exigindo assim respostas eventuais ou contínuas dos sistemas de 

atenção à saúde. (MENDES, 2011) 

          É preciso então uma transformação radical desses sistemas. Essa mudança compreende o 

restabelecimento da lógica entre essas situações e o sistema através da construção social das redes 

de atenção à saúde. (MENDES, 2008) 

Mas ao falar de redes abordamos as diversidades, espaços abertos para construção do 

coletivo, diálogo e fluxos.  Uma rede de atenção à saúde expandida e intersetorial que precisa 

construir junto aos familiares, e controle social, os dispositivos que acolham a demanda dos 

usuários. Sendo novas formas de organização social, de tecnologia de informação e baseadas na 

cooperação entre unidades dotadas de autonomia. Partilhada de relações estáveis, inexistentes de 

hierarquia e troca constante e permanente de recursos.  

As redes de atenção à saúde têm surgido como propostas para administrar políticas de saúde, 

recursos, interação de setores públicos e privados, centrais e locais, harmonizar os decisores 

políticos e administrativos, monitorar e avaliar constantemente os processos além de aprofundar e 

estabelecer padrões estáveis de inter-relações. (MENDES, 2011) 

Desta forma, as redes de atenção à saúde são capazes de criar e fortalecer vínculos 

diversificados entre atores, usuários e organizações permitindo reduzir as incertezas nas políticas e 

nos programas. Além de aproximar os usuários do seu local de tratamento e fazendo deste seu 

referencial de cuidado. E responsabilizando a relação profissional-usuário por esta construção e 

solidificação de vínculos sem desconsiderar o sujeito e seu espaço neste processo. 
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1.1 Contextualização: 

 

1.2 Rede de Atenção à Saúde de Niterói 

 

            O Município de Niterói é considerado um município de médio porte, localizado na região 

metropolitana II do Rio de Janeiro, com 133 km2 de extensão territorial. Sua população, segundo 

censo do IBGE de 2010, é de cerca de 491.807 mil habitantes, com taxa de urbanização de 

praticamente 100%. Apresenta um cenário de crescimento urbano desigual, coexistindo bairros 

nobres de estratos sociais de classe média e alta, ao lado de favelas, onde os domicílios têm padrão 

construtivo precário, concentrando população de baixa renda.  

Marcos conceituais importantes na rede de atenção à saúde em Niterói, remetem a surgidos 

notadamente em meados da década de 80, com repercussões na política nacional, inserindo o 

município entre os pioneiros na formulação de propostas voltadas para a Atenção Primária de Saúde 

– contemplados em Alma-Ata/1978, encontrando eco no movimento da Reforma Sanitária e 

possibilitando o desenvolvimento de mudanças coerentes com a implantação do emergente Sistema 

Único de Saúde. (SÁ, 2003) 

Em 1991 concretizou-se um conjunto de decisões políticas para adaptar em Niterói a 

experiência cubana de medicina familiar e, a partir dessa etapa, foram desenvolvidos estudos 

preliminares que culminaram com a inauguração do primeiro Módulo do município em setembro de 

1992. 

Em seu sistema local de saúde, o município compreende atualmente, a partir da Secretaria 

Municipal de Saúde (Fundação Municipal de Saúde). O desenho organizacional da Fundação 

Municipal de Saúde mostra as superintendências como gerência central, a seguir contando com os 

seguintes equipamentos através de níveis. 

A rede de serviços públicos do município de Niterói está composta da seguinte forma. (SÁ, 

2003) 

            A rede básica é composta por: 1) módulos de médicos de família, cujos serviços ofertados 

são de imunização, assistência geral básica e enfermagem; 2) as Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

3) as Policlínicas Comunitárias sendo que duas dessas Policlínicas possuem também Serviço de 

Pronto Atendimento.  

As UBSs estão distribuídas por todo o município, já as Policlínicas estão distribuídas por 

regiões: Norte; Centro; Centro-Sul; Região Leste ou Oceânica. 
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A rede secundária é composta pelos ambulatórios de especialidades, que ofertam 

assistência especializada assim como procedimentos e alguns exames de média complexidade. A 

Policlínica de Especialidade da Mulher Malu Sampaio, a Policlínica de Especialidades Silvio 

Picanço. Alguns hospitais também oferecem ambulatórios de especialidades, assim como exames de 

média complexidade. 

A rede terciária é composta pelo Hospital Orêncio de Freitas, o Hospital Centro 

Previdenciário de Niterói (CPN), que oferece leitos de clínica geral e para doentes com AIDS, assim 

como ambulatório de diversas especialidades e exames complementares; o Serviço de Pronto 

Atendimento de Piratininga; o Hospital Ary Parreiras, que oferece leitos de Doenças Infecto-

Contagiosas; o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba,; o Hospital Universitário Antonio Pedro, o 

Hospital Estadual Azevedo Lima que oferece leitos nas especialidades gerais, ambulatório de 

especialidades e exames complementares, assim como emergência.  

A rede de atenção à saúde do município conta também com laboratórios de saúde pública e 

de análises clínicas, sendo referência para os módulos do PMF, as UBS e as Policlínicas 

Comunitárias e de Especialidades. 

 

          Redes de Atenção à Saúde Mental de Niterói 

O Programa de saúde mental do município de Niterói, está pautado num conjunto de práticas 

clínicas, institucionais e políticas que se organizam em consonância com o movimento da Reforma à 

Assistência Psiquiátrica e em congruência com o Programa Nacional de Saúde Mental (Ministério 

da Saúde), que norteia o tratamento das pessoas que apresentam transtornos mentais. 

Como preconiza a legislação em saúde mental, os tratamentos ocorrem preferencialmente 

nos dispositivos da rede extra-hospitalar que procuram atuar de forma integrada à comunidade, com 

um enfoque na atenção psicossocial e que contam com equipes multidisciplinares. O tratamento se 

dá com o paciente e na interseção das relações familiares, sociais, culturais e laborativas e, 

preferencialmente, em articulação com os demais eixos da atenção básica, sobretudo o PMF. 

Atualmente, existem no município de Niterói, um Hospital Psiquiátrico, dois Centros de 

Atenção Psicossocial (Caps II), um Centro de Atenção Psicossocial para usuário de Álcool e outras 

Drogas (Caps Ad), um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) e seis Ambulatórios de 

Saúde Mental e um Centro de Convivência. 

O Programa de Internação Hospitalar Psiquiátrica, o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba é o 

lugar para internação da população que sofre com transtornos mentais. A assistência prestada 

durante as internações é integral e através do trabalho de uma equipe multiprofissional. O hospital 
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conta com leitos de emergência, enfermaria de pacientes agudos feminina e masculina, enfermaria 

de longa permanência, enfermaria mista para dependentes químicos, serviço de internação para 

adolescentes e crianças, albergue e ambulatório. Externamente e contínuo as dependências do 

hospital, o Centro de Convivência/ Oficinas Integradas que recebem os usuários dos mais 

diferenciados serviços.  

O Programa de Atenção Psicossocial para pessoas com transtornos Mentais Graves-Adultos, 

atualmente, são duas unidades de Caps II, o Caps Casa do Largo e Caps Hebert de Souza, que 

atendem municípios com mais de 200.000 mil habitantes. O trabalho segue a lógica do 

acompanhamento territorializado. Tratando-se de um dispositivo que  atende a portadores de 

transtornos psíquicos graves. Assim como articula a rede, servindo de referência aos pacientes 

egressos de internação de longa permanência, de porta de entrada e meio de ligação com a atenção 

básica. Presta-se ao acolhimento das famílias, à organização de espaços como assembleias, 

associações e reinserção social. Serve ainda como pólo de supervisão e discussão de casos com as 

demais instâncias à Ação Social, CREAS, Abrigos, Conselho Tutelar, Educação, Ministério Público, 

Justiça e Hospitais de Custódia. 

O Programa de Assistência Ambulatorial atende pacientes que demandam por espaços de 

acolhimento mais estendidos do que os oferecidos numa consulta comum de rotina ou revisão. Por 

isso contam com equipes ampliadas em dispositivos que possibilitam os cuidados a agravos clínicos, 

sobretudo como consequência de eventuais efeitos colaterais da própria medicação, demais 

tratamentos instituídos ou pela própria evolução do quadro psíquico. 

O Programa de Atenção ao Usuário de Álcool e outras Drogas, tem como função gerenciar o 

território, estruturar e organizar estratégias de assistência social a está população, fomentar 

discussões com setores da assistência social, educação, organizadores de sociedade civil (OSC), 

esporte, cultura e lazer e, coordenar o Fórum Municipal Intersetorial de Atenção ao Usuário de 

Álcool e outras Drogas. O Programa ainda conta com uma equipe de redução de danos, consultório 

na rua e ERIJAD. 

O Programa de Atenção a População Infanto-Juvenil, tem como responsabilidade estruturar e 

organizar a assistência a crianças e adolescentes portadoras de autismo, psicose, neuroses graves, 

demandas escolares e das equipes dos ambulatórios regionalizados, atuando em conjunto também 

com o serviço de internação de criança e adolescente, com o Caps Ad e o ERIJAD ( equipe de 

referência infanto-juvenil álcool e outras drogas ) nos casos envolvendo uso de substâncias 

psicoativas. Também há articulação com o Conselho Tutelar, Justiça Promotoria da Infância, 

Assistência Social, Educação. Tendo como referência o Centro de Atenção Psicossocial Monteiro 

Lobato.  



18 
 

O Programa de Moradia Assistida, que possui como eixo central os Serviços de Residências 

Terapêuticas, que são casas inseridas na comunidade que recebem pacientes egressos de longo 

tempo de internação e que, por isso, perderam os vínculos familiares, não tendo para onde ir, 

recebendo um benefício proveniente de um outro programa “ De volta para Casa” ou LOAS. Mas 

seu objetivo é que estes pacientes passem a decidir por sua rotina de vida e seguir com seu 

tratamento no CAPS ou Ambulatório. São pacientes acompanhados por cuidadores, uma assistente 

social, coordenadora geral do programa e duas assistentes de coordenação. Sendo o trabalho 

norteado pelo princípio de reinserção social. 

 

 

1.2 Motivação: 

 

A motivação para realização deste estudo emergiu durante o estágio de acadêmico bolsista da 

prefeitura do Rio de Janeiro em saúde mental, no qual tive a experiência no período de quase um 

ano em um Centro de Atenção Psicossocial, Inhoaíba, em Campo Grande. Este estágio me 

proporcionou vivências únicas, nas quais suscitaram críticas, contradições e indagações pertinentes 

a uma acadêmica de enfermagem que a princípio havia cursado apenas uma disciplina na área de 

saúde mental na faculdade, porém esta disciplina tem como foco a promoção da saúde mental. 

Neste contexto, um CAPS é um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Ele é um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos 

mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem 

sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de 

vida. (BRASIL, 2004) 

O objetivo dos Centros de Atenção Psicossocial é oferecer atendimento a população de sua 

abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao 

trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento de laços familiares e comunitários. É um 

serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo ao hospital psiquiátrico 

(BRASIL, 2004) 

No entanto, durante esta experiência e acompanhando a trajetória de um usuário do Centro 

de Atenção Psicossocial, após sua entrada, acolhimento, início do tratamento e projeto terapêutico. 

Além de observar toda a demanda proveniente de suas necessidades de cuidado individual que 

percorrem todo um sistema de assistência nos serviços de saúde pude perceber algumas barreiras no 

atendimento, dificuldade dos profissionais em receber e entender que as solicitações do usuário não 
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advêm somente de seu problema psiquiátrico, mas, também de tantas outras questões de saúde que o 

atinge. Assim como pude observar como o vínculo que este usuário constrói durante a sua trajetória 

influencia diretamente no seu tratamento e no seguimento que sua vida irá tomar.  

Contudo, acredito que outros momentos me prenderam a atenção como foram com os 

acolhimentos, por vezes, em grupos de recepção de usuários de álcool e outras drogas. Devido a 

suas histórias pela busca de ajuda, pois era desta maneira que as demandas desta clientela chegavam 

por parte dos familiares ou conhecidos que os acompanhavam. Porém que logo eram encaminhados 

ao serviço ambulatorial ou aos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas. 

Logo, essas inquietudes me fizeram questionar sobre o preparo dos profissionais para acolher 

este tipo de clientela de modo a construir vínculos institucionais e afetivos, em especial, com os 

usuários de álcool e outras drogas. Pois neste período percebi que alguns usuários também traziam 

em seu histórico o uso de álcool e/ou drogas em algum momento de sua vida. Então conhecer quais 

serviços este usuário teria percorrido e o seu fluxo dentro da rede em busca de atendimento se 

tornou algo de grande interesse.   

 Posteriormente tornei-me monitora da disciplina de Concepções e Práticas de Saúde Mental 

assim como estagiária no Programa do Ministério da Saúde Pet-Saúde Mental/crack, álcool e outras 

drogas no qual pude dar prosseguimento ao desdobramento dos meus estudos sobre o assunto. E no 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gestão e Trabalho em Saúde (NUPGES), no qual participo e 

posso aprofundar meus estudos no processo de trabalho em saúde no âmbito da saúde mental. 

 

1.3 Objeto de Estudo: 

 

Nesta pesquisa o objeto de estudo é o itinerário terapêutico do usuário de saúde mental de 

Niterói que utiliza o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas Alameda. Ao nos 

depararmos sobre a lógica de percurso em rede do usuário estudos apontam uma busca continua de 

cuidado no território. E que segundo, Pinheiro; Silva Junior; Mattos (2009) esta busca contínua é o 

modo de o usuário andar na vida, suas escolhas, avaliações e a própria tomada de decisão para 

realizar, ou não, certo tipo de tratamento em determinado serviço de saúde, dentre os existentes no 

sistema, são influenciados pelo contexto sociocultural 

 

1.4 Questões Norteadoras: 

 



20 
 

• Qual o itinerário terapêutico do usuário de saúde mental do CAPS Ad Alameda nos 

serviços de saúde?  

• Quais os tipos de vínculos, na percepção do usuário do CAPS Ad Alameda que o 

mesmo estabelece nos serviços de saúde ? 

 

1.5 Objetivo Geral: 

 

•    Mapear os vínculos construídos na percepção do usuário do CAPS Ad Alameda de 

Niterói. 

 

1.6 Objetivo Específico: 

 

•  Identificar os pontos de cuidado do usuário de saúde mental do Caps Ad Alameda 

nos serviços de saúde; 

 

 

1.7 Justificativa: 

 

Este estudo pretende contribuir para o cuidado ao usuário de saúde mental, de modo a 

pontuar através do itinerário terapêutico como acontece a construção de seus vínculos à fim de 

constituir seus pontos de cuidado pela rede em que percorrer. Além de buscar a convocar os 

profissionais para com a responsabilização com o paciente, de modo que conheçam os seus fluxos e 

possam melhor organizar a oferta de seus serviços, principalmente a partir de tecnologias leves 

(aquelas inscritas nas relações, no momento em que são realizados os atos produtores de saúde), 

observando o sujeito em sua singularidade de cuidado e de produção de vínculos. (MERHY,1998) 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

Que em seus surtos de loucura espalhem alegria; com habilidades 
suficientes para agir como treinadores de um mundo melhor, que olhem a ética, respeito às pessoas e 

responsabilidade social não apenas como princípios organizacionais, mas como 
verdadeiros compromissos com o Universo. 

(Madalena Carvalho) 
 
 

 
                                                                                                                                                                  http://www.proverbioefrase.com/search/label/sa%C3%BAde 

http://www.proverbioefrase.com/search/label/sa%C3%BAde�
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Redes de Cuidado de Atenção aos Usuários de Saúde Mental 

 

O conceito de rede com o passar dos tempos vem se modificando e ganhando proporções 

com as diferentes nomeações como redes sociais, políticas, organizacionais, de serviços, de 

informação e de Internet. Tem sido amplamente abordado em múltiplas áreas do conhecimento, com 

distantes formas de apropriação e usos operacionais. Entretanto, o conceito de redes está sempre 

agregado à ideias de teia, de fios que tecem a rede capazes de estabelecer conexões e criar elos 

principalmente no âmbito da saúde e, sobretudo no que se relaciona a saúde mental e sua ascensão 

no território. (LACERDA, 2010) Portanto neste sentido é essencial ter em vista a garantia do 

cuidado, a construção de redes potencializadas entre os serviços de saúde para este usuário que 

circula no território sendo necessários uma atenção e aprofundamento minuciosos nessas discussões. 

O campo da saúde mental vem sendo pioneiro na discussão e utilização desse conceito nas 

políticas públicas, na gestão e planejamento, na intersetorialidade e na organização dos serviços e 

suas práticas, na reinserção ao usuário de saúde. Com isso o conceito de redes é utilizado de vários 

modos, seja como instrumento analítico, metafórico para indicar a diversidade de atores abrangidos 

ou como práticas sociais que refletem as relações entre os mesmos. (LACERDA, 2010) 

No entanto, a discussão sobre redes também é constante no aspecto teórico e metodológico 

na regionalização e descentralização das ações e dos serviços de saúde no SUS. Assim como é 

direcionada a processos de organização e mobilização coletiva. (LACERDA, 2010) 

Em contrapartida, a rede de saúde no SUS caracteriza-se pela formação de relações 

horizontais, entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde. 

Assim como, pela centralidade nas demandas em saúde de sua população além da responsabilização 

na atenção contínua e integral do cuidado, no âmbito multiprofissional em compartilhamento de 

objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos. O principal objetivo das redes 

é promover a integração de ações e serviços de saúde com uma atenção de qualidade, responsável e 
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humanizada, bem como potencializar o desempenho do sistema em termos de acesso, equidade, 

eficácia. (BRASIL, 2010) 

O conceito de rede de atenção à saúde (RAS) é representado no esquema abaixo: 

 

 

 

Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=35699&janela=1 

 

A operacionalização das redes de atenção à saúde se dá pela integração de fatores 

constitutivos importantes, como: uma população adscrita a um determinado território, unidades de 

atenção básica, pontos de atenção secundários e terciários, sistemas de apoio diagnóstico e 

terapêuticos, sistemas que conectem os pontos de atenção como centrais de regulação, registro 

eletrônico, sistemas de governança, como institucional, gerencial e financiamento, modelos de 

atenção à saúde de modo a organizar o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde - Ras. 

(BRASIL,2010)  

Entretanto, essas redes que tecem o cuidado necessitam assegurar ao usuário, resolutividade 

e o Ministério da Saúde, 2010 aponta alguns fundamentos para isso: níveis de atenção, regiões de 

saúde ou abrangência, processo de substituição que buscam reagrupar recursos para minimizar 

custos e encontrar soluções melhores, integração vertical e horizontal, qualidade, acesso e 

disponibilidade de recursos.  

No entanto, essa construção de redes é trabalhada no intuito de sugerir a potencialização da 

vida e das relações humanas constituindo vínculos afetivos e de tecnologias relacionais que 

permitirão a produção de redes de cuidado em saúde. Redes vivas que abranjam e produzam as 
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diferenças tal como novos sujeitos. Redes embasadas em afetividades, hábitos e articulações de 

trocas que são necessários no processo saúde/doença. E com isso sendo fundamental a construção da 

rede de cuidado em saúde no processo de gestão assim como de atenção, construindo projetos 

terapêuticos singulares dentro da clínica ampliada. (BRASIL, 2009) 

Mencionar formação de redes de cuidado em saúde mental remete a uma breve 

contextualização antes deste processo ocorrer. A partir dos anos 70, iniciam-se experiências de 

transformação da assistência, pautadas no começo pela reforma intramuros das instituições 

psiquiátricas e posteriormente pela conjuntura de um modelo centrado na comunidade e substitutivo 

ao modelo do hospital especializado.  

Com o SUS são estabelecidas as condições institucionais para a implantação de novas 

políticas de saúde, entre as quais a de saúde mental. Concomitante as diversas experiências de 

reforma psiquiátrica no mundo ocidental e as recomendações da Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS), o Ministério da Saúde, a partir da década de 90, define uma nova política de saúde 

mental que redireciona os recursos da assistência psiquiátrica para um modelo substitutivo. Isso é, 

que oferecem cuidados na comunidade e em articulação com os recursos que ela oferece. Incentiva-

se a criação de serviços em saúde mental públicos e territorializados, considerando não apenas uma 

área geográfica, mas as pessoas, as instituições, as redes e os cenários nos quais se dão esta vida 

comunitária, ao mesmo tempo em que se determina a implantação de critérios mínimos de 

adequação e humanização. (BRASIL, 2001) 

Considerar que a entrada nessa rede de saúde mental é complexa e bem articulada requer o 

consentimento à convivência nesse ambiente, onde se faz necessário criar uma orientação que sugira 

a prática em si. Como a noção de acolhimento, que sugere uma das principais ferramentas do cuidar 

na trajetória em Saúde Mental. (BARROS, 2010) 

 

“[...]na porta de entrada, o sujeito chega da forma como sua urgência desenha, 
invariavelmente deformado, pois a urgência do sofrimento transpõe as bordas da 
apresentação razoável dentro das formalidades do Outro[...]A  forma não se aloja na 
burocracia, ainda que seja preciso que a instituição tenha uma porta de entrada. A porta, a 
princípio, tem uma forma, mas as formalidades não podem excluir o imprevisto...parece 
necessário que, desde a entrada, a forma da instituição se ajeite à forma do sujeito. É 
preciso dar entrada para o seu sofrimento, oferecer hospedaria. Oferecemos hospitalidade 
justamente porque aquele que chega é um estranho e está desinformado quanto às práticas 
daquele lugar...o sujeito tem seu jeito de chegar e se apresentar. No caso da Saúde Mental, 
esse sujeito chega mesmo assim, desalojado do Outro” (BARROS, 2010, p. 57). 
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Promover a saúde mental em redes de cuidado é gerenciar essa estranha convivência; da 

formação de um laço do sujeito com o outro (Brasil, 2009) em que todas as “estações” da rede de 

serviços de saúde são fundamentais para a linha de cuidado assim como é essencial o acesso a rede 

“básica”, ser bem acolhido, estar vinculado a uma equipe além de operar a criação de novos sentidos 

para o viver. Neste contexto, estão à importância de se articularem os distintos níveis de atenção do 

sistema de saúde. (MALTA, MERHY, 2010) 

O conceito de redes de atenção à saúde mental é representado no esquema abaixo: 

 

 

Fonte: http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/SM_Sus.pdf 

 

No entanto, a rede de cuidado deve ser focalizada em uma boa articulação de práticas de 

serviços, escutar e acolher, da melhor maneira possível às necessidades do usuário de saúde mental. 

Desta forma cada serviço pode ser repensado como um elemento fundamental do cuidado em rede. 
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Cabe então a necessidade de vincular de modo adequado essas redes assistenciais a rede de serviços 

de saúde. (MALTA, D.C; MERHY, E.E.,2010)                                                                   

A partir disto, cabe ressaltar que uma “rede cuidadora” não é restrita aos serviços de saúde. 

No entanto implica a articulação com outros recursos da sociedade, como apoio familiar, 

religiosidade, alternativas de sustentação econômica, moradias, redes de solidariedade e outros que 

compõem as redes sociais de apoio. (SILVA JUNIOR, et. al1, 2005 apud PINHEIRO, R.; MATTOS, 

R.A, p.77) 

É nesse contexto que as redes de apoio que se (re) constroem no cotidiano devem adquirir 

visibilidade para os gestores e trabalhadores da saúde, e serem pensadas como novas redes na 

efetivação do cuidado e da saúde enquanto direito de sociedade. (LACERDA, A., 2010) 

Essa discussão de redes reflete o itinerário deste usuário pelos serviços de saúde. Sempre 

como um nômade, criando possíveis pontos de cuidado em detrimento de suas demandas. Porém, 

buscando quem possa amarrar, unir estes pontos para que de fato se tenha garantido uma assistência 

de qualidade como o SUS prevê. Assegurando suas singularidades como sujeito, em questão, no 

atendimento e na construção de seu próprio processo de cuidado. Repensando em como o indivíduo 

participa da constituição dessas redes e qual o seu verdadeiro potencial junto ao que o próprio SUS 

preconiza em prol de uma rede de atenção à saúde que seja integral e mais humanizada.  
 

 

2.2 Vínculos dos Usuários de Saúde Mental aos Serviços de Saúde 

  

A palavra vínculo geralmente é utilizada no sentido de ligação afetiva entre dois sujeitos. Há 

vínculo quando há aceitação do outro como legítimo outro na convivência. Quando há emoção, 

reflexão, vontade de interação e respeito pela autonomia de cada um dos envolvidos. ( 

MATURANA,1998) 

 Para o desdobramento de tais vínculos nos remetemos a um estudioso, Pichon- Rivière 

(1988) que apresenta como foco o conceito de vínculo e a complexidade das relações envolvidas. O 

envolvimento indivíduo, família, e sociedade são observados pelo autor nos processos dinâmico, 

psicossocial e institucional.  

                                                             
1SILVA JUNIOR, et. al. Entre tramas e redes: Cuidado e Integralidade. Rio de Janeiro: CEPESC/UERJ: 
ABRASCO, 2005. p. 77-89 
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Pichon-Rivière (1988) formula então sua teoria dos vínculos baseada nas relações 

interpessoais. O autor aborda a relação paciente-terapeuta e afirma que deve ser considerada não só 

a estrutura do vínculo, mas também os diversos papéis que cada um assume nessa situação, 

decorrentes de situações passadas. A teoria do vínculo assinala relações múltiplas, o que torna 

compreensível a vida do sujeito em grupo.  

No entanto, para um enfoque na saúde mental, necessita-se conhecer o tipo de vínculo que 

afeta o grupo social, o contexto onde há as interações. O movimento do sujeito para fora, para os 

membros que lhe cercam, constituindo-se a análise psicossocial; assim como a estrutura do grupo a 

que pertence esse paciente ser estudada por um aspecto sociodinâmico. Porém, o sujeito não 

experimenta um único tipo de vínculo visto que estas as relações interpessoais se apresentam mistas. 

(RIVIÈRE,P.,1988) 

O vínculo para esse autor é compreendido como uma configuração complexa, um sistema 

transmissor-receptor, uma mensagem, um canal. Inclui a relação terapêutica constituída neste 

movimento de constante troca mútua e contínua além de ser voltada com o objetivo de estabelecer 

contradições entre as diferentes partes do sujeito, considerando sua totalidade. (RIVIÈRE, P.,1988) 

No setor saúde essa construção é um processo incluso no cuidar do paciente. Pensando que 

este irá firmar laços, transmitir responsabilização por parte dos profissionais com os usuários, para 

assim melhor organizarem sua oferta, o acolhimento e seu tratamento no serviço. Pois, vínculo 

remete a ligação, elo conceitos que para o entrelaçamento e referencial criado pelo usuário com a 

rede de saúde se faz necessário.                   

Um dos modos apropriados para a prática de uma clínica com qualidade é o fortalecimento 

desses vínculos.  A constituição deste depende de movimentos tanto dos usuários quanto do 

profissional. Quanto ao paciente, este apenas irá constituir vínculo a partir do momento em que 

acreditar que o serviço, o profissional poderá intervir, de alguma maneira, para o cuidado de sua 

saúde. Porém, aos profissionais e ao serviço, a base do vínculo é a responsabilidade com a saúde 

daqueles que a buscam. Logo, para a construção deste, estes dois movimentos devem se encontrar: 

com uns necessitando ajuda e outros acolhendo estes pedidos. Atentando para cada caso específico 

visando sempre a necessidade de um atendimento singular. Um duplo movimento, nem sempre 

simples de ser realizado: um compromisso de ambos, dos profissionais e o serviço em um 

envolvimento com a saúde coletiva de uma sociedade e com a saúde individual, a partir da 

construção de vínculos de cada sujeito. ( CAMPOS, 2002) 

Esse tema surge a partir das relações estabelecidas do usuário com outros. E a partir da 

importante discussão sobre as dificuldades em responsabilizar-se pela saúde dos outros, bem como a 

de ocupar-se da construção de projetos terapêuticos e do acompanhamento sistemático da 
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singularidade de cada caso. Compreendendo também os elos criados por cada sujeito em sua 

trajetória. Incumbindo-se do seguimento de pessoas concretas, com nome e sobrenome. Capazes de 

constituir suas próprias dinâmicas de cuidado a partir do que interpretam como sendo vínculos 

afetivos e institucionais neste processo. 

Acreditamos que os valores subentendidos nessa palavra possibilita alcançar diversas 

aproximações com as diferentes produções sobre o assunto, como com a relação que existe entre 

serviço e usuário, rede e usuário, profissional e usuário. E com isso apontamos: a definição de 

responsabilidades entre serviços e população, a humanização das práticas da saúde, o 

estabelecimento de vínculos, o estímulo à organização da comunidade para o exercício do controle 

social e o reconhecimento da saúde como direito de cidadania. (GOMES, M. C. P. A; PINHEIRO, 

R., 2005) 

Um conceito interessante e útil nesses valores mencionados para entendermos melhor os 

vários tipos de vínculos que contraímos ao longo da vida é o de “transferência”. Quando nos 

vinculamos a alguém ou a alguma instituição (uma equipe, um centro de saúde) costumamos 

transferir afetos para estas pessoas ou instituições. Estas transferências podem ser positivas ou 

negativas. Quando positivas podem nos ajudar a realizar alguma trajetória complicada. Importando 

apenas se este, profissional e/ou instituição, consegue nos ajudar a enfrentar alguma dificuldade, no 

caso da clínica quando, por exemplo, aquele usuário de saúde mental busca o serviço para 

solucionar sua demanda que para ele por vezes pode ser  quase que imediata. Neste sentido, o papel 

do profissional de saúde é agir sobre o outro que se coloca sob nosso cuidado, mas é também o de 

ajudar os outros a se ajudarem. Estimular a capacidade das pessoas enfrentarem problemas a partir 

de suas condições concretas de vida. E com isso fazê-las traçar seu próprio itinerário de linha de 

cuidado a partir dos vínculos constituídos pelo caminho. (CAMPOS, 2002) 

Ambos os autores apontam uma direção da construção de vínculos que visto pela dinâmica 

do usuário de saúde mental é essencial. Pois este se baseia principalmente pelos seus pontos de 

vínculos, pelo o que se entende deste, constituindo referências e tomando para si um lugar de 

cuidado e encontro. Compreender a perspectiva desse usuário a partir das mais diversas concepções 

de vínculos é perceber que este é um ser único. Que apresenta suas particularidades e que irá 

entender que esse processo ocorre ao seu modo, de acordo com a sua história, sua própria noção de 

espaço que recebe interferências desde o campo cultural, social, econômico, político dentre outros. 

Campos estes que são capazes de mudar toda a trajetória e dinâmica de vida dessas pessoas. Pois o 

seu vínculo se constitui desde este momento. E para esse usuário, quanto às redes de saúde, é 

importante amarrar cada ponto de cuidado pelo qual perpassa de modo a criar ali um determinado 

referencial. De modo que o mesmo saiba a quem e onde recorrer. 
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Nesse momento, os profissionais surgem como facilitadores, pessoas que apresentam um 

forte potencial para estabelecer ou não vínculos de cuidados pela rede de saúde. E na saúde mental, 

o profissional necessita está preparado para acolher este tipo de clientela, atender suas demandas 

sendo capazes de trazer qualidade de assistência, resolutividade na produção de cuidado além de 

referências, que podem ser desde institucionais, profissionais e afetivas. Mas que somente serão 

possíveis quando entendermos que novas práticas e tecnologias do cuidar precisam ser utilizadas, se 

aproximando de métodos não tão convencionais, mas que vem sendo abordado no cotidiano de 

instituições, principalmente na saúde mental, as tecnologias leves. Que buscam trabalhar a relação, 

entender o sujeito e seu contexto histórico desenvolvendo um cuidado na perspectiva do 

estabelecimento de vínculos. 

A variedade de gradientes de vínculos, ao contrário do que se esperaria à primeira vista, cria 

mecanismos de aproximação e de comprometimento entre os pacientes, os profissionais e serviços 

de referência, permitindo maior visibilidade da qualidade do trabalho de cada um. Se por um lado o 

sistema de referência facilita o vínculo e a definição mais clara de responsabilidades, por outro ele 

desenvolve algumas contradições com o trabalho interdisciplinar, pois, ressalta a diretriz do 

desenvolvimento de uma prática profissional a mais integral possível. No entanto, parte-se da 

suposição de que uma reordenação do trabalho em saúde a partir do vínculo terapêutico entre equipe 

e usuários estimularia a produção progressiva de um novo padrão de responsabilidade pela co-

produção da saúde mental nos eixos de cuidado. (CAMPOS, 1999) 

Contudo, a noção de vínculo nos faz refletir sobre a responsabilidade e o compromisso 

(MERHY, 1994). Assim sendo, ela está em concordância com um dos sentidos de integralidade. 

Afirma o autor:  
 

“...criar vínculos implica ter relações tão próximas e tão claras, que nos 
sensibilizamos com todo o sofrimento daquele outro, sentindo-se responsável pela vida e 
morte do paciente, possibilitando uma intervenção nem burocrática e nem impessoal.” 
(Merhy, 1994, p.138) 
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3. METODOLOGIA 

 

A melhor maneira de começar o dia é se comprometer a fazer feliz ao menos uma pessoa antes do sol se pôr. 

(Madalena Carvalho) 

 
http://www.proverbioefrase.com/search/label/sa%C3%BAde 

 
 

http://www.proverbioefrase.com/search/label/sa%C3%BAde�
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 

A pesquisa realizada foi do tipo estudo de caso. Em que se pretendia ampliar os 

ensinamentos adquiridos no acompanhamento de um caso individual para situações e contextos 

gerais, partindo de uma busca geral das condições e realidades específicas que se expõem ao 

pesquisador, quando este se coloca perante o objeto de pesquisa. 

Neste estudo o olhar cuidadoso do pesquisador foi capaz de compreender como as 

instituições atuam para a delimitação das especificidades características de uma comunidade, 

indivíduos. A partir do entendimento de um caso, pode-se atingir conclusões importantes para casos 

similares.(VIEIRA,2010) 

 Está pesquisa empregou a abordagem qualitativa, por ser mais adequada quanto aos 

objetivos do estudo. A abordagem qualitativa exige uma pesquisa mais aprofundada do assunto e do 

local em que é executada, além de uma interação entre pesquisador e o objeto. Sendo assim, 

entendida como a capacidade de mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo que 

possibilita colaborar para um melhor entendimento dos fatos. (VIEIRA, 2010) 

Quanto ao tipo de pesquisa de acordo com o instrumento de coleta de dados, esta classificou-

se como uma pesquisa de campo que é “o recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, 

representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que 

fundamentam o objeto da investigação.” (MINAYO ET AL.,1994, p.53) 
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Itinerários Terapêuticos 
 
 
 A avaliação em saúde tem sido tema recorrente no atual contexto das políticas públicas de 

saúde. Ao longo do processo de busca por cuidado, torna-se importante pensar os indivíduos como 

protagonistas deste processo. A partir disto, surge a escolha por experimentar novas formas de 

avaliação que admita incluir o usuário na tomada de decisão sobre suas necessidades e a busca por 

cuidado. Encontramos na antropologia uma abordagem que possibilita reconstituir a dinâmica do 

usuário nessa procura e dela se apropriar, delimitando seus espaços e tecendo redes, a partir de 

outros contextos, o itinerário terapêutico, que traz a possibilidade de uma ferramenta de avaliação 

em saúde que procura descrever e analisar as práticas individuais e sócioculturais de saúde através 

da trajetória percorrida por esse sujeito, na tentativa de resolver seus problemas de saúde. 

(PINHEIRO ET.AL., 2009) 

Para se compreender a saúde dos indivíduos e a forma como eles enfrentam a doença tornou-

se necessário pontuar suas práticas, itinerários terapêuticos, a partir do contexto onde elas tomaram 

forma, devido a suas características próprias, suas redes, seus problemas cotidianos. É nesse 

contexto que acontecem os eventos cotidianos (econômicos, sociais e culturais), que organizam a 

vida. É dentro dele que os indivíduos evoluem, seu corpo, seus pensamentos, suas ações. Por outro 

lado, é necessário considerou-se os indivíduos como atores sociais, definidos ao mesmo tempo por 

esse espaço social ao qual se inserem e pela consciência de agir sobre esse espaço.    (GERHARDT, 

2009)                     

Percebemos que o modo do usuário andar a vida, suas escolhas, avaliações e a própria 

tomada de decisão são influenciados pelo contexto sociocultural. Segundo Alves e Souza (1999), o 

itinerário busca identificar a dinâmica contextual com base na qual permeiam os projetos individuais 

e coletivos de tratamento. 

No entanto, este estudo buscou através da construção de um itinerário terapêutico evidenciar 

e identificar os pontos de cuidado e vínculos construídos do sujeito em questão além de 

compreender em sua concepção o que são vínculos, pois ele se constitui por um conjunto de ações 

que desenham suas opções, suas experiências, frustrações e sucessos na solução de seus problemas 

de saúde. Focalizando nesta abordagem apostamos na construção de uma metodologia avaliativa 

que possa ser simplesmente incorporada ao cotidiano das práticas profissionais como uma melhor 

forma de gerir a demanda de atenção à saúde. 

            O Estudo de campo foi organizado em etapas: 

1° Acompanhamento da trajetória do usuário pelos serviços de saúde procurando estabelecer 

seus vínculos construídos. Além de uma observação participativa em todo o seu percurso; 
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2º Concomitantemente, a utilização de um diário de campo durante toda a permanência com 

o usuário; 

3º Para melhor delimitar sua trajetória foi realizada uma busca pontual em seu prontuário 

sobre encaminhamentos (referência e contra-referência), que no decorrer da vida do paciente 

mostrem por onde o mesmo perpassou nos serviços de saúde, através da utilização de um roteiro de 

observação estruturado; 

            4° Construção de um itinerário terapêutico deste usuário de forma ilustrativa a partir de um 

esquema de todo o seu percurso, delimitando neste, seus encontros e desencontros com o serviço de 

saúde descrevendo sua construção de vínculos de cuidado e identificando seus possíveis pontos de 

cuidado. 

Foram definidos como fontes que comporiam o campo de pesquisa e seu esquema de 

itinerário como molde:  

1. Usuário  

2. Pontos de Cuidado  

3. Vínculos  

3.1. SUJEITOS E CENÁRIO DA PESQUISA 
 
 
 O presente estudo foi como a priori o cenário do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool 

e outras Drogas Alameda (Caps Ad) no Município de Niterói do Estado do Rio de Janeiro, criado 

em 2004. É devido a um grande interesse por esse público diferenciado que a pesquisa surge. Além 

da questão do uso abusivo de drogas que atualmente é um problema de saúde pública, social e 

cultural presente nas diversas partes do mundo, e em particular crescendo potencialmente no Brasil. 

              O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas é responsável pelo 

atendimento de adultos, maiores de 18 anos, com dependência e /ou uso prejudicial de álcool e 

outras drogas. 

              A atuação do Caps Ad abrange todo o município de Niterói com a finalidade de 

desenvolver atividades terapêuticas e preventivas à comunidade. Seus objetivos são: através da 

estratégia de redução de danos oferecer atendimento diário ao usuário, utilizando as diferentes 

modalidades (intensivo, semi-intensivo e não-intensivo), oferecer um atendimento singular, contar 

com uma estrutura adequada para o repouso e desintoxicação leve, acolher também os familiares 
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dos usuários, desenvolver projetos que visem a inclusão social dos usuários, articulando diferentes 

recursos intersetoriais, junto com os usuários e seus familiares avaliar os fatores de proteção, assim 

como, os fatores de risco no caso do uso e dependência de substância psicoativas que podem 

prejudicar ou não, o tratamento e por fim, promover atividades que diminuam o estigma e o 

preconceito em relação aos usuários do Caps Ad. 

            O Caps Ad ainda é regulador e porta de entrada da rede assistencial e responsável pelo 

trabalho intersetorial na organização das demandas da rede da saúde mental e da atenção básica 

(PMF e Policlínicas) e da rede de instituições privadas de atenção à usuários de drogas, bem como 

as Secretárias de Assistência Social, Educação e com os órgãos da justiça. 

            A equipe é composta por 1 coordenadora, 1 assistente de coordenação, 1 supervisora clínico 

institucional, 2 auxiliares administrativos, 8 psicólogos, 5 médicos psiquiátricas, 3 técnicos de 

enfermagem, 1 assistente social/oficineiro, 1 auxiliar de serviço geral, 4 porteiros, 1 enfermeiro, 1 

farmacêutica. 

            O Caps Ad possui 2100 pacientes cadastrados no serviço. Sendo que a maioria dos pacientes 

chegam ao serviço encaminhados pelo Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ) e por demanda 

espontânea. O perfil de clientela é de maioria do sexo masculino com faixa etária de 41 a 50 anos de 

idade. 

             O sujeito deste estudo foi um paciente do Caps Ad, nomeado nesta pesquisa como U, que 

circula pela rede de saúde de Niterói. O critério de inclusão do sujeito da pesquisa foi: usuário no 

qual estivesse sendo acompanhado por um estagiário de enfermagem do Programa Pet- Saúde 

Mental/ Crack e Álcool e outras Drogas. O critério de exclusão do sujeito de pesquisa: qualquer 

outro usuário que não estivesse sendo acompanhado por um estagiário de enfermagem no Programa 

Pet- Saúde Mental/ Crack e Álcool e outras Drogas.                      

             Este usuário foi selecionado a partir dos vínculos e referências que foram constituídos na 

unidade. O tempo delimitado de seu acompanhamento pelo itinerário terapêutico ocorre desde a sua 

entrada no Caps Ad Alameda em outubro de 2005 até o final do acompanhamento no 2º/semestre de 

2013 em julho.   

           Esta pesquisa que já teve um usuário selecionado que ocorreu a partir de um trabalho que 

desenvolvo como acadêmica de enfermagem voluntária no acompanhamento do paciente nos 

serviços de saúde do Caps Ad no Pet-Saúde Mental/ Crack e Álcool e outras Drogas, um Programa 

do Ministério da Saúde, que envolve alunos da área da saúde de universidades em uma perspectiva 

de conhecimento e aprendizado dentro dos serviços de saúde propriamente ditos.  

            O Projeto Pró-Pet Saúde Niterói (UFF-FMSN), é vinculado a Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGETS/MS) que tem por objetivos identificar em redes de 
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Atenção à Saúde, os modos de orientação e de organização da atenção à saúde e da formação 

profissional, no município de Niterói, a partir do usuário. No caso do Pet-Saúde Mental/ Crack, 

Álcool e outras Drogas, descrever os cuidados aos usuários de álcool, crack e outras drogas, na rede 

de atenção psicossocial no município de Niterói.  

Esta atual proposta de trabalho de conclusão de curso foi integrada com o programa acima 

citado e constitui-se como parte das atividades desenvolvidas e planejadas no Programa Pet-Saúde 

Mental/Crack, Álcool e outras Drogas e ao Núcleo  de Estudos e Pesquisa em Gestão e Trabalho em 

Saúde (NUPGES), da Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense ao qual faço 

parte. 

 
 
3.2 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 
 
 

Conforme instituído na resolução no 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre os 

aspectos éticos e legais que regulamentam a pesquisa em seres humanos, esta pesquisa foi 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

e aprovada com o número da carta de aprovação CAAE n° 12266613.5.00005243 .  

  A participação do usuário foi efetuada mediante assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido (ANEXO I) perante apresentação dos objetivos, dos dados da pesquisa e da garantia de 

que não trará dano ou risco à saúde do entrevistado. O anonimato do sujeito foi garantido durante a 

realização de toda a pesquisa. 

Os benefícios esperados com a realização da pesquisa consistem na identificação de pontos 

de cuidado e na compreensão acerca de vínculos pelo usuário, o que possibilitara a reflexão sobre 

este assunto com possibilidade de abertura para a construção de novos estudos na área.  
 

3.3 COLETA DOS DADOS 

 

 

 Os dados desta pesquisa foram em um primeiro momento coletados a partir do prontuário 

do paciente, no qual utilizei um roteiro de observação estruturado (APÊNDICE 1) a fim de facilitar 

a coleta. Em um segundo momento a técnica de observação participante no acompanhamento do 

paciente à rede de saúde, com a utilização de um diário de campo. Em um terceiro momento, uma 

entrevista não estruturada. 
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             O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado, pois permite retirar informações que 

não sofreram análise de nenhum autor, além de ser um documento original com total riqueza de 

dados. 

 
“[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para 
Todo pesquisador[...]insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 
relativamente distante,pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios 
da atividade humana [...]” (CELLARD, 2008, p. 295) 

 
          
         
            A técnica de observação participativa ocorre por meio do contato direto do pesquisador com 

o fenômeno observado para obter informações sobre a realidade dos sujeitos em seus próprios 

contextos. 

 
“[...] A importância dessa técnica reside no fato de podermos captar uma variedade de 
situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que , 
observamos diretamente na própria realidade, transmitem o que há demais imponderável e 
evasivo na vida real.” (MINAYO,1994,p.11) 

 
 

O diário de campo pode ser destacado como outra forma de obtenção de dados. Em que 

recorremos a qualquer momento da rotina de trabalho a que estamos realizando. Nele diariamente 

podemos colocar nossas percepções, angústias, questionamentos e informações que não são obtidas 

através da utilização de outras técnicas.( MINAYO,1994, p.63) 

O diário de campo é um instrumento pessoal é indescritível. No qual o pesquisador se 

debruça no intuito de construir detalhes que no seu território vai congregar os diferentes momentos 

da pesquisa. Demanda um uso sistemático que se estende desde o primeiro momento da ida ao 

campo até a fase final da investigação.  

 
“Quanto mais rico for em anotações este diário, maior será o auxilio que oferecerá à 
descrição e à análise do objeto estudado” ( MINAYO,1994, p.63) 

 

 

A entrevista não estruturada, consiste em  perguntas que são feitas no decorrer da entrevista, 

explorando com naturalidade diversas questões que se deseja previamente conhecer a resposta. Ou 

seja, a pesquisa, nesse caso, parece não estruturada, mas, em sua essência, segue um roteiro oculto. 

Essas entrevistas podem e devem se valer de gravadores de áudio e vídeo, sempre que se permita 

fazer uso desses instrumentos, a fim de que não escape ao entrevistador nenhum detalhe relevante 

para a pesquisa. ( VIEIRA, J.G.S, 2010) 
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4. RESULTADOS 

 

Precisa-se urgentemente de loucos, capazes de implantar novos modelos de gestão, essencialmente focados no SER, 
sem receios de serem chamados de insanos, que saibam que a felicidade consiste em realizar as grandes verdades e 

não somente em ouvi-las. 

(Madalena Carvalho) 

 

 

 
                                                                                                http://www.proverbioefrase.com/search/label/sa%C3%BAde 

http://www.proverbioefrase.com/search/label/sa%C3%BAde�
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4. RESULTADOS   

 

 

4.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS: 

 

Após a leitura do prontuário, observação participativa e do diário de campo, os dados foram 

organizados, visando identificar os tópicos de análise. Os dados foram agrupados adotando o que se 

apresentava de mais semelhante nas três formas de obtenção dos dados da pesquisa. Destaca-se que 

para nomear os instrumentos utilizados na pesquisa, as seguintes legendas foram criadas: RO = 

roteiro de observação; OB = observação participativa; DC = Diário de Campo. 

A análise foi realizada com um embasamento na concepção de vínculos originada das falas 

do sujeito em estudo. Desta emergiram 3 tópicos, a saber: 

 

 Aproximações e Vínculos de U durante seu acompanhamento no Caps Ad. 

 Análise de Vínculos, utilizando a Concepção do Usuário do Caps Ad. 

 Itinerário Terapêutico, mapeamento dos Pontos de Cuidados 

 

 

4.2 APROXIMAÇÕES E VÍNCULOS DE U DURANTE SEU ACOMPANHAMENTO NO 

CAPS AD 

 

O tópico APROXIMAÇÕES E VÍNCULOS DE U DURANTE SEU 
ACOMPANHAMENTO NO CAPS AD, surgiu a partir da necessidade de se conhecer o sujeito 
desta pesquisa, sendo este descrito a seguir:  

U, chega ao CAPS Ad Alameda pela primeira vez em 20 de outubro de 2005 encaminhado e 

recém saído de uma internação em Niterói no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ) no Serviço de 
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Internação de Álcool e outras Drogas (SAD) após sua 3° internação por abstinência alcoólica, 

heteroagressividade e delírio persecutório (alucinose). Mas além deste serviço apresenta passagem 

pelo Serviço de Recepção e Intercorrência (SRI) no mesmo hospital, internações clínicas no 

Hospital Estadual Azevedo Lima dentre outros locais. 

A história de U começa no bairro do Fonseca, em Niterói. E sua relação com o álcool, 

cerveja, surge na infância quando seu pai biológico, que tinha por costume frequentar bares 

próximos a sua casa, quase sempre acompanhado de seu filho. U, não teve apenas pais biológicos, 

mas adotivos, pois aos 11 anos de idade foi adotado. O consumo e a frequência da bebida continuam 

com este pai adotivo.  Aos 13 anos de idade com as festinhas Ray-fi na casa de colegas, tinha total 

liberdade em conseguir qualquer bebida, pois U chegou a trabalhar como ajudante nos bares em que 

frequentou. Aos 19 anos intensificou seu uso somente na cachaça. Sem mais a presença do pai, 

sozinho.  

U, desde então fazia uso da bebida todos os dias e quando não havia dinheiro para comprá-

las pedia ao dono do bar alegando que pagaria posteriormente. Sempre estava na companhia de 

amigos que o convidava para beber. A cachaça para U passou a ocupar o lugar de refeições e 

diversas noites perdidas nos bares da redondeza. Assim como inúmeras confusões, como brigas. 

Trabalhou como vigilante no próprio bar onde bebia e continha uma conta neste bar.  

          A família de U nunca foi próxima apresentando pouco suporte. E quando casou-se teve 3 

filhas que atualmente possuem 23, 30 e 32 anos de idade. Mas, alega ter de fato 9 filhos de 

relacionamentos relâmpagos antes de seu casamento. E refere ter pago pensão as 3 filhas 

reconhecidas, mesmo já sendo adultas, pois era para os 8 netos.     

          Porém, o momento da vida de U quando casado foi o mais conturbado ele era muito 

agressivo, sentia-se perseguido e com alucinações auditivas. Após o consumo da cachaça iniciava 

um quadro persecutório, ameaçando as pessoas de morte, o que levou as pessoas, se afastarem dele.  

Com o início desses quadros U passou a andar pelos lugares com facões presos na cintura 

por baixo da roupa e concomitantemente passou a fazer o uso de maconha se tornando inclusive o 

“dono” da boca de fumo, mas este uso e envolvimento com a boca de fumo não se manteve por 

muito tempo. A sua situação foi se agravando e com os facões U se mantinha na entrada da 

comunidade onde morava assegurando-a de quem entrava e saía. 

A relação familiar de U apenas foi se agravando seguido de uma série de situações em que se 

colocava. Em um desses episódios, a vizinha chamou o corpo de bombeiro que o levou ao HPJ, pois 

U com os seus facões ameaçava as pessoas não as deixando entrar e nem sair da comunidade. 

Tentou inclusive pegar um rapaz na rua dizendo ser seu inimigo.  
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Em casa com as filhas e a esposa sentia-se perseguido, afirmando não confiar em ninguém. 

Apresentando relatos como “ Tive uma crise querendo pegá-las...tava vendo os homens no quarto” 

(sic), “Estava fazendo ela de refém” (sic), “ Acho que foi crise mesmo” (sic). As filhas e a esposa 

relatavam diversas tentativas de agressões físicas impostas por U e o mesmo confirma algumas 

destas ações ao afirmar por várias vezes que perseguiu e agrediu a esposa por acreditar que estaria 

sendo traído. A convivência familiar é significativamente comprometida por ideação persecutória de 

que a esposa e as filhas planejavam matá-lo por envenenamento atribuindo a isto o seu precário 

estado de saúde.  

Ao chegar ao Caps Ad acompanhado por uma das filhas após internação no SAD e com dois 

encaminhamentos clínicos feitos para biópsia de lesão na boca e proctologista para diagnóstico de 

hemorróida. U é acolhido pelo grupo de recepção onde posteriormente passa a ter como sua 

referência a psicóloga Cristina2 e percebem um quadro de sintomas persecutórios sendo marcado 

retorno com a psiquiatra Claúdia3. Em uma de suas primeiras falas ao ser indagado pelo motivo de 

sua internação, ele diz  “ Crise que me deu aí via coisas subindo em mim” (sic). E relata que bebia já 

fazia um tempo e não conseguia parar de beber cachaça, mas diz “ Eu vou parar de beber com o 

tratamento” (sic) e solicita ajuda para diminuir o uso. Porém, inicialmente U não aceitava ir ao Caps 

Ad diariamente dizendo “ Eu tenho que vigiar minha casa...”.  

Todas as internações de U ocorreram primeiramente para desintoxicação. U, refere que antes 

de suas internações não seguia qualquer tipo de tratamento ambulatorial para o uso abusivo de 

álcool exceto quando foi diagnosticado em 1989 com hanseníase. Apresentou fragilidade e tremor 

situado nas mãos em repouso. Iniciou o tratamento na Policlínica Comunitária Carlos Antônio da 

Silva com passagem também pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC) no Ambulatório Souza Araújo de 

atendimento à hanseníase, com o neurologista e o dermatologista, local este apresentado como 

Centro de Referência Nacional para o Ministério da Saúde na área. Porém o Caps Ad ao entrar em 

contato com a assistente social da Policlínica Comunitária Carlos Antônio da Silva recebe a 

informação que U realizou 24 sessões de quimioterapia para o tratamento de hanseníase recebendo 

alta clínica em seguida. Entretanto U atualmente apresenta sequelas da doença, a atrofia das mãos 

direta e esquerda e perda sensorial nessas localidades. Tal fato que deu ensejo a sua aposentadoria 

por invalidez, pelo INSS em 2004, de bombeiro hidráulico, profissão no qual trabalhou por quase 10 

anos.  

Relata diversas passagens pelo Hospital Estadual Azevedo Lima, quando sofreu em 

novembro de 2005 uma queda de 3 metros apresentando diversas escoriações pelo corpo, lesão no 

joelho, mas nega que esteve alcoolizado neste episódio. Posteriormente, no decorrer de seu 
                                                             

2 Nome fictício da psicóloga de referência de U inicialmente do Caps Ad. 
3 Nome fictício da psiquiatra do Caps Ad. 
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tratamento, U recebeu encaminhamento do PMF, Programa Médico de Família, para outros serviços 

como a UPA do Fonseca e o Hospital Carlos Tortelli, antigo CPN, para avaliação do uso de duas 

medicações (rinitidina e bromoprida), devido a constantes queixas de dores abdominais. Em 

fevereiro de 2006, U comparece ao Hospital Estadual Azevedo Lima onde permaneceu por 12h 

apresentando quadro de vômitos e fortes dores no estômago, confirmando um diagnóstico de 

pancreatite alcoólica, mas diz ter sido envenenamento. Há também um histórico anteriormente de 

síncopes e convulsões. Em julho de 2007, U é internado novamente no Hospital Estadual Azevedo 

Lima por causa de uma fratura no braço que não sabe explicar muito bem o motivo.  

Devido a real perda de sensibilidade das mãos que foram acometidas pela hanseníase, U 

apresenta dificuldades em segurar a caneta para escrever e esteve se queimando para preparar sua 

comida em casa. Nesse momento é marcada uma consulta com o psiquiatra, e é realizado contato 

com a Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March (SAU) para agilizar consulta com o 

oftalmologista devido a queixas do usuário.   

Após consulta com o neurologista em novembro de 2008, no Ambulatório Souza Araújo, U é 

encaminhado para o psiquiatra com prescrição de diazepan e benerva. Diante disto, foi agendado 

uma avaliação psiquiátrica em que diz ao médico “...são os remédios que eu tomo. Estou muito 

nervoso, irritado, perturbado...” (sic). E ele alega que são suas filhas e a ex-esposa que o deixam 

assim, afirmando “...elas estão entrando em minha casa e pegando o meu dinheiro. Eu já dou 

pensão, e elas são adultas. Depois das consultas  procurarei um advogado para retirar a pensão...” 

(sic). Referi ainda que precisou arrombar a porta de casa, porque a chave não estava na bolsa e diz 

“...elas pegaram...”(sic), mencionando as filhas e a ex-esposa. E continua “...estou tendo muito 

gasto, mas não tenho dinheiro. Já acionei o banco para alterar a senha e unificar os cartões.É uma 

segurança.”(sic) 

Nesta trajetória U afirma que havia frequentado a Igreja Universal para conseguir sua cura, 

mas apresenta uma precária consciência de morbidade. Durante seu tratamento no Caps Ad tendo 

como referência também o psiquiatra Luiz4 além da psicóloga foi possível descobrir o início de um 

quadro demencial alcoólico. Porém outras questões clínicas de U foram sendo evidenciadas e a 

partir disto foi encaminhado para tratamento da hipertensão arterial no PMF próximo a sua 

residência, no PMF recebeu encaminhamentos da médica para fisioterapia e dermatologista por 

causa da hanseníase na Policlínica do Cubango. Posteriormente retomou algumas falas aos técnicos 

de referência e a médica do PMF, como “Não estou enxergando bem, ando pegando o ônibus errado 

para os lugares e quando dou conta já passei direto...e não tá legal pra mim não” (sic). A partir disto, 

o psiquiatra orienta a procurar a Unidade Básica do Fonseca, pois havia oftalmologista e U diz 

                                                             
4 Nome fictício do psiquiatra de referência de U inicialmente do Caps Ad. 
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“...tem que colocar pressão porque se não eles enrolam...” (sic), porém U apenas conseguiu o 

encaminhamento para um oftalmo no PMF para a Policlínica Silvio Picanto, em que o 

oftalmologista solicitou alguns exames a U para que os realizasse no Hospital Santa Beatriz e 

retornasse com o resultado dos mesmos. Ao retornar o oftalmologista recomendou o uso de óculos 

que logo foi providenciado pela filha de U, mas que U não usou por muito tempo devido a um 

incidente em que seus óculos quebraram.  

Na mesma Policlínica Silvio Picanto, U teve seu primeiro atendimento com um angiologista 

por encaminhamento da médica do PMF devido ao escurecimento das pernas onde também não 

houve continuidade. 

U quando retorna ao Caps Ad para atendimento com a psicóloga Cristina após a data 

marcada em dezembro diz que “Voltei a beber e passei mal...precisei ir ao Azevedo Lima porque me 

envenenaram com veneno de rato” (sic). A psicóloga o indaga querendo confirmar esta fala de U, 

que a reafirma, mas a filha presente diz “Ele cisma com isso, repete isso toda hora” (sic). Entretanto 

U coloca sua dificuldade em retornar ao Caps Ad e afirma “Não posso ficar vindo toda hora”(sic). E 

retoma que quando chegou ao Caps Ad pela primeira vez não aderiu ao tratamento devido ao 

desentendimento com a equipe de recepção. Então a psicóloga Cristina relembra seu exame de 

sangue como estratégia, numa tentativa de fazê-lo retornar ao serviço. Ainda no mesmo dia a 

psicóloga juntamente ao psiquiatra Luiz lembram da importância de não misturar os remédios com a 

bebida. U diz que irá parar com isso. 

Desde sua entrada no Caps Ad em 2005 houve diversas mudanças nos técnicos de 

referências de U, o colocando em alguns momentos sem nenhuma referência e ocorrendo muitas 

oscilações durante o seu tratamento. O que acarretou no relato de uma de suas psicólogas de 

referência, dizendo “ U não me toma como referência, apenas pergunta se fui eu que o atendi da 

última vez...” (sic). U retoma durante o tratamento com falas dizendo que “ficar sozinho não dá, 

preciso de alguém pra me ajudar...”(sic). Além da permanência de ideias delirantes de cunho 

persecutório, noções auditivas e visuais. 

O tratamento de U sempre foi seguido de períodos de ausência no serviço. Tendo retornado 

por vezes ao Caps Ad pedindo para retomar o tratamento depois de recaída durante alguns meses 

com abstinência de 3 dias, iniciando um quadro de crise convulsiva, sensação de fraqueza nas 

pernas, insônia e tremor de extremidades. U fazia uso das medicações irregularmente.  

Durante outros retornos de U para atendimento com suas referências ele passa a expor 

frequentes brigas com os vizinhos. E diz que após sua separação da esposa, passou a morar sozinho, 

pois suas filhas se casaram e se afastaram. Reclama muito da ex-esposa apesar de ter mais de 3 anos 

que ela saiu de casa, fala mal da ex-sogra e suspeita da comida que a sogra leva para ajudá-lo, diz 
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que viu um cabelo na comida e desconfia de macumba relatando “Minha perna tá bamba e minha 

vista ta delimitada...”(sic). No entanto, U manifesta um medo de fazer uma besteira com a ex-esposa 

e diz “Tenho raiva dela...”(sic). A psicóloga tenta se estender buscando saber o sentindo desta fala, 

porém U não conseguiu dizer sobre. 

Atualmente, U segue em tratamento no Caps Ad em um projeto terapêutico como paciente 

semi-intensivo, participando do grupo de redução de danos.  Tem 52 anos, reside em sua casa com 

uma de suas filhas, sua neta e genro. Estudou até o ensino fundamental. Realiza pequenos trabalhos 

para garantir um adicional ao salário da aposentadoria ao fim do mês. Apresenta uma relação 

conturbada com a filha e o genro, pois o mesmo também consome álcool e por vezes o chama para 

beber, e na maioria das vezes em que sai o genro arranja alguma confusão no local.  

Recebeu encaminhamento do psiquiatra Carlos5 do Caps Ad para tratamento de hérnia 

inguinal no Hospital Orêncio de Freitas, onde passará por atendimento com o cirurgião geral, 

realização de alguns pedidos de exame e posteriormente a cirurgia. Hoje, U tem como referência 

além do psiquiatra Carlos, a enfermeira, Julia6 que chegou ao Caps Ad recentemente, mas que já 

constrói sua relação com U.  

 

4.3 ANÁLISE DE VÍNCULOS UTILIZANDO A CONCEPÇÃO DO USUÁRIO DO 

CAPS AD 

 

O tópico ANÁLISE SE VÍNCULOS UTILIZANDO A CONCEPÇÃO DO USUÁRIO DO 

CAPS AD, surgiu a partir da necessidade de se juntar os pontos chave da fala de U.  
Os vínculos de U começam com rompimentos de laços ainda na infância no momento em 

que é colocado para adoção. Sua fala a seguir mostra alguns relatos de sua história: 

 
Desde pequeno já trabalhava, sempre trabalhei com vendas, carrinho de rolimã e sempre fui 
um pouco agressivo. E a bebida começou nas festinhas de ray-fi na casa de amigos mas eu 
já bebia antes com meu pai com 8 anos. O dono do bar, amigo do meu pai, perguntava o que 
eu queria e eu sempre pedia cerveja e meu pai dizia pra ele me dá, se eu tinha pedido isso 
mesmo, então era pra me dá. Ai fui adotado e esse meu pai que me adotou também bebia, 
me dava melhor com ele, meu papai, do que com minha mãe que sempre brigava comigo. 
Pô com 13 anos ela me expulsou de casa, jogou minha roupa toda na rua enquanto jogava 
futebol. Fui lá, já tacando pedra dentro de casa, brigando, dizendo pra ela colocar aquela p... 
pra dentro, que eu não mandei ninguém me adotar e eu ia quebrar tudo e arrombar aquela 
p...pra entrar. (U) 
 
 

                                                             
5 Nome fictício do psiquiatra de referência de U atualmente do Caps Ad. 
6 Nome fictício da enfermeira de referência de U atualmente do Caps Ad. 
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Para iniciar essa discussão Campos (2002) diz que a construção de vínculo é um recurso 

terapêutico essencial da clínica que estuda e põe em prática meios adequados para aliviar o 

sofrimento e prevenir possíveis danos em pessoas vulneráveis ou doentes. Reforçando a fala de 

Rivierè (198, p. 26) sobre a compreensão de vínculos a partir do usuário está no fato de que nenhum 

paciente apresenta um tipo único de vínculo, pois todas as relações estabelecidas com o mundo são 

mistas. Possibilitando segundo Campos (2002) a construção e fortalecimento de vínculos 

qualificando o trabalho em saúde.  

Dentro dessas relações, a estabelecida com seus pais biológicos e adotivos, em ambas houve 

quebras de laços e de elos. O vínculo sempre ocorreu de forma conturbada. Tendo U seu primeiro 

vínculo, o biológico, o sanguíneo interrompido ainda pequeno, não lhe dando tempo de 

compreender o que é está relação e tudo que a cerca.  

Mas ao ser adotado recebendo outras pessoas que se tornariam seus pais, U não parece entender 

como este vínculo seria possível, visto que não eram seus pais biológicos, mas pessoas que o 

quiseram adotar sem o seu pedido.  Isto é nítido quando diz por diversas vezes a está mãe, quem 

brigava quase sempre a seguinte frase: (OP)(DC) 

 
Pra quê me adotou, eu não pedi isso, não pedi pra ninguém me pegar, não pedi vocês para 
serem meus pais...adotaram porque vocês quiseram. E toda vez que eu dizia isso a minha 
avó, que morreu e eu gostava muito dela porque foi ela que quando minha mãe me expulsou 
de casa, foi quem deu lugar pra eu ficar. Mas minha avó sempre ficava no meio quando eu 
brigava com minha mãe e dizia essas coisas pra ela. Caraca, quando ela morreu eu chorei 
muito no dia, fiquei muito mal. Ela que sempre cuidava de mim. Fiquei morando na 
quitinete que ela alugava para os outros. (U) 
 
 

Segundo Rivierè (1988, p.27) o estudo psicossocial, sociodinâmico e institucional da família 

de um determinado paciente permiti obter um quadro de seus motivos ou causas, em termos gerais, 

que exerceram pressão sobre ele e provocaram a ruptura de um equilíbrio que se mantinha, até então 

mais ou menos estável. 

Para, U seus únicos vínculos possíveis eram o pai e a avó, pessoas que para ele não 

brigavam, cuidavam dele. Pessoas que diz hoje sentir falta. Sua mãe adotiva morreu, os pais 

biológicos, afirma lembrar pouco. Mas recorda das constantes brigas com a mãe adotiva por ser 

muito nervoso e agressivo. As relações familiares de U em todo o momento são definidas por ele 

mesmo como confusas, distantes e rodeadas de brigas e desentendimentos. (OP)(DC) 

Rivierè (1988, p.27) ao analisa as diversas tensões através do estudo sociodinâmico, 

existentes entre todos os membros que configuram a estrutura do grupo familiar dentro do qual o 

paciente está incluído. É possível notar fortemente as relações enfraquecidas construídas de U com 

esse grupo. Analisando o grupo em sua totalidade em si investigando funções do intragrupo, como, 
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as lideranças. A influência do pai, mãe ou a falta do mesmo, liderança do pai, mãe, de um tio, de um 

irmão, de um amigo, etc. podemos observar de que maneira, às vezes, essa ruptura ou perda de 

prestígio de um líder familiar ocasiona a doença de um dos membros que integram tal grupo.  

O pai adotivo não tem contato há 10 anos e quanto as irmãs, soube que a mais nova que tinha 

síndrome de down, faleceu a 1 ano atrás. Os tios e primos que moram em Icaraí e apresentam boas 

condições financeiras se afastaram, não querem proximidade e não se importam com a situação. A 

filha que mora com ele quer dividir sua casa para morar com o esposo e a filha, mas U diz não se 

importar, que irá morrer e tudo ficará com sua filha então que isto seria o melhor a se fazer. Mas há 

momentos em sua fala que determinam uma aproximação atual com as outras filhas: (OP)(DC) 

 
 
Eu mesmo fazia comida agora tem minha filha que faz [...] Mas na época ninguém me 
ajudou eu vinha sozinho, eu morava sozinho mesmo...ela não morava comigo [...] Eu tenho 
que fazer um quarto pra mim, minha neta tá crescendo ai eu quero ceder meu quarto pra ela, 
um quarto em cima ou  alugar um lugar pra mim, mas eu fico cabrero em morar sozinho, 
preferia morar lá perto de casa, arrumar um quarto lá por perto e morar lá perto deles, 
entendeu ?! Todas as três filhas moram lá perto [...] e duas são vizinha lá, uma perdeu o 
marido agora, mas tá lá frequenta lá em casa, vai lá, a outra mora distante um pouquinho. Ai 
já tem mais a convivência de família né, coisa que eu não tinha, mas também não procurava 
ninguém só os primos que tem dinheiro, eu ia lá na loja deles e dizia que tava sem dinheiro 
pra comprar comida. Agora tem como eu fazer as coisas também, aí a família tá mais 
presente, mas agora tem mais a briga deles que me apurrinha demais, aí eu vou pra rua, 
gosto mais de ficar na rua, arranjo ocupação pra fazer e bebo também e vou levando assim. 
(U) 
 
Eu perdi muita gente da minha família que eu amava, que me ajudava, perdi minha mãe, 
perdi um tio ricão que me ajudava muito lá de Icaraí, ai tinha essa facilidade, ai eu ia e 
entornava tudo. Depois que perdi minha mãe, minha avó, ai eu não bebia cachaça, só 
cerveja, conhaque. Ai com a separação da minha mulher apertou mais ainda com esse 
negócio de depressão, ter que morar sozinho, eu não queria saber mesmo dela, mas tentei 
até voltar ai falei não quero não. Ela foi importante, ajudava, teve uma época que fiquei 
parado, ai ela sustentava a casa, ai ajuda né. Ela me ajudou ai no início do tratamento, mas 
não gosto de falar com ela mais não, porque ela me traiu e pra mim isso já era. Foi na época 
que comecei a diminuir e falei não vou, mais entregar a cachaça por causa de mulher não. 
Sempre gostei de andar arrumado, limpo e cheiroso. Eu cuido de ajudar os outros. Perdi 
biscate por causa de bebida, só vivia bêbado, quem ia chamar pra fazer serviço. (U) 
 
 

Segundo Gondim (2007, p. 72) que a família é a identificação do indivíduo, lugar onde 

ocorre a experiência de identidade com seu elemento: pertencimento. O sentido de pertencimento 

provém no sentido de pertencer a uma determinada família. Compreende o sistema familiar como 

formado por subsistemas cujas interações e fronteiras que os delimitam são os pontos básicos para a 

compreensão da dinâmica familiar. 

 Durante toda a sua vida, a construção e manutenção de suas relações foram feitas de perdas, 

espaços vazios e buracos. Inviabilizando para U qualquer tipo de elo, e possibilidade de constituição 

de uma relação familiar no mínimo afetiva. Mas para U, neste momento à convivência familiar e 

este vínculo estão se refazendo, a partir da aproximação das filhas, porém isto só parece ser possível 
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a partir de falas e posições de U como “ Eu mesmo...deixa comigo...é comigo...eu faço...sozinho 

mesmo...”(sic). Está é maneira com que U passou a se organizar e a se conduzir na vida colocando 

que para haver vínculo, elo familiar é preciso estar à frente de sua própria vida, a direcionando e se 

tornando o principal sujeito dela. 

Campos (2005, p. 16) em a Saúde Paidéia diz que está é uma noção de origem grega que 

significa dizer a formação integral do ser humano, reorientando as práticas de saúde voltando-as 

para ampliar a capacidade de análise e de co-gestão do sujeito. Em um termo usado pelo mesmo 

autor “Agir Paidéia” este assegura a capacidade de compreensão e de decisão aos vários setores 

envolvidos em um projeto, e, além disso, preocupa-se com a construção de novos padrões de relação 

entre as pessoas. Cabendo pensar que vínculo é apenas uma das formas de se repensar novas 

maneiras de cuidar e exercitar a integralidade do sujeito, compreendendo a existência de diversos 

modos de vínculos que este pode criar. E como nós, profissionais podemos em um cuidar nos 

contaminar deste mecanismo para incluir o sujeito no trabalho em saúde. Através de discursos 

como: 

 

 
Tenho uns amigos aqui, eu até coloquei um montão aqui, tem gente de lá à beça aqui, o 
João, mesmo era um que bebia disparado, ai como que ele tá, parou geral já, tá na igreja. 
Isso aí que eu queria um acompanhamento, de uma companhia e tal. Mas o negócio meu foi 
mais a separação, ai o tratamento aqui depois das três internações, ai eu diminui bastante. 
Aquilo lá era presídio pra mim, ficar lá dentro de Jurujuba não dá pra mim ficar lá trinta 
dias parado lá dentro, lá não faz nada, só joga dominó e isso pra mim não é vida. (U) 

 
Os vizinhos se preocupam né se eu sumir um pouco, eles ficam preocupados, vai lá em casa 
pra saber o que tá havendo, já pergunta pra minha filha mesmo na rua, ela mora comigo, 
pergunta pra o meu genro. Os cara pergunta, os cara mesmo da bebida pergunta, vizinhança, 
o rapaz tá passando mal, tá dentro de casa, não tá saindo não [...] Eu gosto quando 
perguntam porque eu era mais comunicativo, né. Ai o pessoal tava relaxando um pouco, não 
tava me dando muita atenção porque só vivia bebado, caindo, me machucando, queimando 
ai eu fui e parei. Parei um pouco, diminui a dose, procuro beber sozinho, tomo minha dose 
sozinho, devagarinho. Quando eu tomo remédio não bebo, começa me dá insônia ai mesmo 
que eu dou um tempo, eu tomo diazepam ai pra não complicar. Então são dois de manhã, 
dois meio-dia, dois à noite. Ai complica né, velho. Bebida com esse lance, ai eu dou um 
tempo.  
Mas eu não posso parar assim no estalo, não consigo não, eu tenho que tomar nem que seja 
antes do almoço. (U) 
 
 
 

É fundamental explicitar que para Campos (2005, p. 27) o vínculo se constrói sobre um 

castelo de areia, fantasias, exageros que com o tempo, irão esclarecendo-se, mas sem os quais não 

haveria aproximação inicial. Pois quem se junta ou confia em equipes acomodadas e burocratizadas; 

incapazes de acolher qualquer demanda ? O vínculo resulta da disposição de acolher de uns e da 

decisão de buscar apoio em outros.    
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Acolher a maneira com que U se posiciona na vida e se relaciona com ela, é entender como 

sua demanda chega e saber que desta forma que o cuidado irá se desdobrar. Com isto, nos 

deparamos com a singularidade do sujeito mais uma vez. Buscando de nós um saber escutar e, mais, 

saber também prescrutar o caso singular. Um olhar que é escutar, considerar o indivíduo e seu meio 

em permanente interação. A partir desses que a construção deste vínculo irá se sustentar. Pois, não é 

possível explicar aquilo que acontece com o sujeito se não levarmos em conta essa situação. 

(OP)(DC) 

Um outro conceito importante para está discussão é o de clínica ampliada que consegui 

abordar a reconstituição de Vínculos a partir do pensamento da clínica do sujeito que retira a doença 

do centro das noções de cuidado e descontrói para reconstruir alternativas concretas de saberes e de 

práxis. Uma clínica reformulada que se responsabiliza pela integralidade dos sujeitos, superando a 

alienação e fragmentação, tratando a doença como um Ser com identidade própria sendo a base que 

autoriza um profissional de saúde a intervir em casos concretos. O problema ocorre quando este Ser 

da doença substitui completamente o Ser realmente existente e perde-se a capacidade de se operar 

com a singularidade de cada caso. (CAMPOS, 2005, p.63) 

Para U cada um desses vínculos tem um significado particular. No vínculo está implicado 

tudo e complicado tudo. O desenrolar de suas relações acontecem de diversas maneiras. E se 

pensarmos que um vínculo está preponderantemente ligado a uma relação, poder ser mais amoroso 

ou mais agressivo, nesse sentido teremos como U consegue se estabelecer em cada uma delas. E 

como essas amarrações ocupam um a lugar em sua vida, modificando sua dinâmica dentro nela. 

Quando diz: 
 
 
Tenho uns amigos mas eles procuram beber mais socialmente, igual ao pessoal que quando 
eu morei na Engenhoca, que todo mundo lá só toma cerveja, galera todo o domingo tá lá ai 
eu sempre venho aqui na igreja e depois vou pra lá, até nisso eu dei um tempo por causa de 
falta de verba, tava gastando muito dinheiro por causa de crédito, tudo era crédito. Agora eu 
procuro não dá dinheiro a minha filha porque todo o final de semana ela quer fazer 
churrasco lá. Eu peço pra ela fazer a comida ela não faz, estraga tudo que eu compro. Ai eu 
procuro fazer minha comida sozinho, eu mesmo faço. (U) 
Tem um pagode que eu gosto muito de ir mas quando eu tô com dinheiro. Tem as coisas 
que eu junto gosto de vender, vendi lá tava duro, vendi latinha, alumínio, vendi umas 
torneiras que tinha lá de metal agora é esperar o pagamento e a garrafinha pet que eu junto e 
vendo também, vendo bastante. E o biscate agora aparece eu to juntando as ferramentas 
todas porque agora aparece lá na comunidade.E se eu quiser também, ai eu falo com meu 
primo que ele é dono da casa das bombas pra ele arrumar pra mim, só não posso trabalhar lá 
né, carteira assinada. Bate fiscalização e eu não posso. Ele arruma serviço pra mim. Por isso 
eu quero logo a cirurgia, resolve isso. (U) 
 
 

Outras relações também estão presentes para U como o trabalho, a igreja que conseguem 

tomar algum lugar nessa rede de vínculos que se estende desde as relações formais, como as 

instituições, aquelas declaradas pelo Estado e as informais, como comunidade, familiares e outras. 
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Que para Gomes, M.C.P.A; Pinheiro, R. (2005, p. 292) este entendimento de  intercâmbios de redes 

de relações, são realizados e trocados, a partir de aspectos como: o que é trocado, isto é, o conteúdo 

dos vínculos (bens materiais, drogas, favores sexuais, relações de amizade, cumplicidade, 

hostilidade); com quem é trocado, ou seja, se são relações horizontais que se dão de uma mesma 

geração ou entre pessoas ou são relações verticais do tipo patrão e empregado, entre pais e filhos; o 

quanto é trocado, isto é, a densidade de vínculos, se estreitos, fluidos, contínuos ou eventuais. A 

ausência de ruptura entre quem oferece ou presta serviço e quem o recebe está na maneira com que 

consideramos nossas práticas de cuidar em relação ao sujeito e como a trabalhamos na manutenção 

desses vínculos. 

Em um episódio, particular, durante minha primeira ida com U ao Hospital Orêncio de 

Freitas, após tantas tentativas sem sucesso. Surgiram falas importantes que por sua vez foram 

apontadas: 

                   
Eu evito até de ir pra lá de manhã, ficar no meio da rapaziada e ficar bebendo, mas agora eu 
bebo ai eu chega a hora do almoço já vou pra casa almoçar ou venho pra cá, pra o CAPS 
[...] fico aqui pra evitar bebida de manhã. Tô melhorando bastante. Só nisso já há 
diminuição. Procuro beber sozinho. (U) 
 
O doutor Luiz me ajudou bastante me passando os remédios tudo certinho quando vinha de 
jurujuba, me acompanhando, junto, ele me via. Agora parar, eu digo mesmo, nunca parei 
não, de vez em quando eu tomo umazinha. (U)  
 

 
 
Para U o Caps Ad, ocupou um lugar que o assegura de não consumir a cachaça daquele dia, 

de não atender a convites de amigos, que frequentam o mesmo bar, um espaço de fuga. Em que 

passa a maior parte de seu dia. U apenas relatou esta relação com o Caps Ad após um tempo de meu 

acompanhamento. No entanto, o serviço não ocupou outro lugar em sua vida. Este, o Caps Ad, para 

ele parece ser o único que conseguiu ajudá-lo a diminuir o consumo da bebida, que o fez melhorar. 

E a fala quanto ao doutor Luiz que era sua referência na época o remete como alguém que foi capaz 

de construir algum tipo de relação com o seu cuidado e desmembrá-la de forma a estabelecer algum 

tipo de vínculo importante com U. (OP) (DC) 

Nesta relação sujeito-profissional, o objetivo é captar o vínculo que o paciente estabelece 

com o profissional, para poder inferir, a partir daí, o tipo de relação de objeto que está implicada a 

sua personalidade, seu aparelho psíquico, com suas estruturas, com o seu interno e sua 

subjetividade. (RIVIERÈ,P. 1988, p.49). Igualmente, a construção de vínculo depende do que o 

profissional tem a ofertar - o trabalho em saúde, o sujeito tem sofrimento e necessidades a serem 

atendidas. Portanto, o vínculo é a circulação de afeto entre as pessoas, que é algo obscuro, que nem 

sempre obedece à consciência ou é consciente. Em geral não tem consciência do padrão de vínculo 
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que estabelecemos com outros. Ele pode, considerando um lado objetivo, ser negativo ou positivo. 

Cabendo a nós, profissionais da saúde, identificarmos como trabalhar a construção desta relação 

caso a caso. (CAMPOS, 2005, p. 28).  Como, este discurso de U: 

 
Eu já tive muito problema de antibiótico, princípio de pneumonia...aí eu procurei diminuir 
isso tudo por causa desses problemas, levei mais de 10 dias sem comer dentro de casa, o 
pessoal sentiu falta, chegou lá encontrou tudo vomitado e eu caído em cima do vômito...ai 
eu passei a diminuir e frequentar aqui mais vezes, de manhã sempre procuro vir aqui na 
parte da manhã, passar o dia aqui, almoçar e vou embora fazer meus pertences. Mas de vez 
em quando eu trago minha garrafinha...sempre trago minha garrafinha na minha mochila e 
eu bebo mesmo. (U) 
 

 

Este é um discurso interessante de U, pois entende-se que o estreitamento de sua relação com 

o Caps Ad também acontece no momento em que leva sua garrafinha de cachaça. Durante o DC, OP 

e em comparação com sua fala pude perceber que para U esta foi uma das maneiras possível de se 

construir um vínculo com o serviço. Em que se invertem os fatores, pois enquanto U comparece ao 

Caps Ad alegando que dessa forma evita beber ao mesmo tempo tenta consumir sua cachaça dentro 

do estabelecimento mesmo consciente de que isto não é permitido e os profissionais lhe advertindo a 

todo a situação desta.  

No entanto, para o paciente nesse discurso não aparece possibilidade de realizar o tratamento 

dentro do Caps Ad sem fazer o seu uso da cachaça em cantos escondidos em algum momento. Em 

diversas situações U se contradiz quando chega ao serviço intoxicado pelo uso do álcool logo pela 

manhã agitando os outros usuários. Torna-se agressivo, sem muitas conversas, oferecendo a bebida 

a outros pacientes sendo capaz de movimentar a rotina daquele dia. (OP) (DC) 

Este tipo de vínculo para U possui conceitos distorcidos diante do que o Caps Ad enquanto 

instituição de tratamento propõe, mas que este processo é um dos pontos que permite de alguma 

manter essa relação, pois com essas atitudes pode se pensar uma possibilidade de ele está querendo 

atenção. Entretanto, U desde a saída do psiquiatra Luiz não conseguiu ao certo nomear outro 

profissional como sua referência apesar de tê-lo, justificando assim um “querer atenção”, com 

alguns comportamentos como estes. (DC) (OP) 

Segundo Campos (2005, p. 30) os vínculos se constroem quando se estabelece algum tipo de 

dependência mútua, ou seja, para que se haja um vínculo que chamamos de positivo, deve-se 

acreditar que o profissional tem alguma potência, alguma capacidade de resolver problemas de 

saúde. E um manejo adequado do vínculo é poder ajudar o profissional a enxergar por vezes sua 

própria impotência e a descobrir novas maneiras de enfrentar velhos problemas através de novos 

hábitos e comportamentos. Pois, vínculo é algo diferente, que inclui a conduta, que é uma relação 

estabelecida com o outro de uma maneira particular. Sendo com cada sujeito uma construção 
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diferenciada, configurando um vínculo pessoal que pode ser diferente com o outro. De tal modo que 

para U essa diferenciação é o que permite manter algum tipo de relação com o outro. E deste outro, 

realizar a sua manutenção criando estratégias de cuidar e ao mesmo tempo qualificando este 

processo. 

Ressalta-se que após minha entrada no Caps Ad no final do ano passado como estagiária do 

Pet Saúde Mental e em acompanhamento do caso de U, estabeleci uma aproximação inicial um tanto 

difícil com poucas aberturas para conversa para conhecê-lo e percebi que até mesmo sua referência 

tinha esta dificuldade em estabelecer uma proximidade maior. Porém, a primeira certeza de algum 

vínculo e referencial para U aconteceu quando forneci meu telefone para que entrasse em contato 

caso houvesse algum problema e não tivesse a possibilidade de ir à consulta no médico marcada por 

mim. Depois disso, logo pela manhã do outro dia U ligou para o meu número e me chamou pelo 

nome dizendo: (OP) (DC) 

 
 Oi, é o U que tá falando só estou te ligando pra avisar que não vai dá pra ir na consulta com 
você não porque não to legal, não to bem não, então vamos deixar pra depois, pra outro dia 
mas tô te ligando pra você não sair de casa à toa e chegar lá e não ter ninguém, eu não tá lá. 
É só pra avisar mesmo por isso liguei cedo pra você. (U) 
 
 

 
Nesse momento, percebi que era uma referência de U e o vínculo construído apenas se 

estreitou com o tempo, principalmente quando permaneceu durante um curto período sem referência 

devido à saída de sua referência do serviço. Atualmente U procura comparecer ao Caps Ad 

geralmente quando estou passando a direcionar suas questões mais a mim. Nesse tipo de vínculo, U 

vê a possibilidade em ter alguém mais próximo dele, de suas demandas que diante da dificuldade em 

dar continuidade aos seus tratamentos extra Caps Ad, consegui através desse acompanhamento 

comigo alguma resolutividade para eles. Desta forma, para U deixo de ser estagiária e passo a 

referência e seu principal vínculo dentro do serviço. Destaca-se ainda que ocorreu uma situação no 

Caps Ad com U, que somente aceitou conversar com sua técnica de referência, a enfermeira, Julia 

diante de minha presença. (OP)(DC) 

De qualquer modo, a condição básica para construção de vínculo está, pois, na capacidade 

dos profissionais se responsabilizarem pela ação integral em saúde daqueles que vivem em um dado 

território, em uma determinada comunidade, família, produzindo sua própria saúde. Descobrir qual 

o tipo de vínculo adequado a cada caso é um desafio para uma clínica com qualidade. (CAMPOS, 

2002) 
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4.4 ITINERÁRIO TERAPÊUTICO, MAPEANDO OS PONTOS DE CUIDADOS: 

O tópico ITINERÁRIO TERAPÊUTICO, MAPEANDO PONTOS DE CUIDADOS, surgiu a partir 
da necessidade de se identificar os pontos de cuidados de U na rede de saúde:  
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    Figura.1 Itinerário terapêutico de U desde sua chegada ao Caps Ad até maio de 2013. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A única diferença entre a loucura e a saúde mental é que a primeira é muito mais comum. 

(Millôr Fernandes) 

 
                                                                                                                                                                   http://www.citador.pt/frases/citacoes/t/loucura/40 

 

http://www.citador.pt/frases/citacoes/t/loucura/40�
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5. CONCLUSÃO 

 

Para poder atuar na perspectiva de vista da saúde mental, principalmente no que tange o 

usuário como protagonista de nossas ações, devemos nos interrogar sobre qual cuidado pretendemos 

prestar.  

Este cuidado, melhor dizendo, as novas práticas de cuidar em atenção à saúde, especialmente 

a está clientela álcool e drogas, crescente dia após dia, exige uma nova prática de cuidar que não 

temos. Remetendo por diversas vezes, cotidianamente um repensar sobre nosso processo de trabalho 

em saúde. Promovendo questionemos sobre nossas próprias funções. Convocando a um cuidado que 

acolhe a singularidade e respeita a sua integralidade enquanto sujeito. De tal modo como, que seja 

capaz de compartilhar saberes com outras áreas de conhecimento, a equipe multidisciplinar, 

promovendo discussões caso a caso, criando estratégias por cima de estratégias numa busca 

incansável por uma assistência cada vez mais atuante.  

Compreender que o acolhimento a estes usuários acontece do modo como e com o que 

chegam, não é uma tarefa simples para a maioria dos profissionais. Algo tão singular que não nos 

permite pensar “ É igualzinho a fulano ou é o mesmo caso do beltrano”. Pois bem, sinto lhe dizer, 

não são. Estes são dizeres tão chegados ao nosso cotidiano que sempre que nos deparamos com 

algum caso novo, logo tentamos realizar um paralelo a algum outro para pensar um cuidado similar. 

E quando não conseguimos denominamos tal caso de difícil. No entanto, porque este caso é tão 

difícil dando a entender que outros não. Acontece que quando agimos assim, desde o início, estamos 

sempre querendo buscar uma igualdade, uma similaridade que possa nos colocar em certa zona de 

conforto, onde o direcionamento do caso já tenha sido dado. Com isto, pergunto: e a singularidade 

do sujeito, ele não era único ? Portanto, não há um caso difícil e outro fácil, o que há são as 

particularidades de cada um que irá exigir de nós, profissionais, diferentes formas de cuidar, 

diferentes abordagens e condutas caso a caso. 

De modo geral, quando trabalhamos com vínculos pensamos em elos, conexões que se 

estabelecem de alguma forma. Conexões que lembram redes que constituem o cuidar em saúde 

mental, que não está limitado as redes formais, erétil ditadas pelo Estado, mas as aquelas nomeadas 
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como redes informais construída pelo próprio sujeito dentro de sua dinâmica nômade, comunidade, 

amigos, familiares, trabalhos dentre outros. Em ambos, percebemos que a prática do cuidar 

ultrapassa estabelecimentos, nos convida a estar no território para cuidar, para conhecer que vida é 

está, que sujeito é este que a movimenta. E nos pergunta: Quem é o protagonista desta história? Que 

lugar ele se dá ? Pois, somente quando produzimos lugar a este sujeito conseguimos realizar de fato 

algum cuidado. Um cuidado permeado por tecnologias leves, que dizem respeito às relações, e que 

se demonstram fundamentais neste processo.  

Toda essa rede também se constitui nas políticas públicas, nas articulações entre os serviços 

que a compõe, nas teias que estes são capazes de construir. Pois, os serviços existem, mas a rede em 

si, concreta, está é composta por profissionais, que devem repensar o processo de trabalho em saúde, 

formular novos arranjos na organização da assistência, conseguindo operar para atender as 

demandas, representando assim o cuidado integral â saúde. 

Partindo desse pressuposto, a discussão de vínculos apresentou de modo amplo o sujeito, o 

subjetivo deste sujeito como vertente para as relações construídas. Abordando vínculo pelas diversas 

maneiras, contestando as relações existentes e o modo com que o usuário se posiciona diante delas.  

Pontuando relações familiares, comunidades, amigos, profissionais, instituições, vida e etc.  

A concepção que o usuário traz sobre vínculo embarca em um entendimento tão vasto sobre 

a temática que nos induz claramente a ver o quão integral é o sujeito. A quantidade de vertentes 

distintas que foram possíveis associar a palavra vínculo. E que se pararmos para avaliar cada uma 

dessas vertentes, notaremos tamanha influência que existe sobre este sujeito. Se formos além, 

podemos cogitar a possibilidade de inúmeras maneiras de se constituir um vínculo, que ele pode 

ocorrer por infinitas formas. Sendo sempre um norteador dentro das relações estabelecidas. Uma 

discussão infinita para pesquisadores, estudiosos da área e curiosos. No entanto, para nós, 

profissionais atuantes esta é a base para construção de qualquer cuidado, pois como realizar algo se 

não houver um mínimo de vínculo, de aproximação possível que possa permitir uma troca de 

palavras.  

Diante disto, a importância de se estudar vínculos quando percebemos o quanto ele ocorre 

para este usuário, o quanto é este que o localiza na vida, que o coloca em algum lugar. E realizar a 

manutenção desse vínculo é o que permite para muitos um endereçamento seu a algo que possa ser 

maior do que o uso abusivo de qualquer substância. Sendo capaz de organizá-lo, direcioná-lo na 

vida. Compreender que os nossos vínculos são capazes de nos dizer quem somos, de onde viemos e 

para onde queremos ir. 
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Um louco jamais faz senão realizar à sua maneira a condição humana. 

(Jean Paul Satre) 

 
http://www.proverbioefrase.com/search/label/sa%C3%BAde 
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7. APÊNDICE 

 

Precisa-se de loucos de paixão, mas principalmente por gente, que vejam em cada ser humano o reflexo de si mesmo, 
trabalhando para que velhas competências dêem lugar ao brilho no olhar e a comportamentos humanizados.                                                             

                                               (Madalena Carvalho) 

 
http://www.proverbioefrase.com/search/label/sa%C3%BAde 
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7. APÊNDICES 

                                                             

 

APÊNDICE 1 

 

7.1 ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

PARA O PRONTUÁRIO  

 

Observar 

 

1.Dados Pessoais do Paciente : 

• Nome Completo 

• Idade   

• Escolaridade 

• Parentesco Familiar: ( ) pai ( ) mãe ( ) irmão(a) (s) outros 

• Habitação: 

• Tempo de entrada no Caps Ad ( mês e/ou anos ):  

2.Encaminhamentos: 

• Serviços de Saúde: (  )PMF (  )Policlínicas (  ) Serviço de recepção e Intercorrência (SRI)   (  
) Serviço de internação de álcool e outras drogas (  ) HPJ (  ) Hospitais Gerais (  ) Outros 
_________________ 

3.Relatos do Técnico de Referência 

4.Referência e Contra – Referência  

 

Impressões do pesquisador: 
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APÊNDICE 2 

 

 

7.2 ROTEIRO PARA ENTREVISTA  

NÃO ESTRUTURADA 

 

 

1. Componentes que orientarão a entrevista 

• Busca de Relações: extra Caps Ad e com o Caps Ad 

• Busca por vínculos criados desde sua entrada no Caps Ad 

• Busca pelos Serviços de Saúde utilizados 

 

2. Questionário: 

• Como você chegou ao Caps AD? 

• Como é sua relação com a família, amigos, vizinhança (comunidade) e outros? 

• Como é sua convivência no Caps Ad? 

• Diga como está seu tratamento atualmente no Caps Ad ? 

• Aconteceu alguma mudança, algo de diferente na sua vida desde sua entrada no Caps Ad? 
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8. ANEXO 

 

Se existe tempo paras as coisas terminarem ou começarem, se existe tempo para os amores despertarem, se existe 
tempo para todas as coisas. Devemos experimentar a suprema aventura do ser humano que é viver...Experimentar 
nossas próprias escolhas, que são tão nossas e que nos constituem...Nessa caminhada despertei para o amor, para 
amor que tanto buscava, para um amor diferente e tão único...Para um amor que quero me dedicar e me entregar a 

vida inteira...Estou apaixonada pela Saúde Mental. 

(Laís Macedo Angelo) 

 
                                                                                                                                                                                http://diariodafafi.blogspot.com.br/ 

 

 

http://diariodafafi.blogspot.com.br/�
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8. ANEXO 

 

ANEXO 1: 
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                                                         ANEXO 2 
 
 
 
 
 
FACULDADE DE MEDICINA DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL  
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa:Atuação em redes de atenção à saúde uma concepção ampliada no acompanhamento 

e cuidado na atenção psicossocial, nas doenças crônicas não transmissíveis e no 
nascimento e parto no município de Niterói: uma proposta de integração ensino e 
serviço.  

Pesquisador:  Ana Lúcia Abrahão da Silva  
Área Temática: 

Versão: 1 
CAAE: 12266613.5.0000.5243  
Instituição Proponente: Universidade Federal Fluminense  
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio  

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA 
SAÚDE ((SGETS/MS)) 

DADOS DO PARECER 
 
Número do Parecer:  209.321  
Data da Relatoria: 01/02/2013 
 
Apresentação do Projeto:  
Trata-se de um estudo advindo do projeto Pró e Pet-Saúde ¿ descrito abaixo - que articula ensino, pesquisa 
e assistência tendo como cenário os serviços de saúde. O desenho proposto é de uma investigação 
qualitativa que visa analisar a dinâmica da construção de redes de atenção no município de Niterói. Será 
realizado acompanhamento de usuários pelos serviços de saúde, buscando avaliar a necessidade de 
cuidado da população assistida.  
O Projeto PRÓ e PET-SAUDE Niterói (UFF-FMSN) têm como objetivos: - fortalecer os mecanismos de 
cooperação entre gestores da rede de saúde e a UFF, visando à ampliação dos cenários de aprendizagem; 
- intensificar na formação a abordagem integral do processo saúde-doença e da promoção da saúde; - 
favorecer a adoção de metodologias ativas de aprendizagem e; - ampliar as experiências de trabalho em 
equipe multidisciplinar na formação dos profissionais de saúde, visando a construção de novos mecanismos 
de atenção na rede de saúde local.Esperamos alcançar a seguinte Imagem Objetivo: o processo de 
aprendizagem encarado de forma participativa, tendo como eixo central o trabalho  
cotidiano e interdisciplinar nos serviços de saúde. Cenário que facilite a compreensão da complexidade das 
relações e das instituições humanas, integrando a teoria e a prática, assim 
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FACULDADE DE MEDICINA DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL  
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 

 

 

como os atores das cenas de ensino, professor-aluno-cidadão-usuário-trabalhador da saúde. Acreditamos 
assim proporcionar a integração entre os cursos da saúde interagindo nas redes por intermédio das ações 
definidas pelo Pacto pela  
Vida, de forma a atuar em todos os níveis de atenção para que os estudantes possam compreender a lógica 
de descentralização, hierarquização, integralidade, continuidade dos cuidados e responsabilização nas 
quatro Redes definidas como prioritárias para este projeto: Atenção a Doença Crônica Não Transmissível; 
Combate e Controle do Álcool, Crack e outras drogas e Rede Cegonha CNPJ E- 

 
Objetivo da Pesquisa:  
Identificar nas redes de Atenção à Saúde, os modos de orientação e de organização da atenção à saúde e 
da formação profissional, no município de Niterói, a partir do usuário. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios:  
Os pesquisadores referem que "Não há riscos direto sobre a saúde e a integridade física dos sujeitos que 
participarão da pesquisa. Haverá o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo sujeitos nos 
serviços de saúde, mas caso está ação gere algum desconforto, haverá a suspensão imediata da 
investigação. Garantida pela participação voluntária."  
Os benefícios descritos estão dentro do esperado dos resultados de pesquisa. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  
O projeto está bem estruturado e com valor científico. Entretanto, a análise da metodologia está prejudicada 
pela falta de apresentação do instrumento de trabalho que serão as estrevistas aos profissionais e usuários 
dos serviçõs. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  
O TCLE está adequado aos sujeitos da pesquisa.  
Não apresenta a folha de rosto e nem documentos de comprovação da participação da SECRETARIA DE 
GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE do município de Niterói. 
 
Recomendações:  
recomendada a aprovação do projeto 
 
 

Endereço:   Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  
Bairro:  Centro CEP: 24.030-210 
UF: RJ Município: NITEROI  
Telefone: (21)2629-9189 Fax:  (21)2629-9189 E-mail:  etica@vm.uff.br 
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Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  
Aprovado 
 
 
 
 
 

Endereço:   Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  
Bairro:  Centro CEP: 24.030-210 
UF: RJ Município: NITEROI  
Telefone: (21)2629-9189 Fax:  (21)2629-9189 E-mail:  etica@vm.uff.br 
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FACULDADE DE MEDICINA DA  
                             UNIVERSIDADE FEDERAL  
                            FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 
 
 
 
 
 
 
Situação do Parecer:  
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP:  
Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
 
 
 

NITEROI, 01 de Março de 2013 
 
 
                                    Assinador por: ROSANGELA ARRABAL THOMAZ  

 (Coordenador) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço:   Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  
Bairro:  Centro CEP: 24.030-210 
UF: RJ Município: NITEROI  
Telefone: (21)2629-9189 Fax:  (21)2629-9189 E-mail:  etica@vm.uff.br 
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