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RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou analisar os sentidos e as aporias que são atribuídos ao conceito 

de rede de atenção pelos profissionais de saúde e identificar como eles, ao se apropriarem 

desse conceito, o transformam em trabalho vivo na produção do cuidado. Profissionais esses 

envolvidos na produção do cuidado aos pacientes com transtorno mental em diferentes níveis 

de atenção. Com base nos novos pressupostos da reforma psiquiátrica, tendo a atenção 

psicossocial como direção de trabalho, pretendeu-se também revisar a legislação referente às 

políticas públicas de saúde no que tange à Rede de Atenção a Saúde, mantendo o foco na 

Rede de Atenção Psicossocial e, dessa forma, entender o conceito, problematizar o conceito e 

colocar em análise as práticas de cuidado. Esta questão é o que motiva a realização desta 

pesquisa como também expressa um movimento permanente da pesquisadora atravessado por 

erros e vieses, por construção e desconstrução, pela sustentação de um trabalho clínico ético e 

uma organização de funcionamento dos serviços que favoreça a assistência, o acolhimento, o 

acesso e o cuidado integral. O percurso metodológico constou de uma abordagem qualitativa, 

com entrevistas mediadas pelo uso de situações problemas dos profissionais da saúde. Os 

dados serão apreciados pela análise de conteúdo de Bardin. A pesquisa foi realizada em 

quatro serviços de saúde de um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – um 

Centro de Atenção Psicossocial II de adulto (CAPS), um Ambulatório Ampliado de Saúde 

Mental, um Serviço de Emergência Psiquiátrica em nível hospitalar e uma unidade de 

Atenção Primária à saúde. Os participantes do estudo incluíram 13 profissionais de saúde de 

diferentes categorias que trabalham nas unidades de saúde mencionadas acima. Após a análise 

das entrevistas emergiram três categorias de análise, as quais foram nomeadas: (I) Sentidos de 

uma rede de cuidado: conceituação e características; (II) Meios operadores para a 

construção de uma rede de cuidados – construção da prática; e (III) Propostas para 

minimização das dificuldades e efetivação de uma rede de cuidados. Cada uma delas foi 

expressa pelos conceitos norteadores e delas emergiram as seguintes subcategorias: Trabalho 

em rede, Redes de Apoio, Conflito, Continuidade do Cuidado, Assistência Integral, Cuidado 

Compartilhado, Processo de Formação, Espaços Amplos de Discussão, Organização do 

Trabalho. Foi possível concluir, então, que os profissionais expressam diferentes conceitos de 

rede, com isso agem de modo singular na produção do cuidado, mesmo estando sob a mesma 

diretriz normativa. Os resultados apontam que mesmo com todas as novas formas de 

possibilitar o cuidado como efeito da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica, 

legitimadas no campo político e normativo, ainda se observa na prática cotidiana do trabalho 

em saúde com a reprodução da fragmentação e das barreiras ao acesso, as quais dificultam a 

trajetória do paciente pela rede assistencial. Esforço diário torna-se necessário para 

sustentação do cuidado ao usuário com transtorno mental, para que ele seja comprometido, 

implicado, integral e articulado em rede. 

 

Palavras-chave: Saúde mental, políticas de saúde, redes de cuidado, integralidade 
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ABSTRACT 

 

The present work objected to analyze the senses and aporias that are attributed to the concept 

of care network by health professionals and to identify how they, by appropriating this 

concept, transform it into living work in the production of care. Professionals involved in the 

production of care for patients with mental disorders at different levels of attention. Based on 

the new presuppositions of the psychiatric reform, with psychosocial attention as the direction 

of work, it was also intended to review the legislation regarding public health policies with 

regard to the Health Care Network, maintaining the focus in the Network of Psychosocial 

Care, In this way, to understand the concept, to problematize the concept and to analyze the 

practices of care. This issue is what motivates the realization of this research as well as 

expresses a permanent movement of the researcher crossed by errors and biases, by 

construction and deconstruction, by the support of an ethical clinical work and an 

organization of functioning of the services that favors the assistance, the reception, access and 

integral care. The methodological course consisted of a qualitative approach, with interviews 

mediated by the use of problem situations of health professionals. The data will be 

appreciated by Bardin's content analysis. The research was carried out in four health services  

of a municipality of the metropolitan region of Rio de Janeiro- an Adult Psychosocial Care 

Center II (Caps), an Expanded Mental Health Clinic, a psychiatric emergency service at the 

hospital level and a unit of primary health care. The study participants included 13 health 

professionals from different categories working in the health units mentioned above. After 

analyzing the interviews, three categories of analysis emerged, which were named: (I) Sense 

of a network of care: conceptualization and characteristics; (II) Means operators for the 

construction of a network of care - construction of the practice; And (III) Proposals to 

minimize the difficulties and make a network of care effective. Each of them was expressed 

by the guiding concepts and they emerged from the following subcategories: Networking, 

Support Networks, Conflict, Continuity of Care, Comprehensive Care, Shared Care, Training 

Process, Large Spaces for Discussion, Work Organization. It was possible to conclude, then, 

that professionals express different concepts of network, with this they act in a singular way 

in the production of care, even though they are under the same normative guideline. The 

results point out that even with all the new ways of enabling care as an effect Sanitary Reform 

and Psychiatric Reform, legitimized in the political and normative field, is still observed in 

the daily practice of health work with the reproduction of fragmentation and barriers to 

access, which make it difficult for the patient to traverse the care network. Daily effort 

becomes necessary to sustain the care of the user with mental disorder, so that it is committed, 

implicated, integral and articulated in a network. 

 

Key words: Mental health, health policies, care networks, integrality 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO: AS QUESTÕES QUE DIRIGIRAM A 

INVESTIGAÇÃO 

 

 O que me traz a essa pesquisa é minha experiência em diferentes serviços e 

equipamentos da rede pública de saúde (Equipe de Saúde Mental em Hospital Geral, Centro 

de Atenção Psicossocial – CAPS, Ambulatório Ampliado de Saúde Mental, Assessoria do 

Programa de Álcool e outras Drogas, Coordenação da Divisão de Ensino e Pesquisa da Rede 

de Saúde Mental), desde o ano de 2002, tanto na assistência em serviços de saúde mental 

quanto em funções de gestão. 

Nesses 14 anos de trabalho assistencial e, desde 2012 como funcionária pública e, 

mais recentemente em funções de gestão, tive a oportunidade de encontros e desencontros, 

quedas e dilemas. 

Um encontro com a clínica e suas fronteiras com a política, com falta de instrumentos 

e estruturas para a sustentação de um trabalho que privilegie um bom cuidado aos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS)
1
, manobras e invenções para driblar essas dificuldades e 

seguir no trabalho sustentando a clínica e uma organização de funcionamento dos serviços 

que favorecesse a assistência, o acolhimento, o acesso e o cuidado integral. De fato, as 

dificuldades estruturais – que com toda a certeza interferem no trabalho –, muitas vezes 

produzem uma passividade diante de ações caras ao cuidado dos pacientes. A assistência sofre 

os efeitos quando isso acontece. Esse ponto nos remete a dimensão de fluxos e dos nós 

existentes: temos a insuficiência de recursos e também temos a incapacidade das pessoas em 

pensar de forma articulada na direção de produção do cuidado ampliado. 

Logo este contexto é o que motivou a realização desta pesquisa – o que também 

incluiu uma tomada de decisão sobre a temática estudada – expressando um movimento 

permanente, atravessado por erros e vieses, por construção e desconstrução, pela sustentação 

de um trabalho clínico e ético. 

Nesse tempo, foi possível perceber e experimentar que os conceitos estabelecidos em 

leis e portarias – ou seja, as normativas –, isoladamente, não garantem o bom 

                                                 
1
 Cuidado ampliado que considera a situação saúde do paciente de forma integral, o incluindo de forma ativa na 

produção do cuidado. Ou seja, uma clínica ampliada, o que significa a clínica do sujeito (CAMPOS, AMARAL, 

2007). A ampliação mais importante, contudo, seria a consideração de que, em concreto, não há problema de 

saúde ou doença sem que estejam encarnadas em sujeitos, em pessoas. Dentro dessa perspectiva os recursos 

terapêuticos incluem valorizar o poder terapêutico da escuta e da palavra, o poder da educação em saúde e do 

apoio psicossocial. 
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desenvolvimento laboral. Normativas são importantes e possibilitam direções de trabalho, 

mas no ato do cuidado a direção é dada pelo profissional e os embaraços são enfrentados por 

eles. 

Então, Rede pode ser entendida como uma diretriz; no entanto, essa diretriz pode se 

constituir com operadores nesse processo a partir de dispositivos. Quais serão os dispositivos
2
 

para fazer operar uma rede? 

Podemos dizer que as normativas abordadas nesse trabalho foram de fundamental 

importância para reorientação da assistência ao paciente com transtorno mental, tendo 

possibilitado um avanço importante de um modelo hospitalocêntrico para um modelo de 

atenção psicossocial, ampliando as formas de tratar o paciente com transtorno mental e 

criando novos cenários de atuação. Essa nova estrutura de mudança conceitual e, por 

consequência, mudanças de práticas, tem criado novas possibilidades de pensar e cuidar em 

saúde mental. Essas novas possibilidades incluem a estruturação de uma rede de serviços 

capaz de ofertar acolhimento e cuidado, bem como envolve também os próprios usuários, seus 

familiares, seu território, os profissionais de saúde, os gestores e a comunidade. 

Experimentamos uma dimensão de criação, criatividade, parceria e construção de 

vínculo e isso exige presença e atitudes dos atores envolvidos, não é algo que está dado a 

priori. 

Esta pesquisa justifica-se, portanto, pela capacidade de gerar análises críticas acerca da 

emergência do conceito de rede pelos profissionais de saúde, ou melhor, acerca de como os 

profissionais de saúde, de diferentes níveis de atenção do Município estudado, entendem e se 

apropriam do conceito de rede como pressuposto para produção do cuidado ao paciente com 

transtorno mental no cotidiano de suas práticas.  

                                                 

2
 O conceito de dispositivo, na perspectiva de Foucault (2012), está sempre articulado ao jogo de poder, ou seja, 

reúne as instâncias do poder e do saber.  Para dizer que é um dispositivo é preciso a busca por elementos que 

intervieram em uma racionalidade, em uma organização. É um termo na tentativa de: Demarcar um conjunto 

decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 

regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 

estabelecer entre estes elementos... [e entre estes elementos, discursivos ou não] existe um tipo de jogo, ou seja, 

mudanças de posição, modificações de funções, que também podem ser muito diferentes, [cuja finalidade] é 

responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica dominante (FOUCAULT, 2012, 

p.364-365). Dessa forma, o dispositivo pode aludir a uma instituição, um processo, uma linguagem ou um modo 

de se relacionar. Com isso podemos entender os dispositivos da saúde como espaços produtores de processos de 

subjetivação, promotores de encontros em que se percebe a dimensão de construção de posicionamentos e 

perspectivas, podendo haver trocas importantes, mas também exercício do poder – saber. 
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Esse profissional desempenha um papel fundamental nas ações de cuidado, na 

perspectiva da integralidade. Por isso, apesar do reconhecimento dessas normativas para o 

fortalecimento das políticas de saúde mental, dessa forma, apostando na sustentação das ações 

da atenção psicossocial tomando a rede de cuidado como uma possibilidade de abordagem é 

de fundamental importância fazer aparecer uma dimensão real das potencialidades de uma 

rede e de suas barreiras de constituição através do entendimento dos profissionais que atuam 

nos serviços de saúde.  Nossa intenção é apontar a multiplicidade de conexões constituídas em 

uma rede de cuidado. Cuidado que é construído, muitas vezes desconstruído e reconstruído 

por esses profissionais. 

 Assim, o presente trabalho teve por objetivo analisar os sentidos atribuídos a 

construção de uma rede na produção de cuidado a pessoas com transtornos mentais, dessa 

forma, entender o conceito, problematizar o conceito e colocar em análise as práticas. 

Pretendemos sair de uma forma reativa de tratar os problemas para uma forma cooperativa de 

abordar os problemas. 

 Apresentaremos agora os elementos formais de desenvolvimento desse estudo: 

. Capítulo 1 – Introdução: capítulo atual, no qual se expõem a trajetória e as 

implicações da autora na escolha do tema em questão. 

. Capítulo 2 – Um resgate conceitual: construção de um panorama abordando os 

conceitos estruturados que, posteriormente, serão retomados para a discussão dos resultados 

encontrados. O capítulo foi organizado em quatro subitens que discorrem os seguintes temas: 

1) Conceito de Rede como modo operador que permite a estruturação da integralidade; 2) 

Conceito de Integralidade; 3) Conceito de cuidado; 4) Conjecturas sobre a noção de 

dispositivo.  

. Capítulo 3 – Eixos estruturantes para um trabalho em rede: organizado em 

subitens que abordam as temáticas pontuadas a seguir: 1) A rede se faz entre nós; 2) 

Transformando conceitos em operadores da prática; 3) Organização da Rede de saúde do 

Município estudado; 4) Organização da Rede de Saúde Mental do Município estudado. 

. Capítulo 4 – Proposta da Pesquisa: capítulo em que é apresentada a questão 

norteadora, pontuadas as hipóteses, o objetivo geral e os objetivos específicos; descrito o 

método utilizado na presente pesquisa de campo, bem como evidenciado o cenário, os 

participantes, a coleta de dados e as análises. 

. Capítulo 5 – apresentação dos Resultados, análise e discussões: capítulo em que 

foram demonstrados os resultados da pesquisa em blocos temáticos articulados a partir da 

interface com os elementos expostos no capítulo 2. 
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. Capítulo 6 - Considerações finais: por fim foi feita uma reflexão sobre as diferentes 

possibilidades e apropriações do conceito de rede pelos profissionais em seu uso prático e, a 

partir daí foi feita a articulação entre os dados na perspectiva de produzir algumas 

considerações acerca do cuidado em rede ao paciente com transtorno mental no Município em 

análise e a proposição de possibilidades de desdobramentos acerca do tema estudado. Para 

tanto as considerações foram divididas em dois subitens: 1) Intervenção – interver para ver; 2) 

Conclusão. 
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CAPÍTULO 2 - UM RESGATE CONCEITUAL 

 

A noção de Redes de Atenção à Saúde (RAS) tem sido muito debatida e questionada 

no âmbito do SUS e no cotidiano dos serviços de saúde. Pretendemos olhar para as redes 

entendendo um processo de construção, de articulação entre as pessoas, sejam profissionais, 

equipes, usuários que estabelecem fluxos entre si e com o território. Nesse contexto o 

conceito de rede emerge como objetivo de agenciar, fazer operar transformações nas práticas 

de cuidado e nas estruturas institucionais. 

 Nessa perspectiva alguns conceitos fundamentais foram utilizados para sustentação 

dessa pesquisa; são eles: o conceito de rede como modo operador que permite a estruturação 

de integralidade, o conceito de integralidade / integralidade em rede, o conceito de cuidado e 

algumas conjecturas sobre a noção de dispositivo.  

 

2.1. Conceito de Rede: modo operador que permite estruturação de integralidade 

 

 O conceito de redes de serviços, não é novo. Podemos dizer que a origem das RAS é 

datada na década de 1920, ano em que foi elaborado o Relatório Dawson no Reino Unido, 

como consequência de debates, surgidos à época, sobre mudanças no sistema de proteção 

social do Reino Unido após a I Guerra Mundial, momento em que se evidencia “enormes 

lacunas na organização do governo do Reino Unido” (DAWSON, 1920). 

 Nesse referido documento já aparece uma proposta de organização de sistemas 

regionalizados de saúde, de forma que os serviços de saúde adotassem uma organização nova 

e ampliada, distribuídos de forma que às necessidades da população (população alvo/adscrita) 

fosse atendida de forma eficaz, a partir de ações combinadas. A indicação que consta no 

relatório é que esses serviços deveriam ser acessíveis a toda a população, oferecendo cuidados 

preventivos e curativos, seja no âmbito do cuidado domiciliar, seja nos centros de saúde 

primários ou secundários, ou seja, por unidades de diferentes perfis assistenciais. 

 Essa discussão é importante uma vez que os sistemas de atenção à saúde são formas de 

respostas sociais as necessidades de saúde da população, devendo operar com coerência e 

devem considerar a realidade de nosso sistema público, para que possam responder às 

necessidades, demandas e preferências das sociedades.  

    Condições de saúde entendidas como as “circunstâncias na saúde das pessoas que se 

apresentam de forma mais ou menos persistente e que exigem respostas sociais reativas ou 
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proativas, eventuais ou contínuas e fragmentadas ou integradas dos sistemas de atenção à 

saúde” (MENDES, 2011, p. 25).  

Traremos considerações mais recentes de Mendes (2011) sobre as características de 

uma rede integrada e os efeitos da desintegração. A existência dos sistemas e/ou serviços, não 

são o suficiente para a constituição de rede na via da produção do cuidado. De que depende 

esse nível de integração? De que se trata uma construção em rede? Nesse ponto cabe destacar, 

novamente, a importância das pessoas, dos trabalhadores, dos gestores e dos usuários, bem 

como propor alguns questionamentos acerca de uma visão hierárquica e piramidal dos níveis 

de atenção. Dito isso, as portarias citadas adiante podem ser vistas como uma nova tentativa 

de trazer à cena a importância de articulação entre os sistemas. Mas as portarias não se 

bastam. 

 Essa advertência traz para cena uma movimentação, plasticidade da articulação em 

rede, demonstrando a dimensão viva e constante de sua construção. 

  Mendes aponta que uma dificuldade expressiva na constituição de uma rede efetiva é 

que a situação de saúde brasileira vem passando por mudanças nos últimos tempos e é 

marcada por uma transição demográfica acelerada que se expressa por uma tripla carga de 

doenças: “uma agenda não superada de doenças infecciosas e carenciais, uma carga 

importante de causas externas e uma presença hegemônica forte de condições crônicas” 

(MENDES, 2011, p.18). Para uma resposta adequada a essa situação, o sistema de atenção à 

saúde não pode ser fragmentado, reativo, episódico e dirigido apenas ao enfrentamento das 

condições agudas e das agudizações das condições crônicas e, acima de tudo, não pode ser 

isolado e sem ligação com os demais pontos de atenção, caso contrário, tornam-se incapazes 

de prestar uma atenção contínua a população. Os sistemas fragmentados se organizam a partir 

de estrutura hierárquica, definida pelos níveis de complexidades em jogo e mantém relações 

entre os serviços, pautada pela ordem e pelos graus de importância (MENDES, 2011). Com 

certeza, podemos afirmar que essa fragmentação e essa forma de relação podem transbordar, 

com facilidade, para uma atuação dos profissionais também pautada na fragmentação e no 

isolamento, recebendo o usuário como se ele também fosse um corpo fragmentado em 

pedaços, como se fosse possível cada ponto cuidar de uma parte do corpo, sem incluir a 

integralidade da atenção e a integralidade do corpo.  

 Essa visão hierárquica, piramidal, para além de não demonstrar efetividade prática, é 

pautada em um conceito de complexidade equivocado ao entender que a atenção à saúde do 

primeiro nível é menos complexa do que a atenção nos níveis secundários e terciários 

(MENDES, 2011). Esse equívoco produz efeitos na prática cotidiana do cuidado, seja do lado 
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do profissional que banaliza sua própria atuação seja do lado dos usuários que, diante dessa 

banalização, facilmente considera que necessita de um cuidado mais complexo. 

 

“Há que se restabelecer a coerência entre a situação de saúde e o SUS, o que 

envolverá a implantação das redes de atenção à saúde (RASs), uma nova forma de 

organizar o sistema de atenção à saúde em sistemas integrados que permitam 

responder, com efetividade, eficiência, segurança, qualidade e equidade, às 

condições de saúde da população brasileira. As condições de saúde podem ser 

definidas como as circunstâncias na saúde das pessoas que se apresentam de forma 

mais ou menos persistente e que exigem respostas sociais reativas ou proativas, 

eventuais ou contínuas e fragmentadas ou integradas dos sistemas de atenção à 

saúde”. (MENDES, 2011, pág. 18)  

 

 

 Já os sistemas integrados – ainda segundo Mendes (2011) – de atenção à saúde seriam 

um conjunto organizado, articulado e coordenado de pontos de atenção com o objetivo de 

oferecer uma assistência contínua e integral para uma população definida. 

 Nessa discussão sobre rede de atenção à saúde, não podemos deixar de mencionar o 

conceito de nível de atenção, considerado fundamental para “o uso racional dos recursos e 

para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASs” (MENDES, 2011). Os 

níveis de atenção dividem-se em primários, secundários e terciários definidos de acordo com 

as densidades tecnológicas singulares, variando, respectivamente entre menor densidade, 

densidade intermediária e de maior densidade tecnológica.  

 De acordo com o Ministério da Saúde (PORTAL DA SAÚDE), a Atenção Primária à 

Saúde (APS) é constituída pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), pelos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), pela Equipe de Saúde da Família (ESF) e pelo Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), enquanto o nível intermediário de atenção fica a encargo 

do Serviço de Atendimento Móvel as Urgências (SAMU 192), das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA). A Atenção Secundária é formada pelos serviços especializados em nível 

ambulatorial e hospitalar, com densidade tecnológica intermediária entre a APS e a atenção 

terciária. Esse nível compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e 

terapêutico e atendimento de urgência e emergência. A Atenção Terciária ou alta 

complexidade designa o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização e, 

organiza também, procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo (PORTAL DA 

SAÚDE). 

 De acordo com a organização mundial de saúde as RASs são compostas por seis 

modalidades de integração: um conjunto amplo de intervenções preventivas e curativas para 

uma população; os espaços de integração de vários serviços; a atenção à saúde contínua, ao 
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longo do tempo; a integração vertical de diferentes níveis de atenção; a vinculação entre a 

formulação da política de saúde e a gestão; e o trabalho intersetorial (apud MENDES, 2011). 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde (2010) define RAS como “arranjos organizativos de 

ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de 

sistemas técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”. 

Ademais: 

 

“Pode-se definir as RASs como organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 

de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por 

uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção 

contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à 

saúde – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a 

qualidade certa, de forma humanizada e com equidade – e com responsabilidades 

sanitária e econômica e gerando valor para a população”. (MENDES, 2011, p.82 )  

 

 

 Essa definição, guarda sua importância já que traz a forma de vinculação por uma 

missão única de todos os níveis de atenção, com objetivos comuns e por uma ação 

cooperativa e interdependente. A produção do cuidado de forma contínua e integral é o 

objetivo. Isso, na tentativa de romper com a fragmentação dirigida pelo conceito equivocado 

de complexidade incluindo que não se trata apenas de uma estrutura organizacional, mas que 

é necessária uma atividade, uma ação. E quem tem a possibilidade de fazer senão os 

profissionais de saúde no momento em que recebem os usuários. Falamos em possibilidade já 

que sabemos que, na prática cotidiana, nos deparamos com profissionais que dirigem suas 

práticas a partir da racionalização e dos tecnicismos, de forma a descartar suas experiências e 

construções cotidianas, é isso que se busca romper. O trabalho em saúde, na perspectiva da 

integralidade, requer uma formação onde o encontro de diferentes histórias de vida, dos 

movimentos do desejo, o mergulho num plano micropolítico onde conexões são estabelecidas 

buscando incessantemente a construção com outros territórios (DE BARROS, 2006). 

 Todos os pontos de atenção, na perspectiva da articulação e da interdependência, são 

igualmente importantes, sua diferença está apenas em relação a densidades tecnológicas que 

os caracterizam. As densidades seriam os equipamentos envolvidos (MENDES, 2011). 

 No SUS, a concepção existente de organização da assistência é através de um sistema 

hierárquico, piramidal, que se estabelece a partir das complexidades destinadas a cada nível 

de atenção, dessa forma, a APS seria vista como baixa complexidade, a atenção secundária 

média complexidade e a atenção terciária com alta complexidade (MENDES, 2011). Segundo 

Cecílio, o modelo tecno-assistencial que organiza o sistema de saúde pela pirâmide tem se 
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mostrado em uma perspectiva racionalizadora. Um sistema piramidal se organiza da seguinte 

maneira: 

 

“Na sua ampla base, estaria localizado um conjunto de unidades de saúde, 

responsáveis pela atenção primária a grupos populacionais situados em suas áreas 

de cobertura. Para esta extensa rede de unidades, distribuídas de forma a cobrir 

grupos populacionais bem definidos (populações adscritas) seria estabelecida, de 

uma forma geral, a seguinte missão: oferecer atenção integral à saúde das pessoas, 

dentro das atribuições estabelecidas para o nível de atenção primária, na 

perspectiva da construção de uma verdadeira “porta de entrada” para os níveis 

superiores de maior complexidade tecnológica do sistema de saúde. Na parte 

intermediária da pirâmide estariam localizados os serviços ditos de atenção 

secundária, basicamente os serviços ambulatoriais com suas especialidades clínicas 

e cirúrgicas, o conjunto de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, alguns 

serviços de atendimento de urgência e emergência e os hospitais gerais, 

normalmente pensados como sendo hospitais distritais. O topo da pirâmide, 

finalmente, estaria ocupado pelos serviços hospitalares de maior complexidade, 

tendo no seu vértice os hospitais terciários ou quaternários, de caráter regional, 

estadual ou, até mesmo, nacional”. (CECÍLIO, 1997, pág. 470).  

 

 

 A perspectiva das RAS tenta romper com essa concepção hierárquica e traz a redes de 

forma poliárquicas, ou seja, em relação cooperativa, de forma horizontal mesmo que 

respeitando as diferenças nas densidades tecnológicas. Rompe com a preocupação de quem 

controla quem, quem se reporta a quem. 

 A referência que orienta o cuidado deixa de ser a complexidade exigida e passa a ser o 

usuário e suas necessidades e, a partir disso, e não por um modelo estanque, novos fluxos 

poderão ser pensados e circuitos serão traçados dentro do sistema de atenção à saúde. A partir 

da circulação do usuário, de seus movimentos, demandas e necessidades e da incorporação de 

novas tecnologias de trabalho e de gestão podemos seguir na direção de um sistema de saúde 

mais humanizado e comprometido com a vida das pessoas (CECÍLIO, 1997): 

 

“Daí que se propõe um ‘arredondamento’ da pirâmide, num movimento sutil, mas 

determinado, que, quebrando seus duros ângulos, leve-nos a conceber o sistema de 

saúde como a mais perfeita forma geométrica conhecida pelos homens: o círculo! O 

círculo se associa com a ideia de movimento, de múltiplas alternativas de entrada e 

saída. Ele não hierarquiza. Abre possibilidades. E assim deve ser o modelo 

assistencial que preside o SUS”.  (CECÍLIO, 1997, pág. 475) 

 

 

Dessa forma, o centro de comunicação é o nó intercambiador constituído pela atenção 

primária a saúde que passa a ter a função de coordenar os fluxos e contra fluxos do sistema de 

atenção. Os pontos de atenção secundária e terciária ofertam serviços especializados e são 

considerados nós das RASs. Todos esses pontos se diferenciam pelas suas respectivas 

densidades tecnológicas como descrito anteriormente. Mas vale lembrar que a relação não é 
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de subordinação uma vez que todos os pontos são igualmente considerados e importantes para 

o alcance dos objetivos da RASs que são comuns a todos eles (MENDES, 2011). 

Dito isto, os pontos de atenção não são equivalentes a estabelecimentos ou serviços de 

saúde. As redes não são em si. A partir da necessidade colocada pelo usuário – e de acordo 

com a rede temática de atenção – é que os pontos se fazem e se definem de forma dinâmica e 

a partir da responsabilização sanitária conjunta, ação cooperativa e pró-atividade. 

Com isso, podemos dizer que quando o conceito de rede começou a aparecer no 

cenário da saúde, ele não previa a articulação entre os pontos de atenção, arriscamo-nos a 

dizer que eram aglomerados de serviços. Essa afirmativa nos impõe o desafio de falar de 

redes em uma perspectiva mais recente, ressaltada nas discussões e portarias, que buscam 

conectar os pontos, redes reais, do cotidiano, que produzem movimentos interessantes e 

também capturam movimentos e impedem circulação. Segundo Cecílio (2012) uma rede 

concreta é produzida e usada por usuários, trabalhadores e gestores, cada qual com seus 

interesses postos mais ou menos claramente.  

 Rovere (1999) destaca que a ideia de rede inclui a dimensão afetiva de abraçar o 

hospital e cita duas redes abrangentes: a intelectual e a emocional. Diz, ainda, que as redes 

são formas de articulação multicêntrica, relacional, contratual e não hierárquica. Amplia o 

conceito de rede trazendo a inclusão das instituições em que as pessoas trabalham, sejam os 

usuários, sejam os profissionais, os lugares onde as pessoas se cumprimentam, onde uns 

sabem o que acontece com o outro e é isso que cria redes, cria redes de apoio em termos de 

nossa constituição como sujeitos. 

 Dessa forma, para além da rede como forma de organização administrativa, rede são 

redes de pessoas, ligação entre pessoas e não entre instituições ou entre computadores ligados 

uns aos outros. São as pessoas que se conectam. Essa perspectiva situa que a ideia de rede 

para o setor da saúde não é nova, mas esclarece que, primeiramente, a rede foi olhada como 

sendo interna ao conceito de sistema, sendo o projeto do sistema um grande homogeneizador. 

Já as redes de saúde se orientam por outra lógica. As redes assumem a heterogeneidade. A 

partir delas existem vários nós, múltiplos nós e não um lugar específico, mas pontos de 

articulação em maior ou menor densidade. Isso permite respostas flexíveis para diferentes 

necessidades das pessoas (ROVERE, 1999). 

 Essa visão nos ajuda a pensar na atenção à saúde. Ao considerarmos que cada pessoa é 

única – que tem uma subjetividade, tem desejos e necessidades próprias, que diferem do outro 

–, os serviços aos quais essas pessoas se remetem devem ser capazes de respostas diversas a 

diversidade de necessidades. Devemos, então, nos perguntar que implicações estão em jogo 
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no tipo de cuidado que estamos oferecendo? Parece que esperamos que as pessoas cheguem 

com suas questões definidas, seus impasses delimitados e um pedido bem formulado. Nessa 

expectativa o que deixamos de ouvir? O que deixamos de cuidar? Que fragmentação 

produzimos? 

São diversas demandas problemáticas, diferentes situações de saúde, de doença e 

situações de vida muito distintas, diferentes pedidos e díspares formas de chegar aos serviços 

de saúde. Isso traz para a clínica uma riqueza de situações, ao mesmo tempo em que impõe 

um desafio enorme. Como receber na singularidade e dar respostas diferenciadas a essa 

multiplicidade de situações em um mesmo serviço?  

 A partir dessas considerações podemos avançar em nossa reflexão inicial sobre a 

existentência das normativas por um lado e, de outro, os profissionais e usuários afetados nos 

encontros. Nessa perspectiva, uma rede de atenção que se proponha a produzir o cuidado 

integral e contínuo, de acordo com a necessidade do usuário, só se torna efetiva se esse olhar 

o outro estiver incluído em nossas práticas de cuidado em saúde em detrimento a um fazer 

mecanizado e homogeneizante.  

Rovere (1999) traz a dimensão de rede de pessoas e não rede de coisas. Dessa forma o 

reconhecimento, compreensão, colaboração, cooperação e parceria são níveis e, cada um, 

serve para apoiar o outro. O reconhecimento que se expressa na aceitação dos outros seria o 

primeiro nível. Em muitos casos, a dificuldade de funcionamento de uma instituição ou a 

dificuldade de interação, seja com o usuário, seja no contato com os demais serviços, está no 

não reconhecimento que o outro existe. 

 O segundo nível seria o conhecimento. Ao passo que reconhecemos o outro como 

interlocutor importante, começamos a exigir o conhecimento do outro, nós o compreendemos. 

Passamos a querer saber quem é o outro, passamos a querer entender como eles vêem o 

mundo, e o quanto isso deve estar incluído no momento em que o profissional da saúde 

intervir nas situações ou propor determinada terapêutica e no momento de estabelecer parceria 

com os profissionais de outros serviços. Esse nível produz vínculo, inclui um e outro e 

aumenta a chance de efetividade do cuidado. A partir disso é possível à colaboração, terceiro 

nível destacado pelo autor. Não se trata de uma ajuda sistemática e organizada em protocolos, 

mas uma ajuda espontânea que possibilita a estruturação de ligações recíprocas. O quarto 

nível é a cooperação diante de um problema comum, possibilitando uma co-problematização, 

ou seja, há uma partilha sistemática de atividades. A parceria se constitui como o quinto nível, 

nível onde é possível a partilha de recursos (ROVERE, 1999). 
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 Essa discussão inclui a subjetividade nesse processo de construção de rede. É a 

subjetividade que articula as ligações existentes entre uns e outros. 

 Outra questão indicaca por Rovere (1999) é o conflito. O conflito seria um “ataque a 

rede”. Muitas vezes é difícil sair do conflito seja pela dificuldade em lidar com ele seja 

porque, por vezes, as pessoas não sabem que ele existe. Segundo Rovere, as pessoas que estão 

envolvidas no conflito são menos propensas a conseguir resolvê-lo, com isso, sugere uma 

nova função de mediação no conflito, que inclui a habilidade de gerenciamento de rede. 

 Seguindo essa direção de rede de encontros, de ligações, de subjetividade, Fleury 

(2013) contribui a esse debate considerando que as instituições devem ser entendidas como 

expressão de normas culturais, represetnações sociais e construções simbólicas da realidade 

social que fornecem sentido às ações e à interpretação do mundo. Nesse sentido as instituições 

interferem na construção de identidades e significados (FLEURY, 2013).  

 Com isso, lançamos as seguintes questões que serão retomadas mais adiante: O que 

significa pensar em uma rede nos cenários de produção de cuidado no campo da saúde 

mental? A rede de serviços de saúde é realmente centrada no cuidado ao paciente com 

transtorno mental ou fica restrita à lógica da produção centrada em procedimentos? 

A partir do exposto percebemos a estreita relação entre a constituição de uma rede de 

cuidados e o tema da integralidade e, de mais restrito ao campo da saúde mental, a Atenção 

Psicossocial. Vale destacar que para fins desse trabalho o foco será o âmbito da saúde. Dessa 

forma, não abordaremos tão profundamente outras dimensões de rede, tão importantes quanto, 

o que inclui família, relações no social e serviços intersetoriais, dentre outros.  

 

2.2. Conceito de Integralidade: necessidade, finalidade, articulação e interação 

 

A integralidade seria uma das diretrizes básicas do SUS (MATTOS, 2001), o qual foi 

instituído pela Constituição de 1988, mesmo que na ocasião o termo utilizado tenha sido 

“atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais” (BRASIL, 1988, art. 198). Tomamos como base os três conjuntos de 

sentidos do princípio da integralidade destacados por Mattos (2001): 

 

“O primeiro se aplica aos atributos das práticas dos profissionais de saúde; onde a 

integralidade acontece quando há compreensão do conjunto de necessidades de 

ações e serviços de saúde que um paciente requer ao buscar a atenção do 

profissional. A integralidade é entendida como um atributo que deveria permear a 

prática de todos os profissionais de saúde. 

O segundo conjunto de sentidos da integralidade se refere à característica da 

organização dos serviços, na qual se critica a dissociação entre as práticas de 

saúde pública e as assistenciais. Os serviços de saúde organizados exclusivamente 
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para dar conta de doenças de uma população tornaram-se inaceitáveis, e deveriam 

estar aptos a realizar uma apreensão ampliada das necessidades da população 

atendida. 

‘(...) a integralidade emerge como princípio de organização contínua do processo 

de trabalho nos serviços de saúde, que se caracteriza pela busca também contínua 

de ampliar as possibilidades de apreensão das necessidades de saúde de um grupo 

populacional’  

E o terceiro conjunto engloba as respostas governamentais que são dadas aos 

problemas de saúde da população ou às necessidades de certos grupos específicos. 

Com o objetivo de não reduzir a objetos descontextualizados os sujeitos sobre os 

quais tais políticas irão incidir, e sabendo da necessidade de se incorporar as 

possibilidades de promoção, prevenção de doenças, cura e reabilitação, a certos 

problemas de saúde pública”. (MATTOS, 2001, p.57) 

 

 

A partir desses sentidos percebemos que o cuidado baseado na integralidade consiste 

em, diante do sofrimento apresentado pelo paciente que procura o serviço de saúde, a resposta 

dada não pode ser reduzida à dimensão biológica; outrossim, trata-se de uma perspectiva de 

cuidado ampliado. Uma resposta reduzida a isso produz silenciamento e fragmentação das 

ações. A integralidade se produz no encontro onde o profissional de saúde amplia o olhar e 

considera modos diferentes de compreensão da saúde. Ou seja, uma assistência integral inclui 

tudo o que representa a necessidade do paciente, desde a garantia de boas condições de vida, a 

ser acolhido nas unidades de saúde e possuir acesso às tecnologias de cuidado necessárias ao 

problema apresentado (Dicionário da Educação Profissional em Saúde – PINHEIRO, 2009). 

Apesar de tudo o que pontuamos até aqui, ainda é um desafio enorme a inserção 

operativa desse conceito; com efeito, torna-se necessária à inclusão da integralidade como 

rotina nas práticas de cuidado.  

O modelo assistencial comumente praticado na saúde brasileira em geral consiste em 

uma prática fragmentada, centrada em produção de atos, predominando a desarticulação entre 

as inúmeras queixas dos usuários. Para a mudança dessa realidade, se coloca um novo 

referencial, pautado no compromisso ético com a vida, com a promoção e a recuperação da 

saúde (SILVA JUNIOR, PONTES, HENRIQUES, 2005). Com isso, se evidencia que a 

perspectiva da integralidade exige mudança de perspectiva e atitude dos profissionais de 

saúde para além do conhecimento técnico.  

A discussão sobre processos de trabalho em saúde é um tema bastante relevante para 

uma reflexão acerca da integralidade do cuidado. Isso porque, são os trabalhadores – ou seja, 

quem cuida, no dia a dia dos trabalhos e no processo coletivo de gestão dos serviços – que 

podem construir um proceder em saúde orientado pela formação de um vínculo efetivo com o 

usuário na busca por uma resolutividade que se oriente por ganhos de autonomia perante os 

modos de andar na vida dos usuários (MASCARENHAS, 2003). 
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Para além do estado físico devem se preocupar com os estados subjetivos de satisfação 

das pessoas na qualidade de vida do seu dia-a-dia. Essa atitude incorpora o princípio da 

integralidade como uma dimensão no cuidar. 

Para um cuidado integral não basta apenas à criação de novos serviços de saúde, mas 

sim o fortalecimento de uma prática que inclua a necessidade de articulação de ações que 

considerem um olhar e a possibilidade de compreender o outro não mais tomado como 

alguém sobre o qual tudo se sabe (NASI, 2009). Ações que incluam as dimensões políticas, 

sociais, relacionais e técnicas necessárias para que uma atenção psicossocial possa ser 

construída. 

Nessa perspectiva a dimensão a ser valorizada inclui a compreensão da pessoa em sua 

totalidade, o que significa considerar os aspectos sociais, políticos e históricos na relação da 

pessoa com sua família e com a sociedade, enfim, inclui suas relações sociais. Em outra 

dimensão, poderíamos dizer que o cuidado integral seria uma forma de abordagem da doença 

mental organizada a partir da crítica as ações manicomiais, focadas exclusivamente na 

sintomatologia e orientada por uma prática de construção de outro lugar social para a loucura, 

de valorização do laço e da continuidade do cuidado. Dessa forma, ressaltamos a importância 

dada à autonomia na produção do cuidado ao paciente com transtorno mental, compreendida 

principalmente como a capacidade do indivíduo de gerar normas para sua vida de acordo com 

as várias situações que experimente nas relações que estabelece, ou seja, os projetos 

terapêuticos são construídos considerando a compreensão e necessidades apresentadas pelo 

usuário (NASI, 2009). 

 Com todas essas questões elencadas podemos afirmar que para a efetivação de uma 

rede de atenção em saúde mental que tenha por objetivo promover autonomia do paciente, 

respeito, reinserção social, cuidado integral e psicossocial, será preciso muito mais que 

portarias e legislações, embora saibamos a extrema importância que elas representam para a 

saúde mental. Contudo, podemos afirmar que o cuidado pode ser tomado como fio condutor 

da construção da integralidade na atenção à saúde (SILVA JUNIOR, ALVES E ALVES, 

2005).  

O campo da atenção psicossocial designa um novo paradigma de cuidados em saúde 

mental que busca uma incidência efetiva no cotidiano das pessoas assistidas. 

 
“É necessário tomar, como objeto de nossa intervenção, o cliente em suas múltiplas 

interações socioeconômicas e culturais; trata-se de ajudar o usuário em sua lida 

quotidiana por uma vida melhor. Isso envolve o alívio dos sintomas, o apoio e 

orientação familiar, o suporte social, a criação de alternativas de trabalho, moradia 

e lazer, a existência permanente de uma referência institucional a que pacientes e 
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familiares possam recorrer. Simplificando um pouco: não só remédios, mas também 

comida, diversão e arte. Nosso território de atuação situa-se entre a saúde e o bem-

estar social, e tudo o que for da cultura de nossos clientes nos interessa. Por isso 

preferimos substituir os termos ‘psiquiátrico’, ‘psicológico’, ‘psicanalítico’, e dizer 

que a tarefa dos novos serviços é a ‘atenção psicossocial’.” (DELGADO, 1997, p. 

42) 

 

Essa concepção serve tanto ao cuidado a pacientes neuróticos, em que é de extrema 

importância visar “o sujeito desde os primeiros passos da chegada de um paciente ao serviço 

de atendimento” (TENÓRIO, 2001, p. 87), e não apenas os seus sintomas, quanto ao cuidado 

a pacientes psicóticos, em que a psicose, assim como a neurose, envolve uma questão de 

existência. 

 

“Isso significa que é uma questão de sujeito, e não apenas de sintomas, ainda que, 

como veremos, a acepção de sujeito varie; que os sintomas devam ser acolhidos e 

trabalhados na perspectiva das estratégias de vida do sujeito; que a psicose 

implique dificuldades de vida e no estar no mundo de modo geral; e que essas 

dificuldades não sejam estranhas à clínica ou ao cuidado”. (TENÓRIO, 2001, p. 

60) 

 

No campo da saúde mental – especialmente a partir do movimento da reforma 

psiquiátrica – a integralidade assume papel importante como princípio norteador das práticas 

na perspectiva das redes de atenção integral e atenção psicossocial na saúde mental. 

 O modo psicossocial de cuidado na saúde mental preconiza uma rede de atenção 

integral. Esta rede é maior do que o conjunto dos serviços de saúde, ou seja, o todo é maior do 

que somatório – e as composições – das partes. A rede de atenção à saúde mental do SUS 

define-se como de base comunitária (RELATÓRIO 15 ANOS DEPOIS DE CARACAS, 

2005). A ideia fundamental é que somente uma organização em rede, e não apenas um serviço 

ou equipamento, é capaz de fazer face à complexidade das demandas de inclusão de pessoas 

secularmente estigmatizadas, em um país de acentuadas desigualdades sociais. É a articulação 

em rede de diversos equipamentos da cidade, e não apenas de equipamentos de saúde, que 

podem garantir resolutividade, promoção de autonomia e da cidadania das pessoas com 

transtornos mentais (RELATÓRIO 15 ANOS DEPOIS DE CARACAS, 2005). 

 O ato de cuidar depreende que o cuidador tenha uma postura ativa que vai lhe permitir 

reconhecer o outro na sua autonomia. Esta relação se estabelece a partir de um contexto e é 

construída com convivência (intensa ou não), devendo estar articulada às questões cotidianas 

e deve ser dinâmica (BALLARIN, CARVALHO, FERIGATO, 2009). Neste novo paradigma 

o vínculo é compreendido como “uma atitude de implicação, que no caso dos serviços de 
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saúde, evidencia-se através do fortalecimento dos laços entre o sujeito que busca o 

atendimento, o serviço e o território” (idem, p. 447). 

 Na perspectiva da atenção psicossocial, a articulação de uma rede de cuidado deveria 

encaminhar o usuário a inúmeras possibilidades de trajetórias nas redes de relações 

produzidas no processo terapêutico. Portanto, na rede, qualquer ponto pode ser conectado a 

qualquer outro. O que propõe possibilidades de abordagens ampliadas, atribuindo importância 

ao paciente como protagonista do tratamento, além de se preocupar, também, em favorecer e 

fortalecer uma circulação na cidade, para além do acesso ao cuidado. Todavia, para a 

efetividade das ações integrais no cuidado ao paciente com transtorno mental, é necessário o 

envolvimento de todos os níveis de atenção à saúde, desde os serviços primários, até os 

serviços especializados, como os CAPS, e os terciários.  

Nessa perspectiva, a expressão psicossocial, designa – ao mesmo tempo – um novo 

paradigma de cuidado no campo da saúde mental, trazendo o valor da cidadania como um 

pressuposto ético e político e não um desempenho social imposto ao sujeito. (AMARANTE, 

2007) 

 

2.3. Conceito de Cuidado: o cuidado como categoria reconstrutiva 

 

Terminamos a sessão anterior afirmando o cuidado como fio condutor para a efetivação 

de uma atenção integral à saúde. Vale dizer que, por esta ótica, o cuidado está diretamente 

ligado à prática dos profissionais de saúde e o fazer cotidiano de cada um desses profissionais 

exerce papel fundamental na sustentação de uma prática de cuidado que considera a 

integralidade (SILVA JUNIOR, ALVES, ALVES, 2005).  

É importante assinalar que quando falamos em cuidado, não nos referimos apenas a 

procedimentos, diagnósticos e o emprego de tecnologias para reestabelecer a saúde de 

alguém. De fato, segundo Ayres é comum falar de cuidado em saúde como se fosse um 

“conjunto de procedimentos tecnicamente orientados para o bom êxito de um certo 

tratamento” (AYRES, 2011, p.42). Com efeito, o cuidado envolve diálogo, identificação, 

significados culturais atribuídos à saúde, ao tratamento e ao diagnóstico para a construção 

conjunta de um projeto terapêutico contextualizado. 

 Abordaremos o cuidado como uma “atitude prática” do profissional no exercício de 

sua atuação, considerando a interação entre os sujeitos envolvidos nas inúmeras situações 

visando o “alívio de um sofrimento ou o alcance de um bem-estar”. 
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“Precisamos enriquecer a noção de intervenção no campo da saúde, na perspectiva 

de pluralidades de saberes de natureza não tecnicista. Curar, tratar, controlar 

tornam-se posturas limitadas. Curar, tratar supõem práticas individualizadas. 

Por isso, “cuidar”, no sentido de um “tratar que seja”, que passa pelas 

competências e tarefas técnicas, mas não se restringe a elas, encarna mais 

ricamente que tratar, curar ou controlar aquilo que deve ser a tarefa prática da 

saúde coletiva”. (AYRES, 2011, p. 35) 

 

Na tentativa de sustentar a discussão trazida nesse trabalho abordaremos o cuidado 

trazendo contribuições da compreensão filosófica com o objetivo de enriquecer nossa 

reflexão. 

A discussão teórica sobre a noção de cuidado e de cuidar baseia-se na contribuição do 

filósofo Martin Heidegger, que considera o cuidado (sorge) como o próprio modo de ser do 

homem no mundo. Heidegger (2005) e Boff (2014) consideram que o cuidado é ontológico, 

precede o ser e é inerente a ele, ou seja, o homem / a mulher é cuidado.  

Boff, em seu livro Saber Cuidar aborda o significado da palavra cuidado, a qual deriva 

do latim cura. Em sua forma mais antiga, cura (coera) era utilizada num contexto de relações 

de amor e de amizade: “Expressava a atitude de cuidado, de desvelo, de preocupação e de 

inquietação pela pessoa amada ou por um objeto de estimação” (BOFF, 2014, p. 102).  

Outros dicionários derivam a palavra cuidado de cogitare-cogitatus, sendo o sentido o 

mesmo dado à cura, qual seja, “cogitar, pensar, colocar atenção, mostrar atitude de interesse, 

revelar uma atitude de desvelo e de preocupação” (BOFF, 2014, p. 103). Dessa forma, o 

cuidado surge apenas quando nos importamos com a existência de alguém e passamos a nos 

dedicar e nos dispomos a participar de sua vida. 

Em Ser e Tempo (2005), Heidegger aborda a fábula de Higino sobre o cuidado como 

forma de falar da essência humana. Segundo Ayres (2011), essa mesma alegoria nos serve 

para elucidar a distinção entre cuidar, tratar, curar ou controlar. 

 

“Certa vez, atravessando um rio, Cuidado viu um pedaço de terra argilosa: 

cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe dar forma. Enquanto refletia sobre o 

que criara, interveio Júpiter. Cuidado pediu-lhe que desse espírito à forma de 

argila, o que ele fez de bom grado. Como Cuidado quis então dar seu nome ao que 

tinha dado forma, Júpiter proibiu e exigiu que fosse dado seu nome. Enquanto 

Cuidado e Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu também a Terra (tellus) 

querendo dar o seu nome, uma vez que havia fornecido um pedaço do seu corpo. Os 

disputantes tomaram Saturno como árbitro. Saturno pronunciou a seguinte decisão, 

aparentemente equitativa: “Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber na 

morte o espírito e tu, Terra, por teres dado o corpo, deves receber o corpo. Como 

porém foi o Cuidado quem primeiro o formou, ele deve pertencer ao Cuidado 

enquanto viver”.  (HEIDEGGER, 2005, p.263-4) 
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Tomando por empréstimos as pontuações de Ayres (2011), cuidar é querer, fazer 

projetos, ou seja, como na fábula, moldar a argila, de forma a se sustentar no tempo, contra e a 

partir da resistência da matéria. Mas cuidado é também dar o espírito, ou seja, que a forma 

não seja constituída unicamente de matéria, mas que também seja constituída de um ser. O 

que significa dizer que o cuidado não incide apenas em um corpo, e sim em outras dimensões 

do ser, incluindo seus desejos, aspirações e contexto de vida. Dessa forma, cuidar da saúde 

dos pacientes não significa intervir tecnicamente sobre um objeto. Para que haja cuidado na 

perspectiva trazida neste momento, o profissional de saúde deve considerar e construir 

projetos incluindo a perspectiva do paciente, como se fosse relação entre a matéria e o 

espírito. “Então é forçoso saber qual é o projeto de felicidade que está ali em questão, no ato 

assistencial, mediato ou imediato. A atitude de cuidar não pode ser apenas uma pequena e 

subordinada tarefa parcelar das práticas de saúde” (AYRES, 2011, p. 37). 

Ainda na perspectiva apontada por Ayres (2011), alguns aspectos extraídos da fábula 

merecem ser destacados, pois, contribuem para nossa reflexão: a possibilidade de movimento 

do cuidado no momento de moldar uma forma, o que nos remete ao fato de nossa identidade 

ser construída no e pelo ato de viver, de pôr-se em movimento pelo mundo; interação entre os 

envolvidos na situação, cada um de seu lugar determinado; plasticidade: se não fosse plástica 

a matéria de nossa existência, não fosse sujeita à transformação, não haveria existência; 

projetos como potencial criador ao cuidado; o ser vivente surge do encontro desejante entre os 

personagens da situação; temporalidade, no sentido da presença de cada um no devir da 

existência – “O Ser é (do) cuidado, mas será (do) cuidado apenas enquanto seguir sendo”. 

(AYRES, 2011, p. 47); a existência não pode ser explicada nos termos de causa e efeito, 

podemos entendê-la como responsabilizar-se, ou seja, cuidar é um projetar responsabilizando-

se. 

Segundo Boff (2014) o cuidado é o oposto do descuido, do descaso. Para o referido 

autor, cuidar é uma “atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro” (BOFF, 2014, p. 37). Por isso, para exercer o cuidado é 

importante que cada profissional de saúde perceba como vive o cuidado, como ele se articula 

em cada um de nós. 

Nesse ponto cabe uma referência aos dois modos de ser-no-mundo apontados por Boff 

(2014), o trabalho e o cuidado, pois é aí que emerge o processo de construção da realidade 

humana. O modo-de-ser-trabalho acontece na forma de inter-ação e de intervenção. O ser 

humano inter-age com a natureza buscando conhecer suas leis e ritmos e intervindo nela para 

que sua vida se torne mais cômoda. No ser humano o trabalho é transformado em modo-de-
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ser consciente, assumindo o caráter de projeto e estratégia com suas táticas de plasmação de si 

mesmo e da natureza. Com isso, abriu-se caminho para a vontade de poder e de dominação do 

humano sobre a natureza, passando a utilizar a razão instrumental analítica, a qual o levou à 

exigência da “objetividade”, o que impõe distanciamento da realidade para que possa estudá-

la como objeto. Objetos esses que não são em si, mas, elaborados pela razão. O lógica desse 

modo-de-ser-no-mundo levou o homem à criação de aparatos como máquinas, computadores 

e robôs, configurando a situar-se sobre as coisas com o objetivo da dominação para responder 

a interesses pessoais e coletivos. A consequência disso é uma atitude centrada no ser humano 

e as coisas só passam a ter sentido quanto a ele se ordenam e satisfazem seus desejos. Essa 

objetividade descrita e intermediada por esses aparatos levam o humano a atitudes 

automatizadas, ao distanciamento das relações com a natureza e fortalece a relação com o 

capital. Esse modo de ser acaba com o cuidado (BOFF, 2014). 

 Já o modo-se-ser-cuidado acontece pelo cuidado. Não se opõe ao modo-de-ser-

trabalho, mas imprime outra tonalidade. A relação estabelecida é sujeito-sujeito, com seus 

valores e símbolos e não sujeito-objeto (BOFF, 2014). As relações não são mais de domínio 

sobre o objeto, mas de con-vivência. Não são mais intervenções, e sim inter-ação e 

comunhão. Esse deslocamento traz a perspectiva de que cuidar implica ter intimidade, implica 

acolhimento e sintonia. A centralidade passa a ser o sofrimento, e não a razão. No modo-de-

ser-cuidado ocorrem resistências e emergem perplexidades. Não há dominação, mas há a 

companhia afetuosa, ao lado e junto com o outro (BOFF, 2014).  

 Na tentativa de uma maior aproximação com a reflexão filosófica trazida por 

Heidegger cabe explicitarmos o termo alemão Dasein que, literalmente, quer dizer “ser aí” 

(sein = ser; da = aí, lá), como aparece em sua obra (HEIDEGGER, 2005). Dasein é um verbo 

substantivado que pretende indicar a experiência humana de ser, a um só tempo, um aberto, 

um vazio, um buraco, isto é, pura possibilidade de ser e também fixação ôntica, lida, 

ocupação, cotidianidade (HEIDEGGER, 2005). Como verbo substantivado, Dasein é, em um 

mesmo ato, movimento de abertura (dimensão verbal ou ontológica) e cristalização em certa 

possibilidade, em um sentido (dimensão substantiva ou ôntica). A abertura de possibilidade 

que Dasein é, que homem é, aparece já sempre em uma determinação. Não podemos apontar 

um homem que fosse “pura possibilidade”. Abertura e fechamento são dimensões do 

acontecimento humano. Nem uma nem outra dimensão pode, isoladamente, definir a 

existência humana (HEIDEGGER, 2005). 
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Essa ambiguidade situa o homem heideggeriano – o Dasein, o “ser aí” – em uma 

posição de ser maximamente “si mesmo” ao ser para além de si, de ser “em si mesmo” um 

não ser um “si mesmo”.  

A tradução brasileira de Ser e Tempo escolheu o termo “presença” para traduzir 

Dasein. Nos parágrafos iniciais de Ser e Tempo, Heidegger afirma que “o ente que temos a 

tarefa de analisar somos nós mesmos” (HEIDEGGER, 2005, p. 85). E ao falar da análise que 

irá empreender acerca do Dasein, diz que sua essência não se separa de sua existência: “A 

‘essência’ da presença [Dasein] está em sua existência” (HEIDEGGER, 2005, p. 85). Desse 

modo, como já foi dito, aquilo que o homem é mais essencialmente não está dado, mas é seu 

próprio acontecer, em ato, que se constitui por ser sempre já um não “si mesmo”: 

 

“O modo de ser básico de Dasein é que em seu ser está em jogo o seu próprio ser. 

Este modo básico de ser é concebido como cuidado (Sorge), e como modo básico de 

ser de Dasein, este cuidado é não menos originalmente ocupação (Besorgen) e isto 

se Dasein é essencialmente ser –no- mundo. Da mesma forma, esse modo básico de 

Dasein é preocupação (Fursorge), na medida em que Dasein é ser-um-com-o-outro. 

A cura (cuidado) é membro dominante dessa tríade, embora inseparável dos 

demais: ocupação e preocupação são constitutivas da cura, de tal forma que 

quando usamos simplesmente o termo cura sempre nos referimos a ele, e nas nossas 

explicações concretas o compreendemos, como cura ocupada-preocupada, onde 

com cura queremos dizer, em um sentido enfático, que, nesta ocupação e 

preocupação como cura o próprio ser que cuida está em questão”. (DICIONÁRIO 

HEIDEGGER, 2002, p.26) 

 

Na leitura heideggeriana o cuidado é o próprio Dasein, o estar no mundo é cuidado. 

Da mesma forma que estar no mundo não é algo estático, o cuidado também não é, ele está 

em relação com o mundo que é passível de mudanças de acordo com as necessidades do ser. 

Dessa forma podemos incluir que mesmo sendo algo que pertence a essência do humano, o 

cuidado não é garantido, ele vive junto com o descuido e o descaso. Daí a importância de uma 

reflexão constante das práticas de cuidados de todos nós, profissionais de saúde. Não há 

sentimento, comportamento ou qualquer outro modo de ser de uma pessoa que exista 

isoladamente como um fenômeno em si. Ser no mundo explicita o fato de que “ser que é” 

(BOFF, 2014). 

O cuidado é relação, um fenômeno que se transforma de acordo com as necessidades 

do ser, as quais não se mostram quando o ser está fechado para as possibilidades da vida. Para 

que o ser se abra para suas necessidades, é fundamental um ponto de partida; Heidegger 

complementa que para compreender o ser como cuidado é preciso estar ciente que é na 

angústia que o sujeito pode se mobilizar, é na angústia que ele é capaz de levantar a questão 

do sentido do seu ser (HEIDEGGER, 2005). Com a angústia o sujeito é capaz de questionar o 
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sentido de ser e a partir de então perceber-se diferente dos outros seres, ou seja, a angústia 

permite ao sujeito a singularização. Ao fazer-se diferente, segundo Heidegger, o ser não se 

perde nas coisas do mundo, não fecha as possibilidades, retira o ser do lugar de imobilidade 

diante do mundo para um lugar de escolha. Este lugar, contudo mantém o ser na angústia: “em 

sua completude, o fenômeno da angústia mostra, por tanto, a pre-sença como ser-no-mundo 

que de fato existe” (HEIDEGGER, 2005, p. 255). 

Desse ponto de vista, não cabe dizer a falta de cuidado, mas sim que o modo de ser 

cuidado é impróprio. Isto caracteriza o poder ser, que não necessariamente é que o ser esteja 

sempre no seu modo mais próprio, mas que se reconheça abertura de poder ser próprio e 

impróprio. “Tendência e propensão à cura são possibilidades que possuem suas raízes no 

estar-lançado na pre-sença” (HEIDEGGER, 2005, p. 261). Para Heidegger o cuidado 

contempla o modo positivo de cuidar dos entes, não é sinônimo de bondade, é entender 

autenticamente o que é importante. 

É importante assinalar que esse modo de ser dos humanos, cuidado, “é determinado 

pelo contexto onde estão imersos, antes e para além de suas consciências, e aberto à 

capacidade de transcender essas contingências e, a partir delas e interagindo com elas, 

reconstruí-las” (AYRES, 2011, p.86) Também no plano operativo das práticas de saúde é 

possível designar por cuidado uma atitude terapêutica que busque ativamente seu sentido 

existencial. 

 O fenômeno cuidado (sorge) pode ser dividido em dois modos de existir: ocupação 

(bersorgen) e preocupação (fusorge). O primeiro refere-se ao cuidado no mundo e relacionado 

com o mundo dos entes simplesmente dados, e o segundo, o cuidado com os seres deste 

mundo que estão em relação constante com os entes que são o Dasein, abertura de sentido 

(HEIDEGGER, 2005). “Em sua essência o ser no mundo é cura, pode-se compreender nas 

análises precedentes o ser junto ao manual como ocupação e o ser como co-pre-sença dos 

outros nos encontros dentro do mundo como preocupação” (HEIDEGGER, 2005, p. 257) 

 Trazendo essa leitura para nosso contexto da prática cotidiana na saúde, busca-se 

minimizar a relação em que o profissional coloca o paciente na posição de objeto e acentuar a 

relação com uma pessoa que está doente, apresentando algum sofrimento que além do saber 

técnico demanda outros tipos de relação. Nem tudo que é importante para o bem estar pode 

ser imediatamente traduzido e operado como conhecimento técnico. Assistir, cuidar não é 

manipulação de objetos. 

 O momento em que estamos cuidando de nossos pacientes, seja de qual categoria 

profissional for, pode (e deve) fugir de uma objetivação que não considera em nada a 
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subjetividade dos sujeitos em favor de possibilitar e fazer perceber de forma produtiva as 

trocas que se realizam nesse momento. Trocas potentes na produção da saúde e exercício do 

cuidado, deixando que o paciente possa participar ativamente da ação pensada em conjunto 

(AYRES, 2011). Com isso não estamos negligenciando a importância da intervenção técnica,  

apenas ressaltamos que uma intervenção técnica estará articulada com um Cuidar quanto o 

sentido da intervenção extrapolar o alcance de um estado de saúde visado de antemão para 

seguir na direção de considerar a perspectiva do paciente.  

Alguns autores como Teixeira (2003) e Ayres (2011) postulam a dimensão dialógica 

do encontro, em que a substância do trabalho em saúde seja a conversa como materialidade do 

encontro e consideram os serviços de saúde como complexas e dinamicamente interligadas 

redes de conversação (TEIXEIRA, 2003 e AYRES, 2011). Em suma, que o encontro 

terapêutico aconteça pautado na escuta e interação. 

 Silva Junior, Alves e Alves (2005) – dialogando com Merhy (1998) – apontam que o 

destaque dado pelos profissionais às tecnologias diminui a capacidade desse profissional 

perceber as necessidades dos usuários e substitui a possibilidade de diálogo entre os sujeitos 

envolvidos, muita das vezes pela intermediação de exames e procedimentos na busca de um 

êxito técnico.  

 O cuidado em saúde mental é sustentado por vínculos estabelecidos entre o paciente e 

os dispositivos de cuidado, incluindo os profissionais. Esse vínculo – somado a 

responsabilização e a perspectiva integral – possibilita o fortalecimento da construção de 

redes de cuidado de forma não fragmentada e não pautada na lógica do encaminhamento em 

que, muita das vezes, é lançado como uma maneira de desresponsabilização. Nesse sentido, 

Silva Junior, Alves e Alves (2005) já apontavam que os profissionais, para além de operarem 

o cuidado também gerenciam a busca de outros recursos específicos que se façam necessários, 

articulando-os e otimizando seus resultados, de forma a evitar as sobreposições ou 

contradições nas propostas terapêuticas. Destacam, ainda, que o papel de gerenciador do 

cuidado e o vínculo estabelecido com o paciente podem se determinar momentaneamente, em 

outros profissionais, de acordo com a necessidade do projeto terapêutico em determinado 

momento. Mas, o importante é que aconteça o retorno da gestão desse cuidado e se retome o 

vinculo a uma equipe ou profissional que estabeleça uma perspectiva de relação de cuidado 

mais longitudinal com o usuário. 

 Esse arcabouço de mudanças da prática, como também mudanças conceituais tem 

criado outras e novas formas de pensar, tratar e cuidar em saúde mental que envolve a 
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estruturação de uma rede de serviços e cuidados que envolvem os pacientes, os familiares, os 

trabalhadores, os gestores e a comunidade. 

 

2.4. Conjecturas sobre a noção de dispositivo 

 

Essa discussão justifica-se por nossa afirmação de o princípio geral “Rede”, como 

diretriz, só poderá se constituir com operadores no processo de cuidado a partir de 

dispositivos. 

O conceito de dispositivo, na perspectiva de Foucault (2012), está sempre articulado 

ao jogo de poder, ou seja, reúne as instâncias do poder e do saber. Para dizer que é um 

dispositivo é preciso a busca por elementos que intervieram em uma racionalidade, em uma 

organização. É um termo na tentativa de: 

 

“Demarcar um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O 

dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos... [e entre estes 

elementos, discursivos ou não] existe um tipo de jogo, ou seja, mudanças de 

posição, modificações de funções, que também podem ser muito diferentes, [cuja 

finalidade] é responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função 

estratégica dominante.” (FOUCAULT, 2012, p.364-365) 

 

Deste modo, para Foucault, o dispositivo refere-se ao modo como variados elementos 

se relacionam entre si para atingir determinado fim, produzir algo que dê conta de um 

problema, de um anseio ou surpresa. Porém, uma vez estabelecido, o dispositivo não é 

estático, duro, mas dinâmico. Existem, nos dispositivos, curvas de visibilidade e curvas de 

enunciação. As primeiras referem-se à visibilidade de linhas de luz que formam as figuras 

variáveis e inseparáveis dos dispositivos. Cada um tem sua luz própria. Já as curvas de 

enunciação se referem às linhas de enunciação nas quais se distribuem as diferentes posições 

dos elementos dos dispositivos (DELEUZE, 1990). Um terceiro elemento refere-se que um 

dispositivo implica em linhas de força. Essas linhas são produzidas em toda a relação de um 

ponto a outro e passa por todos os lugares do dispositivo. Elas são a dimensão do poder 

(DELEUZE, 1990).  

É possível a transposição dessa linha de força na medida em que as linhas se curvam, e 

entram em relação umas com as outras e se afetam. Dessa forma se produz a linha de 

subjetivação como um processo, uma produção de subjetividade no dispositivo: é uma linha a 

se fazer, ao passo que o dispositivo a deixe ou a faça possível, se constituindo como uma linha 
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de fuga (DELEUZE, 1990). As linhas de fuga são aquelas que escapam da tentativa 

totalizadora e, dessa forma, podem fazer contato com outras linhas, ou seja, podem seguir em 

outras direções. Não se trata de uma forma fechada, não há ligação definitiva. São linhas de 

intensidade. Esse conceito define a orientação prática da filosofia de Deleuze 

(ZOURABICHVILI, 2004). Diante disso, o que define uma situação é certa distribuição dos 

possíveis, o recorte espaço-temporal da existência (papéis, funções, atividades, desejos, 

gostos, tipos de alegrias e dores etc.). Para Deleuze e Guattari as situações não são 

equivalentes, mas o valor de cada uma está no grau de desorganização que elas suportam sem 

explodir. Esses vetores de desorganização são designados como linhas de fuga 

(ZOURABICHVILI, 2004). Nessa perspectiva fugir é entendido como perder sua 

estanqueidade ou sua clausura; esquivar, escapar. Fugir é fazer fugir. Desse modo não 

consiste em sair de uma situação para ir embora, evadir-se. Trata-se de uma saída paradoxal. 

Traçar uma linha de fuga significa pensar em termos de linhas e isso fornece um outro ponto 

de vista sobre o conjunto de uma situação. O que nos leva a perceber que “não há um mundo 

de formas fixas e um mundo do devir, mas diferentes estados da linha, diferentes tipos de 

linhas, cuja intricação constitui o mapa remanejável de uma vida” (ZOURABICHVILI, 

2004, p. 32). Por essa visão uma situação qualquer é analisada mediante uma diferenciação do 

conceito de linha, oposto ao sistema de pontos e posições que caracteriza os pensamentos de 

tipo estruturalista (ZOURABICHVILI, 2004). Uma linha de fuga aponta para a capacidade de 

uma rede que, diante de processos de captura pela normativa que hegemoniza o 

funcionamento do serviço de saúde, possibilita trabalhar com lógicas muito próprias, que são 

do próprio sujeito que opera o sistema produtivo. Possibilitando ao sujeito encontrar novos 

territórios de significações (FRANCO, 2006).  

Foucault lança mão do termo dispositivo a partir de um problema decisivo, qual seja, 

“a relação entre os indivíduos como seres viventes e o elemento histórico, entendendo como 

este termo o conjunto das instituições, dos processos de subjetivação e das regras em que se 

concretizam as relações de poder” (AGAMBEN, 2009, p. 32) 

Assim, justamente por ser dinâmico e mutável que o dispositivo é eficaz, seguindo a 

proposição foucaultiana, um dos aspectos que podem nos auxiliar no entendimento da 

potência de determinado dispositivo refere-se à sua capacidade de reconfiguração interna e 

externa (FOUCAULT, 2012). Com efeito, os dispositivos devem sempre acarretar um 

processo de subjetivação, o que significa que os dispositivos produzem o seu sujeito 

(AGAMBEN, 2009). Chama-se sujeito o efeito da relação entre os viventes e os dispositivos. 
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Generalizando a classe dos dispositivos foucaultianos, Agamben conceitua 

literalmente dispositivo como: 

 

“Qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, moldar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as 

opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os 

manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as 

medidas jurídicas, etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente, mas 

também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a 

navegação, os computadores, os telefones celulares e – por que não – a própria 

linguagem que talvez e o mais antigo dos dispositivos...” (AGAMBEN, 2009, p. 40-

41) 

 

Dessa forma, o dispositivo pode aludir a uma instituição, um processo, uma linguagem 

ou um modo de se relacionar.  

Agamben, para além de defender a possibilidade de desativação dos dispositivos, 

também afirma a existência de uma atitude ou condição de resistência ao abrigo de qualquer 

tentativa de dominação e anterior, portanto, a priori, às relações de poder. Nas palavras dele, 

é necessário “levar à luz aquele Ingovernável, que é o início e, ao mesmo tempo, o ponto de 

fuga de toda política” (AGAMBEN, 2009, p. 51). Com efeito, “na raiz de cada dispositivo 

está, deste modo, um desejo demasiadamente humano de felicidade, e a captura e a 

subjetivação deste desejo em uma esfera separada constitui a potência específica do 

dispositivo” (AGAMBEN, 2009, p. 44). 

Com base nessas considerações – e como já referido acima – os dispositivos possuem 

como componentes as linhas de visibilidade, linhas de enunciação, linhas de força, linhas de 

subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de fratura que se entrecruzam e se misturam. Isso 

demonstra que são linhas de variações, e não universais, são processos singulares de 

subjetivação. (DELEUZE, 1990) 
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CAPÍTULO 3 - EIXOS ESTRUTURANTES PARA UM TRABALHO EM REDE 

 

3.1. A rede se faz entre “nós”: coletivo para efetividade da ação 

 

Já tendo sido feita a retomada conceitual como um fio de referência, apresentamos 

aqui o conceito de rede tomado por nós e explicitaremos nos próximos parágrafos elementos 

que justifiquem essa concepção.  

Rede como conexão, encontro e diálogo entre os serviços de saúde e seus diversos 

profissionais, com seus diferentes níveis de complexidade e funcionamentos na direção de 

constituição de uma rede de cuidados, e não como rede de serviços independentes. Uma rede 

não restrita a possibilidades de articulação entre os serviços mais semelhantes, e sim como 

possibilidades de composição entre serviços heterogêneos, necessários para o cuidado 

ampliado de determinado paciente, valorizando o entorno territorial deste paciente.  

No que diz respeito à construção cotidiana do trabalho em rede, objeto de estudo da 

presente pesquisa, observamos que a existência e oferta de serviços integrados e com alguma 

organização não constituem, necessariamente, uma rede de cuidado. Aqui, o termo cuidado – 

anteriormente tematizado – é empregado para diferenciação em relação à diretriz legal que 

aponta a rede como forma de organização dos serviços. 

As ações de saúde mental devem ser contextualizadas no âmbito das redes públicas de 

saúde e em suas conexões estabelecidas no interior da Rede de Atenção à Saúde Mental, a 

partir de seus diferentes dispositivos (Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, Centro de 

Convivência, Residências Terapêuticas, Ambulatórios Ampliados, Hospital – Enfermarias, 

Emergência e outros), entre esta rede os demais serviços de saúde (Serviços da Atenção 

Primária, Policlínicas, Hospitais Gerais), como também se estabelecem na interlocução com 

outras instituições como Escolas, Centros Culturais, Serviços da Justiça, da Assistência Social 

dentre outros.  

Ressaltar essa contextualização nos parece importante porque é em torno da 

intersetorialidade – indispensável à integralidade – que se dá a diversificação necessária para 

lidar com os problemas de saúde em suas complexidades. Isso traduz o foco do necessário 

reconhecimento no cotidiano dos serviços de que cada sujeito é um todo singular e social e 

que as ações de cuidado em saúde, sejam de promoção, prevenção, proteção e recuperação 

não devem ser fragmentadas. 

No mais das vezes Foucault (2012) e Agamben (2009) apresentam a conotação do 

termo articulado ao jogo de poder. Nesse momento cabe destacar uma “subversão” ao termo 
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dispositivo ressaltando que nesse jogo o dispositivo pode ser visto como pressuposto para que 

se teçam redes de cuidado visto que o dispositivo é a própria rede que pode se estabelecer 

entre os discursos, as organizações, as decisões, as leis e a moral. Mesmo estando incluídos 

diferentes graus de controle social, temos que pensar em sua função de utilidade nesse 

processo de constituição de uma rede de cuidados, uma vez que ele pode aludir a uma 

instituição, um processo, uma linguagem ou um modo de se relacionar (FOUCAULT, 2012). 

Com isso podemos entender os dispositivos
3
 da saúde como espaços produtores de processos 

de subjetivação, promotores de encontros em que se percebe a dimensão de construção de 

posicionamentos e perspectivas, podendo haver trocas importantes, para além do exercício do 

poder – saber, ou como efeito desse jogo entre poderes e discursos. Momento em que o 

profissional de saúde, imbuído de seu saber técnico, desconsidera por completo o saber do 

paciente a sua frente produzindo o que Agamben (2009) chamou de dessubjetivação. No 

entanto, os dispositivos trazem o dinamismo, a plasticidade, permitindo um reajustamento na 

forma pela qual os elementos se vinculam. 

Nesse aspecto cabe trazermos a cena o conceito de cogestão (CAMPOS, 2000), que 

significa o compartilhamento de poder, significa a constituição de uma rede em que diferentes 

espaços podem ser instâncias de poder relativo, sujeitos a essas pressões, mas não 

inteiramente determinados por ela. Poderes parciais na medida em que é reconhecida, incluída 

e legitimada a exigência de considerar outros agrupamentos de interesse, outros projetos, 

coletivos e sujeitos. Outro aspecto importante é a aproximação entre os conceitos de cogestão 

e co-produção:  

 
“O conceito de co-produção do método Paidéia é uma importante ferramenta de 

combate aos diversos monoteísmos disciplinares que disputam a determinação do 

sujeito e respectivos problemas: é a genética que nos determina? Sim. São as 

condições materiais? Sim. São as instituições? Sim. São os interesses? Sim. É o 

Desejo? Sim. Etc.? Sim. Mas não todos igualmente, no mesmo momento e no mesmo 

sujeito individual ou coletivo.” (CUNHA, CAMPOS, 2010, P. 35) 

 

Nesta perspectiva, produzir saúde em processos de cogestão exige o exercício de 

capacidades normativas, inclusive no que tange à configuração institucional das alternativas 

de intervenção. Como indica o conceito elaborado por reinventar as instituições de saúde 

significa reinventar nelas as formas de organização do trabalho, objetivo que confronta os 

sujeitos à necessidade de analisar e compartilhar as situações que enfrentam, construindo, em 

                                                 
3
 Entendidos como os serviços em si e os espaços oferecidos para o tratamento como consultas, grupos 

terapêuticos, oficinas terapêuticas, espaço de convivência, reuniões e encontros de trabalho. 
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função delas, a corresponsabilidade com a formalização de compromissos coletivos. 

(CAMPOS, 2000)  

Essa multiplicidade de conexões e cenários de práticas afirma a saúde mental e a 

atenção psicossocial em suas perspectivas de redes de relações, de encontros, entre as 

diferentes instituições e seus profissionais, destas com os usuários e com o território. Dito isso 

os serviços são dispositivos estratégicos de cuidado, devendo este cuidado ser integral e 

ampliado, de forma a se responsabilizarem diante da complexidade das demandas que 

chegam. Mas de quem é a responsabilidade? Do serviço? Parece óbvio, mas vale destacar que 

quem faz o serviço são os profissionais e eles devem se responsabilizar pela demanda que 

chega. De fato, Silva Junior, Pontes e Henriques (2005) destacam que: 

 

“O trabalho em saúde tem como característica o encontro entre pessoas que trazem 

um sofrimento ou necessidades (usuário) e outras pessoas que dispõem de um 

conhecimento específico ou de recursos instrumentais que podem solucionar o 

problema trazido pelos primeiros (profissionais). Nesse encontro são mobilizados 

sentimentos, emoções e identificações, que dificultam ou facilitam a aplicação dos 

conhecimentos do profissional na percepção das necessidades de atenção ou 

interpretação das demandas trazidas pelo usuário”.  (SILVA JUNIOR, PONTES e 

HENRIQUES, 2005, pág. 93) 

 

Na perspectiva do encontro, a discussão central desta pesquisa refere-se à 

compreensão do trabalho em rede pelos profissionais de quatro dispositivos da saúde de um 

mesmo Município: (i) um Centro de Atenção Psicossocial II de adulto, (ii) um Ambulatório 

Ampliado de Saúde Mental, (iii) um Serviço de Emergência Psiquiátrica em nível hospitalar e 

(iv) uma unidade de Atenção Primária à Saúde. Pretende-se uma aproximação de como os 

profissionais de serviços de níveis distintos se apropriam do conceito de rede já que essa 

apropriação interfere diretamente no cuidado dispensado ao paciente com transtorno mental 

em sua prática cotidiana e da possibilidade da tecitura ou não de uma rede de cuidado. 

 Mas, de qual rede estamos nos propondo a falar nesse trabalho? Como já referido 

acima, não tomaremos como eixo de reflexão a organização e a quantidade de serviços 

existentes. Tomaremos a tecitura de uma rede a partir dos nós estabelecidos entre os 

profissionais que os atam na perspectiva de produção do cuidado. Dessa forma, apostamos 

que a constituição de uma rede para responder a necessidade / demanda do usuário depende 

do conceito de cuidado concebido por cada profissional e na articulação dessas concepções no 

ato de cuidar/tratar. Se aposta no encontro e na articulação entre esses profissionais para que 

uma rede se faça, se produza em vistas ao cuidado. Para tanto, vamos refletir sobre como a 

articulação em rede tem acontecido no dia a dia desses serviços, a partir dos seguintes pontos: 
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quem faz o trabalho para a rede acontecer, como o trabalho e a rede têm sido produzidos e 

para quem é o trabalho desenvolvido e a rede construída. 

É considerando a importância de uma política pública de saúde que, de fato em sua 

prática, traga a cena o sujeito, que possa garantir o acesso da população na perspectiva da 

integralidade e de uma clínica ampliada, aquela que aborda o sujeito que sofre – e não apenas 

o seu sintoma –, aquele que cuida e o próprio cuidado; a clínica que coloca os profissionais 

em uma posição de trabalho que os responsabiliza pelo vínculo estabelecido com o paciente, 

pelo olhar integral – do cuidado, do sujeito e dos serviços – e pelos dispositivos que são 

oferecidos que surgiu a proposta dessa pesquisa. 

  Com o intuito de apresentar algumas direções encontradas nas normativas do 

Ministério da Saúde, serão tomadas por base a diretriz das Redes de Atenção a Saúde (RAS) 

(BRASIL, 2010 – portaria nº 4.279) e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), para pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 

e outras drogas no âmbito do SUS, instituída pela portaria nº 3.088 (BRASIL, 2011).  

A constituição desses pontos de atenção articulados em rede tem sido uma aposta para 

a consolidação da atenção integral no sistema de saúde público. Mas não são esses pontos – 

estáticos, físicos – que atam os nós de uma rede, são os profissionais de cada ponto, de cada 

serviço que podem ou não fazê-lo. Dessa forma, a tentativa é propor uma reflexão acerca do 

diálogo entre esses dois aspectos, por um lado uma normativa que faz indicações e, ao lado, 

profissionais que, conhecedores dessas normativas, tomam decisões e conduzem projetos 

terapêuticos. Mas no ato dessas decisões e indicações o que dirige as ações desse profissional? 

A normativa ou o encontro com o usuário?  

A organização desses serviços em pontos de atenção busca a articulação entre as 

equipes no estabelecimento de fluxos de encaminhamentos de acordo com a demanda trazida 

pelo usuário. Mas isso só constitui uma linha de cuidado se os profissionais, em seu trabalho 

vivo e potente puderem acolher e se responsabilizar pela problemática trazida na perspectiva 

da continuidade da atenção (FRANCO, 2006), e não a partir de um encaminhamento 

burocrático a outro serviço mais ou menos complexo, o que acaba por restringir o acesso da 

população ao invés de produzir cuidado integral. No entanto, apoiados na discussão teórica 

acerca do cuidado, podemos dizer que esse trabalho vivo e potente (MERHY, 1997) nem 

sempre considera a perspectiva do paciente. Esse mesmo profissional pode também, produzir 

modos de captura, exercer relação de poder mantendo uma visão fragmentada da situação. 

Buscando se aproximar de como as conexões em rede se constroem e se articulam para 

produzir o cuidado ao usuário a partir de sua demanda, na prática cotidiana, o olhar será 
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focado na percepção de cada profissional sobre esse processo de tecitura de uma rede. Como 

fazem, ou não fazem rede? Partindo dessa visão nos voltaremos para as construções e 

conexões estabelecidas pelos atores envolvidos no cuidado, ou seja, profissionais e usuários 

nas relações estabelecidas quando se encontram.  

 

3.2. Transformando conceitos em operadores da prática 

3.2.1. O Sistema Único de Saúde e alguns pressupostos 

 

O processo da reforma sanitária surgiu, na década de 70, em meio a uma necessidade 

de organização do sistema de saúde com proposições concretas: a saúde como direito de todo 

o cidadão, garantia do acesso da população a ações de cunho preventivo e/ou curativo, 

estando integradas em um único sistema e a descentralização da gestão. O Sistema Único de 

Saúde (SUS) é fundamentado pela Constituição de 1998, que aborda que a “saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Brasil, 1988). 

As ações e serviços públicos de saúde devem ser organizados a partir das diretrizes de 

descentralização, atendimento integral – com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais – e participação da comunidade. 

Os anos 1990 foram marcados por reformas importantes na área da saúde. Reformas 

expressas na lei orgânica 8080/1990, que regulamenta o SUS e que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências.  

A referida lei destaca os seguintes princípios: universalidade, integralidade de 

assistência, preservação da autonomia das pessoas, igualdade da assistência, direito à 

informação, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua 

utilização pelo usuário, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridade, 

participação da comunidade, descentralização político-administrativa, integração das ações 

em nível executivo, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, 

capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência e organização dos 

serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos (BRASIL, Lei 

8080/1990).  
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Nessa normativa a integralidade da assistência é entendida como “conjunto articulado 

e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (grifo nosso) (BRASIL, Lei 8080, 

1990). 

Dessa forma, os serviços devem ser organizados em relação à regionalização e 

hierarquização, em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área 

geográfica delimitada e com definição da população a ser atendida. Essa organização é mais 

teórica do que prática, pois no cotidiano percebemos que as portas de entrada dos serviços de 

saúde podem ser múltiplas e o acesso se dá por tensão entre as demandas trazidas pelos 

usuários e algumas barreiras encontradas e as possibilidades de acolhimentos dessas 

demandas (BRASIL, Lei 8080, 1990). 

A reflexão proposta refere-se a como o conceito de integralidade, existente na lei, dá 

conta da necessidade integral do usuário na perspectiva da continuidade do cuidado ou se 

limita a tentar garantir a articulação e continuidade da ação apenas. Para muitos profissionais, 

preencher um papel de referência / contra - referência para outros serviços de complexidade 

diferente do qual atua, constitui articulação. Mas será que esse encaminhamento garante a 

continuidade do cuidado necessário? Será que o profissional está se preocupando com a 

garantia do acesso? Ou é um descompromisso? Por vezes essa resposta é perdida já que o 

profissional já teria feito a sua parte, encaminhou e agora, “comigo não está”, é 

responsabilidade de outro. Será? Por tudo que já foi mencionado, isso – seguramente – não 

constitui um trabalho em rede. 

 

3.2.2. Redes de Atenção a Saúde (RAS) 

 

Segundo o Ministério da Saúde, a implementação das RAS acena para uma maior 

eficácia na produção de saúde, melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde no 

espaço regional, e contribui para o avanço do processo de efetivação do SUS (BRASIL, 

2010). Essa rede se operacionaliza a partir de seus três elementos constitutivos: 

população/região de saúde definidas, estrutura operacional constituída pelos lugares 

institucionais onde se ofertam serviços de saúde e pelas ligações que os comunicam (grifo 

nosso) e sistemas lógicos de funcionamento determinado pelo modelo de atenção à saúde 

(BRASIL, 2010).  
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São considerados atributos dessa rede, destacados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2010), reafirmando a legislação que normatiza o SUS: 

 

“(1) População e território definidos com amplo conhecimento de suas necessidades 

e preferências que determinam a oferta de serviços de saúde. (2) Extensa gama de 

estabelecimentos de saúde que prestam serviços de promoção, prevenção, 

diagnóstico, tratamento, gestão de casos, reabilitação e cuidados paliativos e 

integram os programas focalizados em doenças, riscos e populações específicas, os 

serviços de saúde individuais e os coletivos. (3) Atenção Primária à Saúde 

estruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada preferencial do 

sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, 

integrando, coordenando o cuidado, e atendendo às suas necessidades de saúde. (4) 

Prestação de serviços especializados em lugar adequado. (5) Existência de 

mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e integração assistencial por 

todo o contínuo da atenção. (6) Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e 

na comunidade, tendo em conta as particularidades culturais, gênero, assim como a 

diversidade da população. (7) Sistema de governança único para toda a rede com o 

propósito de criar uma missão, visão e estratégias nas organizações que compõem a 

região de saúde; definir objetivos e metas que devam ser cumpridos no curto, médio 

e longo prazo; articular as políticas institucionais; e desenvolver a capacidade de 

gestão necessária para planejar, monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes e 

das organizações. (8) Participação social ampla. (9) Gestão integrada dos sistemas 

de apoio administrativo, clínico e logístico. (10) Recursos humanos suficientes, 

competentes, comprometidos e com incentivos pelo alcance de metas da rede. (11) 

Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede, com 

identificação de dados por sexo, idade, lugar de residência, origem étnica e outras 

variáveis pertinentes. (12) Financiamento tripartite, garantido e suficiente, alinhado 

com as metas da rede. (13) Ação intersetorial e abordagem dos determinantes da 

saúde e da equidade em saúde. (14) Gestão baseada em resultado” (BRASIL, 

2010). 

 

Em 2011, após pactuação tripartite, ficaram estabelecidas a Rede Cegonha, Rede de 

Atenção à Urgência e Emergência, Rede de Atenção Psicossocial e Rede de Cuidado à Pessoa 

com Deficiência como redes prioritárias para enfrentamento (PORTAL DA SAÚDE). Todas 

essas redes atravessadas pela qualificação e educação; informação; regulação; e promoção e 

vigilância à saúde. 

Nesse momento cabe uma provocação: se um sistema é um conjunto de órgãos que 

operam em rede, porque foi necessário o Ministério da Saúde normatizar redes específicas? 

Essa normatização apontaria para uma reafirmação do que não está funcionando bem? 
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3.2.3. Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)  

 

Antes de abordarmos a portaria que institui a RAPS cabe esclarecer que, anteriormente 

a essa portaria já existia em funcionamento, desde 1991 uma rede de saúde mental no 

Município estudado, como demonstraremos mais adiante, constituída para atenção ao paciente 

com transtorno mental, seguindo como direção além dos preceitos do SUS, importantes 

pressupostos da Reforma Psiquiátrica que serão recuperados, de sobrevoo, nesse momento. 

A implantação do SUS foi feita através da municipalização dos serviços existentes e, 

posteriormente, com a gestão plena de todas as ações referentes à Saúde Mental no 

Município. Em 1992, as diretrizes ministeriais preconizavam a adoção de programas para a 

substituição de uma atenção hospitalocêntrica por dispositivos comunitários. 

A Reforma Psiquiátrica surgiu em meio a uma necessidade sobre a organização interna 

da psiquiatria, de modo que a estrutura asilar e o próprio saber sobre a loucura passaram a ser 

questionados. Isso se reflete em uma nova abordagem, tirando de foco a doença para enfocar a 

saúde do doente. Além de continuar se ocupando do tratamento da doença, se abriu a uma 

prática que se ocupa de diversas ordens de problemas da vida dos doentes, como: lazer, 

trabalho, moradia e rede social (AMARANTE, 1995). Esses princípios, de modo geral, 

lançam um olhar cujo principal foco é o paciente (sujeito em sofrimento psíquico), 

considerando sua experiência sobre o mundo e sobre si mesmo. Os modos segundo os quais 

as pessoas são tratadas se transformam, o olhar passa a ser direcionado à pessoa, sua cultura e 

vida cotidiana.  

Segundo Amarante (1995), no século XVII, a loucura era reclusa em casas de 

acolhimentos, junto com os pobres, mendigos, prostitutas e criminosos. Nessa época o 

hospício tinha a função de hospedagem, e a visão sobre a loucura ainda não tinha uma 

conotação de cuidado. Será apenas na segunda metade do século XVIII que Pinel virá trazer 

um status científico ao tratamento da loucura e, nesta mesma época, começam a surgir locais 

específicos para o louco (AMARANTE, 1995). Era o surgimento dos asilos dos alienados que 

mesmo tendo fracassado, já se estabeleciam na perspectiva de um cuidado especial com a 

questão da loucura. A obra de Pinel representa o primeiro e mais importante passo histórico 

para a medicalização do hospital, transformando-o em instituição médica, e para a 

apropriação da loucura pelo discurso e prática médicos (AMARANTE, 1995). 

A partir dessa reestruturação a loucura passa a ter o estatuto de doença mental, que 

requer um saber médico e técnicas específicas. Mas se nessa ocasião o “espaço medicalizado” 

foi um passo importante para inscrição da Psiquiatria como especialidade, foi também – e só 
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hoje podemos ter acesso a essa dimensão – uma marca que produziu uma ferrenha separação 

entre a loucura e a não-loucura, na qual houve uma absoluta separação entre o mundo do asilo 

e o mundo exterior. 

A Reforma Psiquiátrica propõe, em seus enunciados básicos, respostas diferenciadas à 

questão da loucura ou uma clínica ampliada (CAMPOS, 2002). Essa nova clinica empenha-se 

em propor atenção e conduta singularizada, em contraposição às práticas homogeneizantes ou, 

estritamente biomédicas, se interessa por questões da vida do sujeito para além do seu 

adoecimento. Diante da especificidade da doença mental, fez-se necessária à transformação 

do espaço e do cotidiano, para que fosse possível resposta diferenciada à questão da loucura.  

Torna-se importante falar acerca de alguns princípios norteadores e valorizados pelo 

movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira, pois eles propõem novas bases para a 

assistência psiquiátrica. Para tanto, será utilizada a lei nº 10.216, conhecida como a lei da 

Reforma Psiquiátrica no Brasil, em vigência desde abril de 2001. Ela “dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental” (BRASIL, Lei 10.216, 2001). Em seu artigo 2º, parágrafo 

único, destaca como sendo um dos direitos da pessoa portadora de transtorno mental, “ter 

acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades.” 

(BRASIL, Lei 10.216, 2001). 

A referida Lei, em congruência com o princípio da descentralização político-

administrativa, pautada pela Constituição Federal de 1988, e de acordo com as diretrizes e 

orientações organizacionais do SUS – municipalização, regionalização e territorialização –, 

reorientou a assistência psiquiátrica ao propor a substituição do modelo hospitalocêntrico pelo 

paradigma da atenção psicossocial. Com todo esse processo descrito, os chamados serviços 

substitutivos ao hospício foram criados e lidam com os pacientes de outra forma, propondo 

atenção e conduta singularizada, se interessando por questões da vida do sujeito para além do 

seu adoecimento.  A reforma da clínica moderna deve assentar-se sobre um deslocamento da 

ênfase na doença para centrá-la sobre o Sujeito concreto. Por isso clínica do Sujeito 

(CAMPOS, 2002). 

Esclarecemos que esse breve comentário acerca da história da psiquiatria não teve o 

intuito de fornecer um panorama histórico. O que pretendemos destacar é a mudança no trato 

ao paciente com doença mental – no Brasil – e contextualizar a necessidade que gerou a 

constituição de uma rede de serviços para o cuidado ao paciente com transtorno mental, 

principalmente a criação dos CAPS. 
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Em Dezembro de 2011, através da Portaria de nº 3.088, se institui a RAPS, cuja 

finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, no âmbito do SUS. Suas diretrizes são muito parecidas com as existentes na Lei 

10.216: 

 

“Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia, a liberdade e o exercício 

da cidadania; promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da 

saúde; combate a estigmas e preconceito; garantia do acesso e da qualidade dos 

serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica 

interdisciplinar; atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 

diversificação das estratégias de cuidado; desenvolvimento de atividades no 

território, que favoreçam a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e 

exercício da cidadania; desenvolvimento de estratégias de redução de danos; ênfase 

em serviços de base territorial e comunitária, diversificando as estratégias de 

cuidado, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares; 

organização dos serviços em RAS regionalizada, com estabelecimento de ações 

intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado (grifo nosso); promoção de 

estratégias de educação permanente; e desenvolvimento da lógica do cuidado 

centrado nas necessidades das pessoas com transtornos mentais, incluídos os 

decorrentes do uso de substâncias psicoativas” (BRASIL, 2011).  

 

Dentre os seus objetivos gerais consta “garantir a articulação e integração dos pontos 

de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, 

do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências”. (grifo nosso) (BRASIL, 2011). 

Os pontos de atenção a que a portaria se refere são:  

 

“(1) Atenção Básica em Saúde: Unidades Básicas de Saúde, Equipes de Atenção 

Básica para populações em situações específicas, Centro de convivência, Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família. (2) Atenção Psicossocial Especializada: Centros de 

Atenção Psicossocial – CAPS (CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS AD, CAPSI). (3) 

Atenção de Urgência e Emergência: Samu, Sala de Estabilização, UPA 24 horas, 

portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, Unidade Básica de 

Saúde, entre outros, Caps. (4) Atenção Residencial de Caráter Transitório: Unidade 

de Acolhimento Adulto, Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil, Serviços de 

Atenção em Regime Residencial. (5) Atenção Hospitalar: Enfermaria especializada, 

Serviço Hospitalar de Referência. (6) Estratégias de Desinstitucionalização: 

Serviços Residenciais Terapêuticos, Programa de Volta para Casa. (7) Reabilitação 

Psicossocial: Programas de Geração de Trabalho e Renda” (Ministério da Saúde, 

2011). 

 

 

A RAPS busca construir serviços diferentes para as diferentes necessidades do 

paciente e indica eixos estratégicos para a implementação da rede, são eles: ampliação do 

acesso à rede de atenção integral à saúde mental; qualificação da rede de atenção integral à 

saúde mental; ações intersetoriais para reinserção social e reabilitação; ações de prevenção e 

de redução de danos (BRASIL, Portaria 3088, 2011). 
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  A partir desse sobrevoo sobre as referidas portarias, é possível perceber que o campo 

político é favorável para a consolidação de uma rede assistencial ampliada que, mesmo que 

sejam percebidas fragilidades, percebem-se também importantes avanços. Como podemos 

constatar, o campo do cuidado ao pacientes com transtorno mental se modificou através da 

implementação dessas diretrizes, como também a partir da regulamentação de dispositivos de 

tratamento diferenciados, considerando a prevenção e promoção de saúde que foram criados 

ao longo do tempo.  

 

3.3. Organização da Rede de Saúde do Município estudado 

 

A rede de saúde do município estudado é composta por serviços de saúde, de diversas 

complexidades e dividida da seguinte forma: serviços de Urgência e Emergência, Hospitais, 

Policlínicas, Unidades de Atenção Primária a Saúde, e Programa de Saúde Mental.  

Seguindo os objetivos desta pesquisa - que não pretende abordar a articulação da rede 

de saúde do município estudado como um todo -, focaremos na abordagem de algumas 

características e missões de um dos programas que compõe a Atenção Primária à Saúde do 

Município em análise e, em seguida, os serviços de saúde mental que se constituíram como 

campo de pesquisa nesse estudo. 

 

3.3.1. Reestruturação do sistema de saúde  

 

Buscando a reestruturação do sistema de saúde local na perspectiva de um sistema 

mais eficaz, eficiente e igualitário, concretiza-se, em 1992 um novo programa no Município 

que vem sendo mantido até os dias de hoje.  

Em 1990 se inicia uma troca de experiências importantes entre os profissionais de 

saúde de Cuba e profissionais do município em questão para a elaboração de uma nova 

proposta (MASCARENHAS, 2003). Em 1991 o Programa foi formulado baseado nos 

seguintes pressupostos, segundo Mascarenhas (2003): melhoria da qualidade da atenção 

básica; estímulo ao trabalho em equipe e qualificação dos profissionais através de 

supervisores especialistas, os quais suplementariam informações quanto ao desempenho das 

ações integrais; compromisso ético dos profissionais de saúde e usuários; vínculo efetivo e de 

confiança entre profissionais e usuários; resgate do saber popular, em que os usuários e 

profissionais refletissem suas práticas e coletivamente buscassem a transformação integral da 

qualidade de vida da população; e avaliação do Programa com critérios quantitativos 
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(indicadores epidemiológicos e operacionais) e qualitativos (avaliação de acessibilidade aos 

serviços de saúde e satisfação do usuário, reuniões de setor). 

Macarenhas (2003) destaca ainda que para a implementação da proposta desse 

modelo, foi enfatizado que se trataria de uma adaptação à realidade local a partir de 

indicadores operacionais e epidemiológicos, e não uma transposição de modelo. A partir da 

cooperação técnica firmada, algumas concepções foram reforçadas na perspectiva de uma 

atenção a saúde de qualidade: 

 
“Adscrição de clientela, no espaço-geo-físico local, onde a equipe identificava 

grupos populacionais em situação de risco, no próprio processo de aproximação e 

conhecimento da comunidade; Criação de uma nova relação entre os serviços de 

saúde e os usuários, desenvolvendo uma prática sanitária responsável e que 

influenciasse os níveis de saúde de determinada população; Complementaridade 

das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que, como porta de entrada do sistema, 

poderiam organizar espaços geo-físicos regionalizados e redes hierarquizadas de 

atenção, construindo-se Distritos Sanitários, aglutinando-se equipamentos e 

promovendo articulação de ações básicas de promoção, prevenção e recuperação à 

saúde; Integralidade das ações, facilitando o acesso da população à tecnologia de 

ponta disponibilizada no sistema de saúde, numa ação contínua de 

acompanhamento, através da referência e contra referência”. 

(MASCARENHAS, 2003) 
 

 

 O Programa é visto como um antecedente importante do Programa de Saúde da 

Família, do Ministério da Saúde, visto que “propõe introduzir um modelo de assistência com 

maior humanização na relação entre usuários e profissionais, melhor acesso aos serviços, 

relações mais diretas e efetivas entre profissionais e população entre outros.” 

(MASCARENHAS, 2003. Pág. 62) 

 

3.3.2. Organização da Rede de Saúde Mental do Município Estudado 

 

Desde o final dos anos 1970, através da iniciativa interinstitucional, um plano de ação 

foi estabelecido apontando para a necessidade de um programa para uma assistência pública 

que pudesse reverter o destino mais frequentes daqueles que buscavam os serviços 

psiquiátricos, a internação.  

 A constituição de 1988 e a implantação do SUS – a partir de 1991 – trouxeram os 

instrumentos para a viabilização daquele plano de ação que tinha seus pilares centrais a 

priorização da atenção no território, o trabalho em equipes multiprofissionais e a internação 

em situações de crise. O hospital psiquiátrico do município encontrava-se em péssimas 

condições e a rede ambulatorial contava com um grande ambulatório regional de atendimento 

por demanda espontânea - com filas para os números que se estendiam desde a madrugada -, 



49 

 

um ambulatório regionalizado e dois Centros de Saúde que ofereciam consultas psiquiátricas 

sem preocupação com a adscrição da clientela. 

 Um plano de metas foi estabelecido em 1991 visando potencializar os leitos públicos e 

ampliar e diversificar a rede ambulatorial nos anos seguintes. Desse modo, já em 1992, as 

diretrizes ministeriais preconizavam a adoção de programas para a substituição de uma 

atenção hospitalocêntrica por dispositivos comunitários como os CAPS. Nesse contexto foi 

necessário desencadear ações que permitissem mudar o tipo de assistência, qualificando-a 

com profissionais diversificados, adequando-a aos grupos de maior risco, e que produzisse 

uma inversão nos gastos públicos capaz de financiar novos serviços territoriais. 

A Secretaria Municipal de Saúde realizou obras de melhorias nas instalações do 

hospital psiquiátrico, contratou novos servidores e adotou o Programa de Saúde Mental como 

uma de suas prioridades a partir das Conferências Municipais de Saúde, e passou a ter suas 

ações diretamente acompanhadas por uma comissão de saúde mental do Conselho Municipal 

de Saúde. 

Todo esse investimento no hospital psiquiátrico foi acompanhado, nos anos seguintes, 

pela ampliação da rede comunitária de serviços (tanto em número de serviços como na 

diversidade de profissionais envolvidos nos diversos projetos e atividades comunitárias em 

Saúde Mental) sem a qual não teria havido a menor possibilidade de reverter o modelo 

centrado na internação integral. 

Cabe dizer que, 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 reabilitação psicossocial. Isso significa 

dizer que 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.” (grifo nosso). 

Atualmente o Programa de Saúde Mental do Município estudado nesta pesquisa é 

composto pelos seguintes equipamentos: Hospital Psiquiátrico – conta com leitos de 

emergência, Enfermaria de Pacientes Agudos Feminina, e Masculina, Enfermaria de Longa 

Permanência, Enfermaria Mista para Dependentes Químicos (setor de Álcool e Drogas) e um 

Ambulatório Ampliado de Saúde Mental; Centro de Convivência Oficinas Integradas; Quatro 

unidades tipo CAPS II para atenção psicossocial: dois CAPS II para pacientes com transtorno 

mental grave adulto, um CAPS II Álcool e outras Drogas e um CAPS II infanto-juvenil; mais 

cinco Ambulatórios Ampliados de Saúde Mental; Oito Serviços Residenciais Terapêuticos; 

Unidade de Atendimento Transitório Infanto Juvenil (UAI), Equipe de Referência Infanto-
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Juvenil para ações de atenção ao uso de álcool e outras drogas; Programa de 

Acompanhamento Domiciliar, Programa de Redução de Danos e Programa de Moradia 

Assistida. 

Seguindo os objetivos dessa pesquisa, apresentaremos algumas características do 

CAPS, do Ambulatório Ampliado de Saúde Mental e do Serviço de Emergência Psiquiátrica 

em nível hospitalar, sendo esses, junto à uma unidade de atenção primária, campos eleitos 

para o desenvolvimento da pesquisa.  

Vale apontar aqui que, com os desdobramentos da reforma psiquiátrica, os 

ambulatórios especializados passam a figurar como dispositivo substitutivo – e não 

alternativo – ao hospital psiquiátrico. Após esse movimento, os ambulatórios de Saúde Mental 

dirigem suas ações tomando como diretriz o paradigma da Reforma Psiquiátrica. Segundo a 

portaria nº 224/1992 do Ministério da Saúde, “o atendimento em saúde mental prestado em 

nível ambulatorial compreende um conjunto diversificado de atividades desenvolvidas nas 

unidades básicas/centro de saúde e/ou ambulatórios especializados, ligados ou não a 

policlínicas, unidades mistas ou hospitais” (BRASIL, 1992).  A atenção aos pacientes nesses 

dispositivos deverá incluir atendimentos individuais e grupais, visitas domiciliares e 

atividades comunitárias, funcionando com uma equipe multiprofissional. Essa nova proposta 

é contra a “ambulatorização”, onde o que prevalece é uma atenção médica curativa e a oferta 

exclusiva de consultas psiquiátricas e psicológicas. Dessa forma o dispositivo ambulatorial 

busca estimular a integração social e familiar de seus pacientes, apoiando suas iniciativas de 

busca de autonomia e inserção social e cultural no espaço da cidade, o que se evidencia a 

seguir no momento da descrição dos dispositivos assistenciais do ambulatório estudado. É 

considerado e funciona no município como um ponto de atenção no cuidado ao paciente com 

transtorno mental, no eixo da Atenção Psicossocial Especializada, apesar de não estar descrito 

na RAPS.  

Frente a esse novo lugar ocupado pelo dispositivo ambulatorial na rede de atenção em 

saúde mental, podemos dizer que sua nomeação como ampliado é um importante avanço na 

garantia da assistência.  

Os CAPS, por consequência da Reforma Psiquiátrica, foram criados como serviços 

substitutivos a atenção pautada em exclusão social (BRASIL, Portaria nº 336, 2002) tendo 

sido criados sob a direção de construção de uma rede substitutiva que assegurasse uma 

atenção integral e comunitária ao pacientes com transtorno mental. Dentre suas funções estão: 

estimular a integração social e familiar dos sujeitos em sofrimento psíquico apoiá-los em suas 

iniciativas de busca de autonomia, oferecer-lhes uma gama de dispositivos assistenciais e 
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trabalhar na busca da integração social e cultural no espaço da cidade (BRASIL, Portaria nº 

336, 2002). No município estudado, a principal diferença entre os CAPS e Ambulatórios não 

está nos dispositivos assistenciais oferecidos e nem tanto em seus objetivos, e sim está na 

complexidade das situações assistidas e na avaliação da intensidade da situação que gera uma 

necessidade maior de intensidade no uso dos dispositivos de cuidado oferecidos. 

A função do CAPS é oferecer atenção integral a pacientes com transtornos mentais 

graves, com admissão prioritária para aqueles que apresentam maior risco social, levando em 

conta variáveis como precariedade do suporte social, familiar e terapêutico, manifestações 

psicopatológicas, fragilidade da manutenção de laços com a comunidade, histórico de diversas 

internações, longa permanência institucional, entre outros (BRASIL, Portaria nº 336, 2002). É 

considerado e funciona como um ponto de atenção no cuidado ao paciente com transtorno 

mental no município em análise, no eixo da Atenção Psicossocial Especializada, e está 

descrito na RAPS. 

Na RAPS temos descrito o eixo da Atenção de Urgência e Emergência, que inclui as 

portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro. São os pontos responsáveis pelo 

acolhimento, classificação de risco e cuidado nas situações urgentes e emergentes. Para fins 

desta pesquisa a análise será centrada na Emergência Psiquiátrica em nível hospitalar. A 

referida emergência oferece suporte hospitalar por meio de atenção às urgências e 

emergência, podendo oferecer internações, preferencialmente, de curta duração. Funciona em 

regime integral, durante vinte e quatro horas diárias, nos sete dias da semana, sem interrupção 

da continuidade entre os turnos. É considerada e funciona no município como ponto de 

atenção no cuidado ao paciente com transtorno mental. 

Diante dessa descrição da organização da atenção à saúde mental no município 

estudado podemos afirmar que todos eles estão funcionando de acordo com as normativas que 

os estabelecem. No entanto, a portaria da RAPS insere a dimensão da “criação, ampliação e 

articulação dos pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental” 

(BRASIL, 2011). Contudo, mais adiante faremos uma analise reflexiva se esses pontos de 

atenção descritos conseguem funcionar fazendo operar uma rede de cuidado ao paciente.  
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CAPÍTULO 4 - PROPOSTA DA PESQUISA 

 

4.1. Questão norteadora 

 

Como ocorre a apropriação do conceito de rede por profissionais envolvidos na área de 

saúde mental em um município da região metropolitana do Rio de Janeiro? 

 

4.2. Hipóteses 

 

 A existência e oferta de serviços integrados e com alguma organização não 

constituem, necessariamente, uma rede de cuidado. 

 As redes são construídas pelos atores que nela circulam e que nela se interconectam, 

ou melhor, uma rede não está determinada, a priori, por relações de complexidade 

tecnológica e pela existência dos serviços de saúde com alguma organização. 

 Os fluxos e nós de uma rede de atenção existem em constante construção e devem 

considerar as diversas iniciativas de produção de cuidado. 

 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivo geral: 

 

Investigar a apropriação do conceito de redes de atenção por profissionais de um 

município da região metropolitana do Rio de Janeiro, envolvidos na produção do cuidado aos 

pacientes com transtorno mental. 

 

4.3.2. Objetivos específicos: 

 

 

1. Conhecer as concepções de rede dos profissionais de diferentes níveis de atenção à 

saúde, no cuidado ao paciente com transtorno mental. 

 

2. Identificar como esses profissionais de saúde se apropriam do conceito de rede e o 

transformam em trabalho vivo na produção do cuidado ao usuário com transtorno 

mental. 
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3. Descrever como os serviços se articulam no cuidado ao paciente com transtorno 

mental e como os profissionais pensam a distribuição de responsabilidades no 

cotidiano de suas práticas. 

 

4.4. Método da Pesquisa 

 
Analisar as possibilidades e as dificuldades para a constituição de uma rede complexa 

de cuidado requer a construção e a utilização de um método que possibilite incluir seu aspecto 

dinâmico e a complexidade inerente ao objeto investigado. Portanto, diante da complexidade 

da questão apresentada por esta pesquisa e buscando-se uma compreensão mais 

abrangente do que se estudou, partilha-se do pressuposto de Minayo (1992) de que a 

pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, mantendo preocupação com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado. Busca-se trabalhar com o universo 

de significados, motivos, aspirações, valores e atitudes, o que corresponde às relações. 

 Nesse sentido, as metodologias qualitativas são:  

 

“Entendidas como aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, 

sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, 

como construções humanas significativas”. (MINAYO, 1992, p. 22-23) 

 

Por esta referência – em relação ao método – esse estudo se utilizou de pesquisa 

qualitativa, visto que o objetivo de investigação é compreender como se dá a 

relação/articulação em rede, analisando suas fragilidades e potencialidades, não pela mera 

delimitação de conceitos – por exemplo, rede e cuidado –, mas, a partir do entendimento de 

cada profissional, ou seja, tomando como cada profissional produz o cuidado em ato a partir 

da compreensão do conceito. O caso que foi investigado – relação em rede – se deu a partir 

das significações dos atores diretamente envolvidos no processo de trabalho, destacando-se 

que a análise dessas significações possibilitou a reflexão do problema estudado nessa 

pesquisa.  
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4.4.1. Procedimentos de investigação 

 

Como procedimentos foram utilizados, na primeira parte, levantamento bibliográfico 

sobre os conceitos de (1) rede de saúde, (2) integralidade, (3) cuidado e (4) dispositivo; já na 

segunda parte, se deu a investigação acerca do entendimento do conceito de rede pelos 

profissionais de saúde e como o mesmo é empregado na prática cotidiana, sendo essa a 

questão norteadora desta pesquisa.  

Como instrumentos de coleta de dados utilizaram-se: 

(1) Pesquisa em base legal e levantamento bibliográfico: como os conceitos 

assinalados têm aparecido nas produções científicas; 

(2) Entrevista semiestruturada, cujo critério de inclusão englobou o fato de 

trabalharem nos locais selecionados há pelo menos seis meses, terem atendido pacientes com 

algum transtorno mental e o desejo de participar do estudo. As entrevistas individuais 

ocorreram nas unidades de saúde, durante o turno de trabalho dos profissionais, respeitando os 

cuidados éticos. Todos os participantes aceitaram – livremente – ser voluntários na pesquisa. 

As entrevistas individuais possibilitaram alcançar uma variedade de impressões e 

percepções que os diversos grupos, possuem em relação às variáveis de estudo. A opção pela 

técnica de entrevista semiestruturada se deu em função de proporcionar ao entrevistador 

melhor entendimento e captação da perspectiva dos entrevistados.  

Os participantes da pesquisa foram apresentados a quatro situações-problema (SP)
4
 

escritas em um papel. Essas SP representaram casos fictícios pertinentes às situações clínicas 

que demandem articulação entre diferentes profissionais e os serviços para produção de um 

cuidado integral. Esses casos foram elaborados pela pesquisadora a partir de sua própria 

experiência com o tema. Ao final dessas situações uma pergunta norteadora foi feita e, ao 

longo da conversa, outras perguntas foram realizadas. Cabe esclarecer que a utilização das SP 

fictícias teve por finalidade fazer surgir a questão do trabalho em rede como ele de fato se dá. 

Nesse sentido, as SP foram usadas como estratégia para que as falas não partissem de 

respostas pautadas em um ideal de funcionamento ou respostas ensaiadas teoricamente. Dessa 

forma o intuito não foi avaliar o encaminhamento dado às questões clínicas apresentadas; 

outrossim, elas foram empregadas para fazer saltar o trabalho em rede.  

A seguir serão apresentadas as SP apresentadas aos entrevistados. 

                                                 
4
 Considerada um método projetivo utilizado no Aprendizado Baseado em Problemas e também como 

instrumento provocativo em pesquisas qualitativas (BERBEL, 1988) (FERREIRA et al., 2015).  
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Situação-problema 1 

 

Exposição de situação de solicitação de medicamento psicotrópico na atenção primária à 

saúde apresentando questões sociais o que acarretou alguns sintomas. Busca-se perceber 

como o profissional vai dar encaminhamento a situação: incluir necessidade de contato com o 

serviço especializado, intervir e/ou encaminhar ao especialista sem nenhum contato. 

 

Maria, paciente feminina, 59 anos, possui quatro filhos – dos quais dois foram assassinados, 

um saiu da prisão por tráfico de drogas em 2013 – e quatro netos de sua única filha, sendo de 

pais diferentes. Também, em 2013, ficou viúva e perdeu a mãe. Não trabalha, sua casa 

encontra-se interditada pela defesa civil após desabamento no Morro; recebe aluguel social. 

Chega ao posto queixando-se de tristeza, ansiedade e insônia. Chora durante o atendimento e 

diz: “é muita preocupação na minha cabeça, não consigo dormir e acho que estou com 

problema de memória na mente, queria não pensar em nada, queria não ter preocupação.” 

Fala de sua irritação com a filha que deixa os filhos “muito soltos” e ela tem medo que eles 

“larguem os estudos” e se “envolvam com coisa errada”; fala do falecimento da mãe e do 

esposo – “era o meu suporte” – e que não consegue dormir preocupada com os intensos 

tiroteios perto de sua casa. Queixa-se, também, de fortes dores abdominais, tenesmo (vontade 

de evacuar, porém sem sucesso) e sangramento retal. Diagnóstico prévio de litíase renal. 

Suspeita diagnóstica de tumor anorretal.  

Solicita medicação para ficar com a mente vazia e passe-livre. 

 Como você receberia tal demanda? Que encaminhamento daria? 

 

Situação-problema 2 

 

Exposição de situação de encaminhamento para inserção em tratamento em outro serviço de 

saúde e decisão do paciente em não seguir a indicação. Busca-se perceber como o profissional 

vai dar encaminhamento a situação: incluir necessidade de contato com o serviço 

especializado para partilhar a situação diante da recusa do paciente, se responsabilizar pelo 

cuidado ou insistir no encaminhamento. 
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João, paciente masculino, 19 anos, estudante, comparece ao atendimento agendado por seus 

pais que estão percebendo alteração no comportamento do filho. De uns tempos para cá João 

tem ficado mais isolado em casa, sem querer atender os amigos, faltando aula na 

universidade e ficando inquieto. Não possui história pregressa de transtorno mental, nega 

uso de drogas e sem queixas clínicas. 

Iniciou curso de direito há alguns meses após muita dedicação de estudo.  

O paciente não reconhece essa sua mudança de comportamento. Diz apenas que o curso 

“embaralha sua mente, mas que isso é pela enorme quantidade de matéria”.  

O profissional que recebeu João, depois de realizado o atendimento, informa que irá 

encaminhá-lo para seguir tratamento em serviço especializado de saúde mental para ajuda-lo 

a passar por esse momento. Ao que o paciente reage e diz que não é maluco e não precisa de 

tratamento. 

 O que você faria se fosse o profissional que recebeu João nesse primeiro atendimento. 

 

Situação-problema 3 

 

Exposição de situação de paciente que segue tratamento em saúde mental em determinado 

serviço, mas, com frequência, se dirige aos outros serviços com alguma demanda. Busca-se 

perceber como o profissional vai dar encaminhamento a situação: acolher a demanda do 

paciente, incluir possibilidade de circulação do paciente na rede considerando a necessidade 

de saúde do paciente no momento, contato com o serviço de referência para compartilhar 

cuidado ou encaminhar para o serviço de referência. 

 

Rafael, paciente masculino, 40 anos, sem vínculos familiares, sem vínculo de trabalho, mora 

sozinho em um quarto alugado em uma pensão. Vive com a renda do Benefício de Prestação 

Continuada que recebe no valor de um salário mínimo. 

Realiza acompanhamento regular em serviço da rede de saúde mental e também realiza 

acompanhamento clínico com regularidade. Paciente com diagnóstico de psicose e 

hipertensão arterial sistêmica. Segue o esquema medicamentoso prescrito por seus médicos 

assistentes como também segue acompanhamento semanal com sua psicóloga.  

É um paciente que quando está em um momento mais agudo de seu quadro psicótico sente-se 

ameaçado pelo olhar das pessoas na rua e logo passa em sua cabeça reagir como forma de 

se proteger ou procurar o Serviço de Emergência Psiquiátrica, solicitando internação 

alegando não poder viver em sociedade pois querem lhe fazer mal.  
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Nesses momentos é frequente que Rafael percorra diversos serviços de saúde em seu 

Município pedindo “mais atendimento” para ficar “mais protegido”. 

 Pense que Rafael chegou ao serviço em que trabalha solicitando atendimento para se 

sentir mais protegido, o que você faria? O que diria a ele? 

 

Situação-problema 4 

 

Exposição de situação de paciente que apresenta uma demanda, mas o profissional percebe 

que complexidade da situação extrapola essa demanda inicial, estabelece um vínculo e logo 

faz um encaminhamento. Paciente não segue a orientação. Busca-se perceber como o 

profissional vai dar encaminhamento a situação: incluir necessidade de contato com o serviço 

especializado para partilhar a situação diante da recusa do paciente, se responsabilizar pelo 

cuidado e coordenação do cuidado ou insistir no encaminhamento sem se responsabilizar pela 

questão apresentada já que é para o especialista. 

 

Ivete, paciente feminina, 37 anos, solteira, reside com a mãe. É usuária de drogas e psicótica. 

Tem três filhos que ficam soltos contando com o cuidado de vizinhos e familiares. 

Chega ao serviço de saúde pedindo orientação, pois, seu filho está com diarreia e ela não 

sabe o que fazer para cuidar disso. No atendimento, o profissional que a recebe é sensível ao 

perceber que a situação é mais complexa que a diarreia apresentada inicialmente, 

percebendo a sintomatologia de Ivete. 

No acolhimento que realiza, foi possível que Ivete falasse do uso de drogas, que é uma 

curtição, apesar de reconhecer que traz consequências negativas para sua vida e de seus 

filhos, inclusive financeira, já que abandonou o trabalho de caixa de supermercado e, desde 

então, não possui renda e nem passe livre. A partir do vínculo estabelecido diz ao 

profissional que, pela primeira vez, conseguiu falar disso sem medo de ser recriminada. 

Logo, o profissional a orienta quanto ao cuidado do filho, solicita que retorne com o menino 

para reavaliação no dia seguinte e a encaminha para o CAPS AD. Ela diz que já foi 

encaminhada para esse lugar e nunca foi. O profissional explica a necessidade do 

encaminhamento e insiste que ela vá. Ivete não retorno com o filho e não segue a orientação 

do profissional. 

 Você faria algo diferente? Fale dessa situação e das ações que o profissional lançou 

mão como projeto de cuidado de Ivete.  
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Após tempo suficiente para que o/a profissional lesse as situações e respondesse a 

questão norteadora ao final de cada situação, foi indicado que não precisaria ficar restritos a 

ela, podendo responder livremente de forma a poder conversar sobre cada uma das situações.  

A pesquisadora lançou mão de algumas outras perguntas ao longo das entrevistas, por 

julgar pertinente buscando abranger o conteúdo expresso, de acordo com as respostadas 

dadas. Não necessariamente todas as perguntas complementares foram feitas a todos os 

entrevistados. Por exemplo: 

 

(i) Você poderia citar situações de seu cotidiano em que você percebe mais 

oportunidades em fazer articulações com profissionais de outros serviços? 

(ii) Você poderia citar alguma situação em que considera ter articulado um trabalho 

em rede no oferecimento do cuidado a um paciente? 

(iii) Você poderia citar alguma situação em que, mesmo reconhecendo a necessidade, 

não conseguiu articular um trabalho em rede no oferecimento do cuidado a um paciente? O 

que o (a) impediu? 

(iv) O que seria rede de cuidado para você? 

 

As entrevistas tiveram duração variada, sendo que a de menor duração foi de 25 

minutos e a de maior duração foi de 1 hora e 18 minutos. As entrevistas foram todas gravadas 

com a expressa anuência dos voluntários participantes da pesquisa e, posteriormente, 

transcritas para então serem analisadas.  

 

4.4.2. Participantes da pesquisa 

 

Foram entrevistados treze profissionais de saúde (nível superior, médio e 

fundamental) de diferentes categorias que trabalham no CAPS II – dois profissionais e um 

coordenador; no Ambulatório Ampliado de Saúde Mental - dois profissionais e um 

coordenador; no Serviço de Emergência Psiquiátrica em nível hospitalar - dois profissionais 

e um coordenador; na Unidade de Atenção Primária à Saúde - quatro profissionais. Todos 

envolvidos, de alguma maneira, na produção do cuidado aos pacientes com transtorno 

mental em seus diferentes níveis de atenção. Todos foram voluntários para participar da 

pesquisa e esclarecidos quanto aos objetivos e riscos da mesma através da leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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4.4.3. Local do Estudo 

 

 Este estudo foi desenvolvido em um Município pertencente à região metropolitana do  

estado do Rio de Janeiro. 

A pesquisa foi realizada em quatro serviços de saúde desse município – um CAPS, um 

Ambulatório Ampliado de Saúde Mental, o Serviço de Emergência Psiquiátrica em nível 

hospitalar e uma Unidade de Atenção Primária à Saúde. Esses serviços recebem pacientes 

com transtorno mental, de uma mesma região do município e, espera-se, entre eles um 

trabalho articulado em rede, em que esses serviços devem se complementar e manter atitude 

cooperativa e integrada para oferecer um cuidado integral ao paciente. 

 

 A Unidade de Atenção Primária à Saúde estudada nessa pesquisa, atualmente é 

composto por quatro setores / equipes, cada um com aproximadamente 2400 usuários 

cadastrados. As equipes são compostas por dois agentes comunitários de saúde, um médico, 

uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um dentista (um para dois setores) e um auxiliar 

de saúde bucal (um para dois setores). Contando com supervisões de especialidades. 

 

 O Ambulatório Ampliado de Saúde Mental estudado nesta pesquisa é um dos 

serviços que compõem a Rede de Saúde Mental do Município estudado. Funciona como uma 

das portas de entrada desta rede. Funciona de Segunda a Sexta – feira, das 8 às 17 horas, 

dentro de uma Policlínica Regional contando com uma equipe multiprofissional. A clientela 

recebida por este serviço é bastante diversificada: pacientes psicóticos, neuróticos, pessoas 

com problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas; situações graves e 

situações menos graves; adultos, idosos, crianças e adolescentes. Atualmente tem 1220 

pacientes inscritos e conta com a seguinte equipe assistencial: 01 terapeuta ocupacional 

(Coordenadora do Serviço), 01 enfermeira (Coordenadora Técnica do Serviço), 02 

acompanhantes domiciliares, 04 médicos psiquiatras, 06 psicólogos, 01 supervisora clínico-

institucional, além de receber alunos em formação para prática de estágio. Conta com os 

seguintes dispositivos assistenciais: Atendimento individual com psicólogo, psiquiatra, 

terapeuta ocupacional e enfermeira aos pacientes e familiares; visitas domiciliares; 

acompanhamento durante o período de internação; acompanhamento domiciliar; grupos 

terapêuticos; oficinas terapêuticas; acolhimento/recepção a pacientes novos; acompanhamento 

psicossocial: auxílio para obtenção de documentos e benefícios; acompanhamento no 

território para possibilitar inserção social e trabalhar autonomia de nossos pacientes, grupo de 
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passeio (atividades de lazer na comunidade criando possibilidade de inserção social – 

passeios, participação em eventos, etc.); ação intersetorial. Conta também com espaço 

semanal de reunião de equipe e supervisão institucional. 

 

 O CAPS estudado também compõe a Rede de Saúde Mental do referido município 

desde 1998 e também funciona como uma de suas portas de entradas. Tem seu funcionamento 

de segunda a sexta-feira das 08 às 17 horas. Recebe pacientes adultos, psicóticos e oferece 

diversos dispositivos assistenciais. A assistência pode ser classificada como intensiva, semi-

intensiva e não intensiva. Dependendo do projeto terapêutico pensado, o paciente tem a 

possibilidade de atenção diária. Atualmente tem 240 pacientes inscritos e conta a seguinte 

equipe assistencial: 01 psicóloga (coordenadora técnica), 05 psicólogos, 01 assistente social, 

01 terapeuta ocupacional, 01 enfermeira, 01 farmacêutica, 04 médicos, 04 técnicos de 

enfermagem, 03 acompanhantes domiciliares, 01 oficineiro, 01 supervisora clínica-

insitucional, além de receber alunos em formação para prática de estágio. Conta com 

atendimento individual por diversas categorias profissionais aos pacientes e seus familiares; 

visitas domiciliares; acompanhamento durante a internação; acompanhamento domiciliar; 

Espaço de convivência; grupos e oficinas terapêuticas; acolhimento e recepção a pacientes 

novos; acolhimento à crise; acompanhamento psicossocial; ação intersetorial; ações de 

formação a alunos como campo de estágio e espaço semanal de reunião de equipe e 

supervisão semanal. Esse serviço privilegia o estabelecimento de espaços coletivos, sendo um 

de seus objetivos a reinserção social dos pacientes mais comprometidos e com laços sociais e 

familiares mais fragilizados. 

 

 O Serviço de Emergência Psiquiátrica em nível hospitalar funciona como um 

ponto de atenção no cuidado ao paciente com transtorno mental no mesmo município, por 

vezes recebendo pacientes dos municípios vizinhos. Tem seu funcionamento nos moldes 

atuais desde 1997, passando a contar com uma equipe multidisciplinar para a avaliação das 

situações de crise que chegam ao hospital. Os plantões, em sua maioria, são compostos por 

três médicos durante o dia; dois médicos à noite; três psicólogas sendo duas diaristas e uma 

plantonista; um enfermeiro e um técnico de enfermagem. A média de atendimentos fica em 

torno de 25 a 30 atendimentos diários. É um serviço que funciona 24 horas por dia, sete dias 

por semana. Recebe toda demanda que chega, tanto espontânea quanto pela SAMU, Corpo de 

Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ), Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(PMERJ); Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e demais serviços de saúde do 
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município e região. Os pacientes em observação são assistidos por equipe multidisciplinar 

incluindo médico, psicólogo e enfermeiro e a demanda externa conta com pronto atendimento 

médico. Sendo um dispositivo aberto, de emergência, não há restrições de faixa etária, gênero,  

diagnóstico e etc. Tem como característica manter articulação constante com os demais 

serviços da rede de saúde e de saúde mental. 

 O Hospital Psiquiátrico é referência para todo o Município e, eventualmente, até para 

pacientes trazidos de cidades vizinhas, componentes da Região Metropolitana. A assistência 

prestada durante as internações é integral e realizada através do trabalho em equipe 

multiprofissional e em articulação com os serviços assistenciais e valorizando os vínculos 

relacionais dos pacientes. 

 

4.4.4. Aspectos Éticos 

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal Fluminense, em maio de 2016, tendo sido aprovado em julho de 2016, 

de acordo com o parecer número 1.629.318. Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP sob o nº 

CAAE 56262116.5.0000.5243. 

Todas as etapas da referida pesquisa, por envolver seres humanos, foram fundamentadas 

e desenvolvidas de acordo com as determinações e exigências da Resolução nº 466/2012 – e 

demais resoluções – do Conselho Nacional de Saúde, com apresentação do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido aos participantes da pesquisa no momento do trabalho de 

campo, onde estavam descritos os riscos e benefícios do estudo, assim como a garantia da 

privacidade ao participarem da pesquisa. 

O benefício dessa pesquisa refere-se a produção de informações importantes sobre o 

trabalho em rede na produção do cuidado, de forma que o conhecimento que será construído a 

partir desta pesquisa possa ajudar na compreensão dos processos envolvidos e, eventualmente, 

contribuir para o seu aprimoramento.  

O material resultante da pesquisa de campo, isto é, as entrevistas individuais, foram 

gravadas em meio eletrônico, transcritas em arquivos digitais, e serão guardadas pela 

pesquisadora – em total segurança e sigilo – por um período de cinco anos. 

 

 

 



62 

 

4.4.5. Análise dos dados 

 

 Na parte que consiste em trabalhar os dados produzidos, foi realizada uma análise 

qualitativa através dos conteúdos obtidos a partir das entrevistas. Os dados foram apreciados 

pela análise de conteúdo de Bardin: 

 

“A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção / recepção (variáveis inferidas) 

dessas mensagens”. (BARDIN, 2004, p. 42) 

 

 

 A análise de conteúdo é a modalidade temática, que consiste em descobrir os núcleos 

de sentido que favorecem a captação da representação social das pessoas depoentes sobre o 

objeto em estudo, assim como a contextualização psicossocial que circunda esse objeto 

(MINAYO, 1992). Trata-se de uma técnica irá analisar o que foi dito nas entrevistas ou 

observado pelo pesquisador, buscando identificar os temas recorrentes.  

 Segundo Minayo (1992) existem três etapas operacionais da Análise Temática: “(1) 

pré-análise, decomposta em leitura flutuante, constituição do corpus e formulação de 

hipóteses e objetivos com base nas respostas dos entrevistados; (2) exploração do material; 

(3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Na segunda fase foi incluída a análise 

das questões em categorias”. (MINAYO, 1992, p. 51)  

A fase, pré-análise, é desenvolvida para sistematizar as ideias iniciais oriundas do 

referencial teórico e para estabelecer indicadores para a interpretação das informações que 

foram coletadas.  

Concluída essa primeira fase parte-se para a exploração do material, que constitui a 

segunda fase para a análise. A exploração do material consiste na construção das operações de 

codificação, considerando-se os recortes dos elementos em unidades de registros. Bardin 

(2004) define codificação como “a transformação, por meio de recorte, agregação e 

enumeração, com base em regras precisas sobre as informações textuais, representativas das 

características do conteúdo” (BARDIN, 2004). 

A terceira fase constitui-se como a fase da interpretação, do tratamento dos resultados. 

Ou seja, consiste em recortar os conteúdos manifestos e latentes contidos nas entrevistas. 

Quanto à interpretação, a análise de conteúdo transita entre dois polos: o rigor da objetividade 

e a fecundidade da subjetividade (BARDIN, 2004).  
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 As categorias são definidas por Bardin (2014) como rubricas ou classes reunidas 

agrupadas em razão de características comuns dos elementos. 

 Por último foi feita a articulação entre os dados produzidos na perspectiva de se fazer 

algumas considerações acerca do cuidado em rede ao paciente com transtorno mental no 

Município estudado. 
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO: SUJEITOS COM 

CAPACIDADE DE COLOCAR EM QUESTÃO OS PADRÕES NORMATIVOS 

 

 A partir da análise dos elementos surgidos com as entrevistas foi possível uma 

primeira aproximação com as narrativas através de leituras flutuantes. As narrativas foram 

lidas e relidas possibilitando um maior aprofundamento dos núcleos de sentido das respostas 

às situações problemas pelos entrevistados, em um primeiro momento, individualmente. 

Foi possível perceber a convergência das respostas para três categorias principais.  

(I) Sentidos de uma rede de cuidado: conceituação e características; 

(II) Meios operadores para a construção de uma rede de cuidados – construção da 

prática – dificuldades e facilidades;  

(III) Propostas para minimização das dificuldades e efetivação de uma rede de 

cuidados. 

Essas categorias podem ser expressas pelos conceitos norteadores e, cada uma delas 

foi organizada a partir das subcategorias: Trabalho em rede, Redes de Apoio, Conflito, 

Continuidade do Cuidado, Assistência Integral, Cuidado Compartilhado, Processo de 

Formação, Espaços Amplos de Discussão, Organização do Trabalho. Tal delimitação será 

apresentada no quadro demonstrativo a seguir e pormenorizadas a partir da discussão dessas 

categorias.  

 

Quadro 1. Categorias obtidas a partir das entrevistas com os profissionais da saúde: 

construção de uma prática de cuidado. 

Categorias Sub-categorias Conceito norteador 

 

 

I: Sentidos de 

uma rede de 

cuidado: 

conceituação e 

características 

 

 

(I) 

Trabalho em rede 

 

 

 

(trabalho em equipe; articulação com o território; entre equipes – 

serviços; organização interna dos serviços) 

A normativa é um padrão que já foi consensuado, mas não garante 

o meio de como a rede vai se constituir. Isso depende dos atores 

envolvidos no processo. Demonstra como os serviços se articulam. 

 

 

(II) 

Redes de Apoio 

 

 

(Redes intrasetoriais e intersetoriais para além da questão de saúde) 

Denota a importância de uma rede de apoio consistente, completa e 

ampla, para além da saúde, considerando outras formações de rede. 

 

 

(III) 

Conflito 

 

 

 

 

(Falta de conhecimento do trabalho do outro; dificuldade em 

conseguir assistência clínica para os pacientes com transtorno 

mental) 

Salienta a existência de conflitos que precisam ser mediados e 

gerenciados em uma rede 
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II: Meios 

operadores para 

a construção de 

uma rede de 

cuidados – 

construção da 

prática – 

dificuldades e 

facilidades 

 

(IV) 

Continuidade do 

Cuidado 

 

 

(Responsabilização e linha do cuidado) 

Salienta a importância da responsabilização para possibilitar uma 

atenção contínua. 

 

(V) 

Atenção integral 

 

 

(Acolhimento; escuta; vínculo; acompanhar o usuário na trajetória 

da rede; disposição e disponibilidade do profissional) 

Salienta a importância da atenção integral ao paciente, na 

perspectiva do cuidado ampliado. 

 

 

(VI) 

Cuidado 

compartilhado 

 

 

(compartilhamento das ações ou desresponsabilização através de 

encaminhamentos burocráticos) 

Denota a horizontalização, co-problematização, compartilhamento 

das ações.  

 

 

 

 

III. Propostas 

para 

minimização das 

dificuldades e 

efetivação de 

uma rede de 

cuidados 

 

(VII) 

Processo de 

formação 

 

 

Principio Geral: Rede como diretriz. Essa diretriz pode se constituir 

com operadores nesse processo a partir de dispositivos agenciados 

pelos profissionais. 

 

(VIII) 

Espaços amplos de 

discussão 

 

Salienta a necessidade de aproximação, conversas, encontros entre 

os profissionais para a tecitura de uma rede. Espaços em que 

possam se ouvir sem que as dificuldades estruturais tomem a cena 

em discussões clínicas. 

 

 

(IX) 

Organização do 

trabalho  

 

 

Evidencia o risco que temos em burocratizar o cuidado. 

Quadro I: Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Seguiremos, agora, com a apresentação dos resultados a partir do material empírico 

produzido referente as categorias elencadas, juntamente com a discussão e reflexões 

pertinentes, retomando os conceitos e autores anteriormente apresentados no Capítulo 2, 

podendo também ser apresentados novos referenciais para as discussões.   

 

5.1. Categoria I: Sentidos de uma rede de cuidado: conceituação e características 

 

Essa categoria aponta para o fato de que a normativa é um padrão que já foi 

consensuado, mas isso não garante o meio de como a rede vai se constituir. Isso vai 

depender dos autores envolvidos no processo e como entendem o trabalho em rede. De 

alguma forma, ao expressarem o entendimento de rede de cuidado, apontam para a forma 

como se articulam com os outros serviços. 

Como já mencionado essa categoria abrange as seguintes subcategorias: 
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5.1.1. Trabalho em rede 

 

As falas destacadas a seguir sistematizam os pontos de vista dos profissionais. A partir 

disso, podemos destacar alguns aspectos importantes na discussão sobre o trabalho em rede. 

 
“Acho que a rede é o laço. A rede não existe sem os profissionais, 

a rede por si só não se sustenta. Eu acho que é muito do um a um. 

Fazer o contato direto com o fulano de tal da rede, do local tal, e a 

cada vez que isso muda, isso precisa ser renovado”. (P12) 

 

“(...) Mas acho que a rede é circulação, e através, mais uma vez 

insisto, através dos profissionais que estão na rede. A rede por si 

só não tem serventia nenhuma. A rede é construída.” (P12) 

 

“Eu acho que é isso, o cuidado de cada profissional em torno 

daquela pessoa. É o que cada pessoa pode contribuir na linha 

daquela pessoa. Acho que é isso”. (P3)  

 

“Eu acho que é disso, de tentar partilhar mesmo, dividir essa 

responsabilidade no cuidado, porque eu acho que às vezes a gente 

fica muito numa coisa de que a saúde mental vai resolver tudo, que 

a gente vai cuidar de tudo, que a gente vai ensinar as pessoas a 

trabalhar e eu acho que não é nem um pouco assim. Eu acho que é 

tentar articular com o território mesmo, com os dispositivos, tem 

tanta coisa que a gente nem conhece, para mim é responsabilizar 

os outros equipamentos dos serviços do território, dividir, e eu 

acho que tem uma coisa da transmissão. Transmitir para eles e 

poder ouvir também, eu acho que é um pouco isso”. (P13) 

 

Para Deleuze e Guattari (1995), as redes são o resultado ou o produto do esforço dos 

trabalhadores que, movidos pela vontade de cuidar, se conectam uns com os outros, seja no 

âmbito individual ou coletivo. Essa organização auxilia na busca de instrumentos de 

integração do cuidado. 

Dessa forma, para além da rede como forma de organização administrativa, as falas 

destacam que redes são redes de pessoas, ligação entre pessoas e não entre instituições e não 

computadores ligados uns aos outros. São as pessoas que se conectam. Nessa perspectiva 

podemos situar que a ideia de rede para o setor da saúde não é nova, mas esclarecemos que, 

primeiramente, a rede foi olhada como sendo interna ao conceito de sistema, sendo o projeto 

do sistema um grande homogeneizador. Já as redes de saúde mais recentes se orientam por 

outra lógica. As redes assumem a heterogeneidade. A partir delas existem vários nós, 

múltiplos nós e não um lugar específico, mas pontos de articulação em maior ou menor 

densidade. Isso permite respostas flexíveis para diferentes necessidades das pessoas 

(ROVERE, 1999). 
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Segundo Cecílio (2012) uma rede concreta é produzida e usada por usuários, 

trabalhadores e gestores, cada qual com seus interesses postos mais ou menos claramente. 

Segundo Mário Rovere (1999) os profissionais têm papel fundamental na construção da saúde 

e devem “olhar mais de perto as necessidades do povo”. Necessidades essas que são 

historicamente construídas e decorrem de conversa entre o profissional da saúde e a 

população. Necessidades que são novas e antigas e que de alguma forma esse encontro 

“ressignifica”.  

 Vale uma ressalva. De forma alguma, com essas afirmações, estamos negligenciando a 

importância da existência dos serviços e sim, propondo uma reflexão acerca do que garante a 

existência de uma rede. Dessa forma, o que entra em questão é a existência efetiva de uma 

rede. As unidades com seus diferentes níveis de complexidade, organizadas por diferentes 

níveis de atenção são importantes e precisam existir e estarem instrumentalizadas de forma a 

possibilitar que os profissionais consigam garantir a assistência e a produção de cuidado.  

 Retomando, mais uma vez a conceituação de RAS, definida pelo Ministério da Saúde, 

temos que as mesmas são “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 

densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, Portaria nº 4.279, 2010), pelo 

entendimento de que a partir dessa definição as portarias são definidas e instituem parâmetros 

de funcionamento. Já para Mendes (2011), os sistemas integrados, ou seja, uma rede integrada 

de atenção à saúde seria um conjunto organizado, articulado e coordenado de pontos de 

atenção com o objetivo de oferecer uma assistência contínua e integral para uma população 

definida. 

Mas as unidades, ou melhor, os pontos de atenção, eles não se bastam, adicionadas a 

eles “entendemos a saúde como um direito e um processo de ‘afirmação da vida’ – portanto, 

requer profissionais com um compromisso ético efetivo com os usuários e um modelo de 

atenção centrado no usuário e suas necessidades” (SILVA JR, PONTE, HENRIQUES, 2005, 

p. 2).  

Rovere (1999) traz uma dimensão importante, qual seja, que a lógica das redes não é 

uma estrutura para se envolver apenas com o exterior, serve também para o estabelecimento 

de novas formas relacionais no interior das instituições, servindo como mecanismos intra-

organizacionais. Rede traz laços de solidariedade, ligações. Mas como uma unidade de rede se 

liga a outra unidade? Para o autor o link para unidade básica é a relação entre sujeitos. Os 

links são montados a partir de redes formais e informais estabelecidas entre os profissionais e 
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deles com os usuários e, nesse processo de construção existem diferentes níveis. São redes de 

pessoas e não rede de coisas. 

Em relação à construção de um trabalho em rede, pode-se dizer, através da resposta 

dos entrevistados em articulação com a literatura, que se constitui em um processo dinâmico, 

flexível que inclui a importância da ligação entre as pessoas. A existência dos serviços como 

pontos de atenção da rede de atenção psicossocial é de extrema importância, como já nos 

sinaliza a RAPS; no entanto, eles, por si, não constituem uma rede de cuidados. Dessa forma 

podemos dizer que os profissionais, as pessoas são links entre os serviços e seus dispositivos.  

 

“Então, a gente aqui tem vários treinamentos, a gente aprende a 

lidar com um pouquinho de cada coisa, a gente também não faz o 

que não cabe né. Mas é mais essa articulação que a gente tem que 

ter tanto com o paciente quando a gente vai na casa dele e com 

aqui a unidade, a gente tem aqui (...) a gente tem contato direto 

com a técnica, com o médico, com o enfermeiro, com as 

supervisões, a gente vai passando o caso a quem pode ajudar mais 

... normalmente o primeiro contato é a enfermeira, que é quem vai 

articular melhor. Mais a gente tenta, a gente tem o médico ... 

quando é caso mais urgente a gente já vai a ele – a gente pode ir 

lá na casa? – ele vai, ele dá essa liberdade a gente. O trabalho em 

equipe eu acho”. (P3) 

 

Outro aspecto que podemos sinalizar a partir da fala destacada acima se refere a uma 

rede de cuidado articulada dentro da própria unidade para o cuidado do paciente, ou seja, nos 

remete ao trabalho em equipe.  Trabalho em equipe que representa a relação entre os 

sujeitos/profissionais no interior das instituições e, de forma mais ampla, se constituindo 

como links para uma rede ampliada que extrapole a rede constituída naquele serviço 

específico, construindo outros nós, ampliados nós. 

Com esse recorte inicial de como os profissionais entendem o conceito de rede, 

percebemos que há uma dinâmica que se estabelece no processo das relações e em seus 

desdobramentos, com isso, podemos notar que as redes e as formas de cuidar se sustentam nas 

relações entre os sujeitos.  

O trabalho em saúde é essencialmente relacional. Essas relações envolvem 

subjetividades, demandas, conflitos e territórios, e não uma rede inerte, imóvel estabelecida 

por construções fixas de serviços de saúde existentes e sua relações pautadas por níveis de 

atenção (AYRES, 2011).  
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5.1.2. Redes de Apoio   

 

As falas dos profissionais definem o que seria uma rede de apoio e sublinham a 

importância de uma rede de apoio consistente, completa e ampla para além da saúde, 

considerando como importante outras formas de rede. 

 
“A rede de cuidado é essa interação, desses setores dos CAPS, da 

Atenção Básica, das Policlínicas, do Hospital psiquiátrico, é essa 

articulação que essas localidades têm”. (P2) 

 

“A gente conta com a atenção básica e aí T., por exemplo, que é 

uma paciente que é de uma Residência Terapêutica (RT). A gente 

consegue contar com a RT, a gente consegue contar com os 

cuidadores da RT, a gente cuida dela aqui pelo ambulatório, a 

gente tem um trabalho todo com a Acompanhante Domiciliar de 

gerenciamento financeiro ali, que passa junto com a referência 

dela de cuidado com o gerenciamento dela financeiro, tem todo um 

trabalho com a coordenação dessa RT, tem todo um trabalho 

articulado com a Atenção Primária , tem um trabalho articulado 

com o hospital universitário, e aí a gente consegue com o próprio 

CAPS, porque ela chega no CAPS também, e aí a gente consegue 

tratar da T. de uma maneira que é o que é necessário para a T. 

assim, entendeu, mas não está dado. Não está dado, foi preciso 

construir isso, foi uma construção”. (P6) 

 

 “(...) eu acho que é essa rede mesmo, que a gente vai construindo 

com diversos serviços, incluindo outros serviços que não só da 

saúde”. (P10) 

 

“Rede de cuidado é você conseguir incluir essa pessoa em algum 

dispositivo e isso se ramificar para que isso consiga abranger 

todos os aspectos da vida dessa pessoa. É você conseguir acessar 

essa pessoa de alguma maneira. Tem algumas pessoas que são 

muito difíceis da gente acessar, né, então, não adianta você ter 

coisas isoladas. Você precisa se comunicar no serviço.” (P11) 

 

“Acho que ter disponível para aquele usuário, um sistema que dê o 

suporte completo que ele precisa. As pessoas precisam de 

atendimento não só na saúde mental, né, na clínica em geral, em 

todos esses sentidos, muitos precisam de um acompanhamento 

mais intenso e eu acho que essa rede, assim, de cuidado ele está 

para conseguir fornecer isso, conseguir, dar conta dessas 

situações. Tanto pacientes que conseguem estar por conta própria, 

quanto aquele paciente que não consegue chegar ao serviço, né, eu 

acho que ter uma rede que se comunica consegue cuidar melhor, 

consegue evitar que cheguem a situações extremas, a situações 

graves, a consequências graves para aqueles indivíduos, né. Então 

aquela pessoa que precisa do cuidado da rede de saúde mental, do 

cuidado clínico, que tem questões clínicas importante para tratar, 

ter esse cuidado de todos os lados, isso acaba ajudando, né, 

clinicamente estável, a parte da saúde mental ajuda a estabilizar, 
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as questões clínicas às vezes desestabilizam a parte psiquiátrica. 

Então, uma coisa ajuda a outra estar estável, então, é importante a 

rede nesse sentido, de ter o cuidado como um todo daquele 

indivíduo. E ter essa ajuda, né, entre os serviços, assim, os 

técnicos né, de ter esse suporte, porque às vezes é difícil né, a 

gente dar conta de alguém sozinho, a gente vai precisar de 

alguém, tipo a atenção básica, né, está lá perto, acessar o clínico, 

tal, acho que é isso”. (P8) 
 

Essa categoria pode ser articulada ao trabalho de Cecílio (1997) no qual foi 

destacada a dimensão de divisão de responsabilidades ao discorrer que, na perspectiva das 

redes de atenção, os serviços devem manter uma relação cooperativa, de forma horizontal, 

mesmo que respeitando as diferenças nas densidades tecnológicas. 

Uma rede de apoio, por conseguinte, é uma estrutura que pode dar algum tipo de 

apoio, suporte. A ideia costuma referir-se a um conjunto de organizações ou entidades que 

trabalham de maneira sincronizada para colaborar com alguma questão, no caso desse estudo, 

o cuidado integral em saúde. Uma rede também é produzida com o território que a integra. 

 

“As redes constituem uma realidade nova que, de alguma maneira, justifica a 

expressão verticalidade. Mas além das redes, antes das redes, apesar das redes, 

depois das redes, com as redes, há o espaço banal, o espaço de todos, todos os 

espaços, porque as redes constituem apenas uma parte do espaço e o espaço de 

alguns (...).” (SANTOS, 1996, p.17) 

 

Tomando saúde em um conceito ampliado, sobretudo para os pacientes com transtorno 

mental, é de extrema importância que a rede de cuidados considere o pacientes como um 

sujeito no social e reconheça a importância de suas redes sociais, rede de apoios sociais. 

 

“Fortalecer os vínculos que ela tem no [...], na Igreja ou os 

vínculos que podem apoiá-la né e tentar dar um suporte para ela 

nesse sentido né”. (P1) 

 

“Eu faço o exercício, isso é difícil até para mim, mas eu faço o 

exercício com minha equipe, sempre quando eu posso, assim, 

algumas reuniões menores, ou em própria reunião de equipe, 

assim, da gente pensar uma solução para além dos dispositivos de 

saúde. O que a gente pode ofertar na cidade, assim, para ela”. 

(P10) 

 

 
O campo do cuidado à saúde, como vimos, não deve se restringe aos profissionais da 

área da saúde. Parte importante dos atores está localizada na interface com o social, com os 

laços sociais estabelecidos pelo paciente com transtorno mental, laços que, muitas vezes 



71 

 

devem ser reestabelecidos, o que exige outra relação entre loucura e cultura, mais fértil e 

generosa para ambas (LOBOSQUE, 2007). 

 

5.1.3. Conflito 

 

Esta subcategoria salienta a existência de alguns aspectos que foram reconhecidos 

pelos profissionais como dificultadores da constituição de uma rede de cuidados, chamaremos 

esses aspectos de conflitos.  

 
“Ah! Bem superficial, bem superficial, e talvez eu seja um dos 

médicos que mais conhece, e mesmo assim bem superficial. Por 

exemplo, no hospital psiquiátrico eu fui três vezes. As três vezes 

que eu fui eram serviços estruturados de maneira diferente. 

Primeiro tem essa questão de mudar sempre, pode ter haver com 

essa questão de recursos humano, do RPA
5
, eu acho que pode ter 

haver com isso. (...) Nesse ano que passou eu fui levar outra 

paciente, não era um surto psicótico, era boderline mesmo, ela 

ficou muito agressiva lá no posto porque se desentendeu com o 

médico, quebrou tudo lá, aí fomos levar ela no hospital. Aí era 

esquema de ambulatório, como tem residente lá, troca muito”. (P1) 

 

“Enfim, o Ambulatório eu conheço superficialmente também. Eu 

sei como é o acolhimento de lá porque eu precisei entender porque 

meus pacientes estavam recebendo não. (...) Teve uma época que 

eles faziam grupo de apoio, que alguns pacientes meus não 

gostavam de grupo, aí eles chegavam queixando. Mas eu conheço 

sempre pelos olhos e relatos dos meus pacientes. Eu não sei nem 

aonde entra lá”. (P1) 

 

“O CAPS II eu não sei onde é. Não tenho pacientes lá não. Ele 

serve para que?” (P1) 

 

“Acho que a gente está em tempos do trabalho diferentes, sabe. De 

ficar numa coisa muito de achar que é o outro que precisa garantir 

o cuidado. Acho que isso aponta para certa falta de parceria. No 

trabalho mesmo, a gente acaba funcionando no minha farinha 

pouca o meu pirão primeiro, sabe. Então eu acho que um trabalho 

em rede, não sei, se é certa nostalgia minha, eu acho que precisa 

de certa direção maior assim, e de uma construção de todo mundo, 

sabe”. (P5) 

 

“É mega importante essa rede, essa articulação e, até relações 

nossas entre equipe, não só uma boa relação com a equipe do 

CAPS, mas com os outros serviços, acho que isso facilita, sabe. Na 

rede toda, nos outros serviços, porque a gente acaba conhecendo 

os outros profissionais a partir de casos que a gente acompanha, 

de discussões que a gente tem e eu acho que manter, assim, uma 

                                                 
5
 Recibo de Prestação Continuada, sendo esta uma das formas de contratação dos profissionais de saúde. 
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boa relação com os colegas de trabalho eu acho que facilita até na 

transmissão e na discussão, assim, do caso, também”. (P9) 

 

“Eu acho que é mais fácil, assim, para mim, quando eu já conheço 

a pessoa, por exemplo, já tenho algum lugar, até a transmissão 

assim, de saber para quem a gente está falando é mais fácil. Mas 

claro que acontece para caramba da gente transmitir para quem a 

gente não conhece”. (P9) 

 

Esses conflitos precisam ser mediados e gerenciados para que um efetivo trabalho em 

rede possa acontecer.  

Como já indicado anteriormente, para Rovere (1999) o conflito seria um “ataque a 

rede”, o pode interferir, atrapalhar.  Para que os conflitos possam ser mediados é importante 

que a rede possa ser gerenciada. Uma das possibilidades de lidar com o conflito na busca pelo 

apoio entre as pessoas, na busca de uma atitude cooperativa, indicada pelo autor, seria o 

conhecimento.  

Ao passo que eu conheço o outro como interlocutor importante a possibilidade de que 

uma articulação aconteça passa a existir, dessa forma os conflitos, as divergências, as 

discordâncias diante de uma avaliação para se pensar uma conduta terapêutica, por exemplo, 

podem ser mediados e tratados de forma séria e verdadeira entre os envolvidos para que o 

cuidado seja garantido. Isso produz vínculo e produz cooperação. Quando isso não acontece, 

ou seja, quando o parceiro é desconhecido, sendo considerado dispensável ao cuidado, ou 

quando a discordância torna-se impedimento ao diálogo a possibilidade de uma articulação 

em rede para fazer operar o cuidado integral torna-se dificultada ou, por vezes, impedida.  

   Por isso, quando o profissional diz conhecer superficialmente ou até mesmo nem 

conhecer determinado serviço, isso é gravíssimo, denota que há uma distância enorme entre 

um e outro serviço e isso interfere diretamente no cuidado articulado e integral. Esse 

distanciamento é uma incoerência diante de tudo que estamos discutindo nesse trabalho. 

Como destacado por Rovere (1999) o reconhecimento, a compreensão, a colaboração, 

a cooperação e a parceria são níveis que, dentro de uma rede, servem para apoiar uns aos 

outros. Mas se cada um está recluso em si mesmo, se considerando autosuficiente, a chance 

de uma articulação fica bastate diminuída.  O reconhecimento que se expressa na aceitação 

dos outros seria o primeiro nível. Em muitos casos, a dificuldade de funcionamento de uma 

instituição ou a dificuldade de interação, seja com o usuário, seja no contato com os demais 

serviços, está no não reconhecimento que o outro existe. As instituições tem por hábito uma 

falha em reconhecer o direito à existência dos outros (ROVERE, 1999). Na tendência à 

homogeneização, facilmente, todo mundo no bairro é considerado o mesmo, assim como 
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todos os profissionais que trabalham em determinado serviço de saúde é o mesmo, todos da 

gestão são iguais. "Então, descobre-se que nem todos são iguais e há uma grande 

heterogeneidade em cada uma dessas unidades. O primeiro ponto para começar a construir é 

reconhecer que o outro existe ou, mais precisamente, o outro tem o direito de existir"
6
 

(ROVERE, 1999, p. 24). 

Dessa forma, a subjetividade do profissional interfere diretamente em seu processo de 

trabalho, em sua forma de produzir cuidado. Sua subjetividade interfere na forma como 

entende e interpreta as normativas existentes e a forma como as utiliza em sua prática 

cotidiana.  

No dizer de Ayres (2011), sujeitos são diálogos e para cuidar da saúde de alguém, 

mais do que construir um objeto e intervir sobre ele é preciso considerar a construção de 

projetos, considerar qual é o projeto de felicidade que está em questão para o usuário nessa 

busca do cuidado em um serviço de saúde. Ainda segundo o autor (AYRES, 2011), o 

encontro entre profissional-usuário constitui-se como um espaço relacional; assim, mesmo 

que apoiado por algumas tecnologias ultrapassa esse controle técnico e se abre para a 

construção de intersubjetividades. 

Nessa perspectiva o cuidado é uma dimensão imprescindível na atitude dos 

profissionais diante dos usuários que deve se expandir para além das tecnologias ou 

procedimentos e deve incluir a integralidade na atenção à saúde. Se não conhecemos o 

trabalho do outro, as possibilidades de parceria e compartilhamento, como poderemos 

compartilhar o cuidado? Sem essa noção, caímos no risco de exigência ou de 

desreponsabilização. 

Buscando exemplificar esse ponto, destacamos as seguintes citações dos 

entrevistados aos serem perguntados sobre o conhecimento dos serviços com quem 

dividem a responsabilidade da clientela atendida em determinado território em diferentes 

níveis de atenção. Serviços que, por veze, ao avaliarem os pacientes os encaminham a 

esses outros serviços que “desconhecem”. É preciso estabelecer redes de potência e não de 

competição. 

                                                 
6
 “Después uno descubre que no todos son iguales y que hay una enorme heterogeneidade em cada una de estas 

unidades. El primer punto para empezar a construir es reconocer que el otro existe o, más precisamente, que el 

outro tiene derecho a existir.” (ROVERE, 1999, p. 24) 
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 Esse desconhecimento e esse distanciamento acabam por produzir desconfianças e 

cobranças, com isso esgarçando cada vez mais os laços que deveriam estar fortalecidos e 

atados por cada ponto de atenção de uma rede. 

Ao ser perguntado aos profissionais sobre a interface para o cuidado compartilhado 

diante de pacientes com transtorno mental que necessitam de intervenção de clínica geral ou 

especializada eles expressam: 

 

“Não, não, muito difícil. Quando você está com câncer você 

precisa fazer um exame de imagem, é o primeiro exame que se 

faça. Primeiro para você ver o tumor, o segundo passo vai ser uma 

(...) colher um pedaço do tumor, uma biópsia, e da biópsia vai 

para hematopatológica para ver se é grave ou não é, maligno ou 

benigno, entendeu? Tudo isso tem que ser muito rápido”. (P7) 

 

“Quando é psiquiátrico, a situação fica muito mais difícil. Pelo 

medo do (...) a gente não tem, pelo menos eu não tive na minha 

faculdade, conversando com vários amigos, ninguém teve um 

ensinamento bom em psiquiatria, né. Então, assim, depende da 

organização do pacientes”. (P7) 

 

“Tem esses casos do hospital geral, que é mais de um até, que a 

gente não consegue. Acho muito difícil”. (P10) 

 

“Nesse caso específico acho que muita falta de recursos do próprio 

hospital. Precisa fazer um exame de imagem aí ele não tem, aí o 

que faz, não faz, então, aí a gente fica meio sem saber também 

como é que faz a partir daí”. (P8) 

 

“Eu acho que não está nem mais nas nossas mãos. É quando o 

paciente necessita de alguma coisa e que não tem, não tem o apoio 

né, a gente estava falando tanto de rede, não tem uma rede 

específica para tal coisa ou então a especialidade, ela demora né. 

O paciente precisa muito de ortopedista e demora mais de três, 

quatro meses para acontecer. Não é que não tem o cuidado, uma 

rede né, mas demora muito, eu acho que é a principal coisa, a 

demora de algumas coisas”. (P3) 

 

“Acho que a instituição clínica, sobretudo, no registo mais 

hospitalar, no nível hospitalar, não faz parte da rede, ouso dizer 

isso”. (P13) 

 

 

Outro ponto bastante destacado, apontado como uma das grandes dificuldades na 

perspectiva da garantia de cuidado integral articulado em rede são os obstáculos e, às vezes, 

impossibilidades, na garantia de um cuidado clínico aos pacientes com transtorno mental. Seja 

no nível da Atenção Primária, seja para garantia de atenção secundária para a população em 

geral. 
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Dessa forma, os conflitos destacados nas falas dos profissionais, indicam a relevância 

da sustentação de ação cooperativa entre os pontos da rede de atenção. Evidenciam que o 

cuidado integral e em rede não é a preocupação central de alguns profissionais e isso interfere 

na assistência prestada. Indica negligência às demandas clínicas. 

Esse ponto pressupõe que a Educação Permanente – conceito que será melhor 

explorado, adiante, ao se comentar a Categoria III – pode ser um instrumento crucial para o 

gerenciamento dos conflitos e para conduzir a formação em saúde. Esse conceito será 

trabalhado na apresentação da Categoria III: propostas para minimização das dificuldades e 

efetivação de uma rede de cuidados.  

Nosso desafio cotidiano vai em direção a superar a dificuldade de muitos profissionais 

em lidar com os impasses subjetivos das pessoas com seus sofrimentos, muitas vezes 

desencadeados pelo cotidiano que se desenrola em duras condições sociais. Dificuldades em 

construir estratégias que ampliem a participação e autonomia dos usuários e dificuldades em 

conseguir uma assistência ampliada que responda as necessidades da pessoa. Trabalhar em 

rede implica na adoção da integralidade da atenção. As redes de atenção à saúde devem 

interconectar e integrar os dispositivos e serviços de saúde de determinado território, 

organizando-o para que diferentes densidades tecnológicas de atenção se articulem e estejam 

disponíveis para o atendimento ao usuário (SILVA, MAGALHÃES JUNIOR, 2011). 

 

5.2. Categoria II: Meios operadores para a construção de uma rede de cuidados – 

construção da prática – dificuldades e facilidades 

 

Embora a categoria cuidado – na filosofia heideggeriana (Heidegger, 2005) – não diga 

respeito ao cuidar ou descuidar no sentido operativo do senso comum, e ainda menos numa 

perspectiva estritamente médica, adota-se aqui o termo cuidado como designação de uma 

atenção à saúde imediatamente interessada no sentido existencial da experiência do 

adoecimento, físico ou mental, e, por conseguinte, também das práticas de promoção, 

proteção ou recuperação da saúde (AYRES, 2011, p.89). 

 Nessa perspectiva, Ayres (2011), citando Heidegger, aponta que qualquer tomada de 

decisão seria agir em-função-de, assumir uma posição que se determina pela situação que 

precede o momento da decisão, ou seja, que não está definida antes e que se reestrutura a 

partir da atualização do projeto existencial na decisão tomada. Isso demonstra a possibilidade 

de percebermos nossas condutas, de refletirmos e de assumirmos, a cada vez, novos diálogos 
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e novas posições diante de quem assistimos. Posição de tomar para si, se responsabilizando 

pelo cuidado e pelo vínculo profissional-serviço-usuário. Posição de incluir a perspectiva do 

paciente e não nossa perspectiva de saber unilateral. Posição de considerar a presença e 

influência de redes de apoio estabelecidas ou a se estabelecer, tais como família, colegas, 

trabalho, outros profissionais. Segundo Merhy (1998) “a clínica não é só saber diagnosticar, 

prognosticar e curar os problemas de saúde como uma disfunção biológica, mas também é 

um processo e um espaço de produção de relações e intervenções, que se dá de modo 

martilhado e no qual há um jogo entre necessidades e modos tecnológicos de agir” 

(MERHY, 1998, p. 6). 

Essa categoria abrange as subcategorias a seguir, como demonstradas no Quadro I. 

 

5.2.1. Continuidade do Cuidado 

 

As falas a seguir sintetizam a questão da continuidade do cuidado: 

 

“Eu acho que rede de cuidado entraria nessa questão da 

continuidade da assistência, do cuidado né. Não só na atenção 

primária, mas na secundária e na terciária (...) de todas as 

atenções”. (P2)  

 

“Vou falar pelo posto, vou repetir as coisas que eu já falei. Eu 

acho que é isso, o meu cuidado como agente comunitária, o 

cuidado de cada profissional em torno daquela pessoa. É o que 

cada pessoa pode contribuir na linha daquela pessoa. Acho que é 

isso.” (P3) 

 

“(...) Não adianta você fazer uma coisa pontual porque você não 

vai conseguir dar conta. Não adianta você pegar essa pessoa que 

está desempregada, bebendo todos os dias e falar para ela – você 

tem que vir ao CAPS todos os dias, tratar da sua bebida – você 

tem que fazer o todo, você tem que tratar dessa família, ver o lugar 

que ela está morando, né”. (P11) 

 

“Uai, o certo assim, se eu sou o ortopedista e estou trabalhando no 

hospital e de repente vem uma paciente enlouquecida e ela pega 

um vínculo comigo, porque eu tratei ela bem, é vontade (...) só que 

qual é a realidade do hospital público, onde essa paciente chega – 

eu estou cansado, puto, nervoso, tem fila, não ganho bem, sabe? 

(...) Vamos dizer que eu bato papo com ela e ela vincula, e ela 

começa a vir em mim, né. O certo é você fazer um 

encaminhamento mais delicado, quase pessoal, sabe? Eu ligar 

para o médico, eu apresentar, eu que tenho vínculo apresentar 

essa paciente ao profissional. Primeiro que eu não vou ganhar 

mais nada por causa disso, eu gosto de falar isso porque a boa 

intenção é muito bonita, mas não dura. (...) Então vai daí, né, não 
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é responsabilidade minha. A grande maioria dos médicos ia 

encaminhar ela – olha, leva esse papel lá no CAPS, pega esse 

papel e leva lá no CAPS que está ai o encaminhamento – foi o que 

aconteceu aqui e ela não voltou. O certo mesmo seria fazer um 

contato pessoal, de médico para médico, ou de médico para 

psicólogo, e, sabe, é (...) fazer realmente uma apresentação mais 

pessoal, entendeu. Mas assim, em linguajar técnico seria o que? 

Ali no hospital onde ela começou o vínculo com o médico 

estabelecer o projeto terapêutico”. (P7) 

 

“O atendimento não vai acabar ali, não vai poder acabar ali. 

Porque para você garantir esse retorno isso vai ter que se 

estender, você vai precisar desconstruir. Então, assim, eu 

marcaria retorno. O que faz eu pensar em marcar o retorno para 

mim mesmo ali, é justamente porque eu que estou ali fazendo o 

primeiro contato. Estou precisando falar isso, estou precisando 

entender o que está acontecendo. Já é difícil para uma pessoa 

fazer esse vínculo, essa coisa toda com alguém, aí você marca 

para outras pessoas, manda encaminhamentos para outros 

serviços, isso pode dificultar”. (P8) 

 

A partir da incidência desse aspectos nas falas dos profissionais entrevistados essa 

subcategoria foi construída e evidencia a importância da responsabilização para possibilitar 

uma atenção contínua. Pode ser articulada a própria portaria nº 4279 (BRASIL, 2010) que 

estabelece as diretrizes para organização da RAS no âmbito do SUS, a qual, logo nos 

objetivos, acena para promoção de uma integração sistêmica, de ações e serviços de saúde 

com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem 

como incrementar o desempenho do sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e 

sanitária; e eficiência econômica. No eixo que trata da estrutura operacional de uma RAS, 

acena ao conceito de longitudinalidade, o qual deriva da palavra longitudinal e é definida 

como "lidar com o crescimento e as mudanças de indivíduos ou grupos no decorrer de um 

período de anos" (STARFIELD, 2002). É uma relação pessoal de longa duração entre 

profissionais de saúde e usuários em suas unidades de saúde, independente do problema de 

saúde ou até mesmo da existência de algum problema. Está associada a diversos benefícios: 

menor utilização dos serviços; melhor atenção preventiva; atenção mais oportuna e adequada; 

menos doenças evitáveis; melhor reconhecimento dos problemas dos usuários; menos 

hospitalizações; custos totais mais baixos (BRASIL, Portaria nº 4.279, 2010). Os maiores 

benefícios estão relacionados ao vínculo com o profissional ou equipe de saúde e ao manejo 

clínico adequado dos problemas de saúde, através da adoção dos instrumentos de gestão da 

clínica - diretriz clínica e gestão de patologias. Dessa foram, confiança e vinculação são 

valores inerentes a uma assistência qualificada. Como atributo de uma rede de atenção 
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destacamos “a existência de mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e 

integração assistencial por todo o contínuo da atenção” (BRASIL, Portaria nº 4.279, 2010). 

Essa dimensão da continuidade do cuidado vem sendo discutida na perspectiva de 

linhas de cuidado que, segundo a portaria da RAS seria uma forma de articulação e 

recursos e das práticas de produção de saúde, orientadas por diretrizes clínicas, entre as 

unidades de atenção de uma dada região de saúde, para a condução oportuna, ágil e singular, 

dos usuários pelas possibilidades de diagnóstico e terapia, em resposta às necessidades 

epidemiológicas de maior relevância. Visa à coordenação ao longo do contínuo assistencial, 

através da pactuação/contratualização e a conectividade de papéis e de tarefas dos diferentes 

pontos de atenção e profissionais. Pressupõem uma resposta global dos profissionais 

envolvidos no cuidado, superando as respostas fragmentadas. A implantação de linhas de 

cuidado deve ser a partir das unidades da Atenção Primária à Saúde que têm a 

responsabilidade da coordenação do cuidado e ordenamento da rede. Vários pressupostos 

devem ser observados para a efetivação das linhas de cuidado, como garantia dos recursos 

materiais e humanos necessários à sua operacionalização; integração e co-responsabilização 

das unidades de saúde; interação entre equipes; processos de educação permanente; gestão de 

compromissos pactuados e de resultados; tais aspectos devem ser de responsabilidade de 

grupo técnico, com acompanhamento da gestão regional (BRASIL, Portaria nº 4279, 2010). 

A organização por linhas de cuidado visa estabelecer articulações entre equipes e 

fluxos de encaminhamento dos usuários considerando suas demandas e necessidades, em uma 

malha de cuidados progressivos, na qual em cada ponto de atenção articulado busca-se a 

garantia do acolhimento, responsabilização, resolubilidade de problemas e continuidade de 

atenção (SILVA JUNIOR, MASCARENHAS, 2004). 

O cuidado em saúde mental se exerce entre outras situações, por exemplo, na atenção 

psicossocial, que tem como um de seus objetivos viabilizar aos sujeitos com transtorno mental 

o melhor nível de autonomia para a vida no social (AMARANTE, 2007). Muita das vezes, ao 

percorrerem a rede, esses pacientes peregrinam antes de encontrar um serviço que os acolha e 

escutem suas necessidades, passando por vários serviços de forma desnecessária, o que revela 

os nós existentes na rede de saúde. A atenção psicossocial propõe uma ampliação e uma 

alteração na forma de entender o problema, atribuindo importância ao sujeito como 

protagonista do tratamento, além de proporcionar dispositivos de reinserção social. 
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5.2.2. Atenção Integral 

 

As falas a seguir são capazes de explicitar essa dimensão da Atenção Integral no 

cuidado ao paciente com transtorno mental. 

 
“A gente tem que ver como é que ele está, a gente tem que ver todo 

o contexto”. (P11) 

 

“A partir da necessidade dele ver para onde eu poderia 

encaminhar”. (P3) 

“O acolhimento já é o começo, já é a base de uma boa conversa 

né, o acolhimento e a atenção que tem que ter com o paciente”. 

(P4) 

 

“O que eu costumo fazer com esse paciente é ir acompanhando. Já 

fui algumas vezes a [...] com paciente né, e já fui ao CAPS Ad, já 

tentei marcar algumas vezes, não por causa do CAPS, mas por 

causa do paciente mesmo, que acaba não querendo ir. Dá 

segurança para ele o fato de você estar lá. O cara quando vai em 

lugar assim ele acha que vai ser internado, ele acha que vai ser 

exposto e aí quando você está lá, uma figura que ele respeita 

talvez ele consiga ter mais adesão ao serviço porque ele está 

vendo que você está lá com ele. Você está se responsabilizando 

junto. E como ele já tem mais adesão a unidade, acaba 

transferindo um pouco essa confiança que ele tem em você para o 

serviço”. (P1) 

 

Essa subcategoria tem relação com a integralidade nos serviços de saúde na 

perspectiva de uma atenção integral, a partir de um cuidado ampliado. Integralidade que 

pressupõe processos em rede para sua efetivação, sendo produto da ação social, em dois 

planos: “individual – onde se constroem a integralidade no ato da atenção individual e 

sistêmico – onde se garante a integralidade das ações na rede de serviços” (PINHEIRO, 

2001). Integralidade é aqui entendida “no sentido ampliado de sua definição legal, ou seja, 

como uma ação social que resulta da interação democrática entre os atores no cotidiano de 

suas práticas na oferta do cuidado de saúde, nos diferentes níveis de atenção do sistema de 

saúde” (PINHEIRO; LUZ, 2007, p.19).  

Ressaltando os meios operadores para a construção da prática na direção de uma rede 

de cuidados, pontuamos agora outros conceitos articulados: o acolhimento, a escuta, o vínculo 

e o acompanhamento do usuário na trajetória da rede (GOMES, PINHEIRO, 2005). Esses 

meios operadores podem ser vistos de forma intimamente relacionada a disposição, 

disponibilidade e subjetividade do profissional envolvido no cuidado. O acolhimento e o 
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vínculo são considerados como diretrizes funcionais na perspectiva na operacionalização de 

práticas integrais em saúde (GOMES, PINHEIRO, 2005).  

Por acolhimento podemos entender como um tratar toda a demanda, de forma a dar 

respostas aos usuários, de forma individual ou coletiva, discriminando riscos, as urgências e 

emergências, encaminhando os casos às opções de tecnologias de intervenção; gerar 

informação que possibilite a leitura e interpretação dos problemas apresentados e a oferta de 

novas opção tecnológicas de intervenção, na direção de se estabelecer projetos terapêuticos 

individualizados (SILVA JUNIOR, MASCARENHAS, 2004). 

A escuta adquire um lugar central na psicanálise por ser esta uma coisa de palavras, 

ditas ou silenciadas, expressas pela voz ou não. Palavras que por vezes enganam, mas que 

abrem um acesso à significação. É importante, ao pensarmos no acolhimento, mantermos uma 

preocupação ativa com a escuta (AYRES, 2011). Ao passo que escutamos os pacientes 

podemos construir um projeto terapêutico visando a garantia de que cada paciente tenha uma 

atenção e conduta singularizadas, em contraposição às práticas homogeneizantes (TENÓRIO, 

2001). Diante do paciente tomamos a decisão por determinadas intervenções, indicamos 

certas atividades, medicamos, podemos dizer uma ou outra coisa. A partir disso o paciente 

responde de determinada maneira, e é essa resposta que nos indicará nosso próximo 

movimento. Ou seja, a partir das indicações dadas pelo paciente podemos orientar o 

tratamento (TENÓRIO, 2001). Isso significa dizer que a autonomia, conceito tão importante 

no campo da saúde mental, tem uma representação singular para cada paciente: pode ser a 

capacidade de trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro, a possibilidade de ir e vir sem 

necessidade de acompanhamento, a capacidade de reconhecer a chegada de uma crise e pedir 

ajuda a tempo de evitar uma internação, por exemplo. Temos acesso ao que se passa com os 

pacientes na emergência da fala a que temos acesso e à qual respondemos. Isso não é uma 

prerrogativa exclusiva da psicanálise. Afinal, a prescrição ou a indicação de determinada 

conduta se faz a partir de uma queixa ou de uma fala delirante, por exemplo (FIGUEIREDO, 

1997). Fazer falar é uma condição da escuta.    

Vínculo pode ser entendido como um recurso terapêutico e parte integrante de uma 

clínica ampliada. Cuidar – na perspectiva do acolhimento e da constituição de vínculos – 

pressupõe atitude de responsabilização, expressa a partir da capacidade de trazer para si a 

função da resposta por determinada situação. É uma atitude de implicação, que no caso dos 

serviços de saúde, evidencia-se por meio do fortalecimento dos laços entre o sujeito que busca 

o atendimento, o serviço e o território. Para tanto o acolhimento e a escuta são diretrizes 

funcionais de extrema importância. 
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Ainda em relação às questões técnicas e instrumentais do cuidado, enfatiza-se a 

necessidade de se ampliar os horizontes normativos que norteiam as práticas de saúde, 

criando condições e dispositivos que privilegiem a dimensão dialógica do encontro 

terapêutico e que possibilitem o emprego de soluções heterodoxas para o manejo de situações 

(AYRES, 2004). Por fim, há que se buscar compreender o cuidado em saúde a partir de suas 

diferentes dimensões, sobretudo de maneira a considerar seu potencial emancipatório, capaz 

de ajudar os sujeitos envolvidos na relação de cuidado, a construírem projetos singulares que 

efetivamente contribuem para a melhoria da qualidade de vida e de saúde (AYRES, 2004). 

Para o enfrentamento dos desafios postos, torna-se necessário estabelecer no agir em 

saúde um novo referencial nos planos epistêmico e axiológico, pautado no compromisso ético 

com a vida, com a promoção e a recuperação da saúde (SILVA JUNIOR., PONTES, 

HENRIQUES 2005). Por esta ótica, parece-nos um bom marcador ético a compreensão do 

cuidado como valor do direito à saúde, pois o mesmo possibilita, enquanto um elemento da 

integralidade, o não distanciamento do cotidiano e da centralidade do usuário nas práticas de 

saúde (PINHEIRO, FERLA, SILVA JUNIOR, 2007).  

Percebemos a convergências desses aspectos nas seguintes falas: 

 

“Eu acho que o que pode facilitar certamente é a disponibilidade e 

a disposição, acho que são as duas coisas né, você está disponível 

para receber e a disposição para transmitir também, né, acho que 

isso, assim, é uma parte essencial do trabalho que dá muito 

trabalho. Que de vez em quando você fica lá discutindo o caso 

horas, você tem, enfim, eu acho que não existe esse ideal de 

equidade, de coesão, a gente discorda, ainda mais na emergência, 

na emergência e fora da emergência, na rede extra a gente discute, 

um tem uma posição, outro tem outra, eu acho que é isso mesmo, 

ainda bem que é diferente”. (P12) 

 

“Não sei, eu acho que é isso, tentei ficar insistindo nisso, falei para 

caramba, acho que umas dez vezes a palavra disponibilidade, 

porque eu acho que tem haver com isso, assim, entendeu. Acho que 

às vezes a gente produz uma escuta meio viciada das situações, 

sabe”. (P9) 

 

Franco (2013) e Merhy (2013) associam a integralidade, do ponto de vista operacional, 

com a imagem de uma linha de produção do cuidado, o que significa uma assistência em que 

fluxos são produzidos entre os serviços, com garantia do acesso ao usuário a toda a rede 

assistencial. E essa rede devem se organizar com base no acolhimento, vínculo com 

responsabilização e forte conexão em rede entre todos os serviços de saúde. Dessa forma, o 
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cuidado se revela como condutor da integralidade. A atenção psicossocial preconiza o 

trabalho em rede intersetorial para o cuidado em saúde mental: 

 

 “Eu acho que é essa rede mesmo, que a gente vai construindo com 

diversos serviços, incluindo outros serviços que não da saúde, que 

acho importante, por exemplo, com certeza que não da saúde 

mental, mas, não sei, fico pensando muito na assistência social, 

entendeu, da gente estar mais junto com eles, eu acho que tem uma 

divisão muito grande, assim, de percepção, de visão, do que é 

cuidado, eu acho que se a gente pudesse conversar um pouco 

melhor, menos do que brigar e tentar mostrar um para o outro – 

eles querem que a gente recolha, a gente quer – sabe, eu acho que 

a gente poderia construir uma rede mais sólida. Mas rede de 

cuidado, eu acho que é, sei lá, uma rede que a gente vai construir 

junto com o usuário, que eu acho que é ele também que faz essa 

rede, que vai depender e aí às vezes, pensando aqui também, eu 

acho que isso ainda fica muito na teoria, mas nos parceiros, por 

exemplo, nas comunidades, que eu não citei em um dos casos, 

assim, né, citei agora no caso da Ivete, por exemplo, o cara do bar, 

o que o cara o bar poderia ajudar na rede de cuidados dela. Eu 

acho que é isso, eu acho que rede de cuidado é a possibilidade de 

articulação, assim, que a pessoa tem na vida, entendeu (...)”. (P10) 

[observação: Ivete, nome fictício] 

 

“Rede de cuidado é você conseguir incluir essa pessoa em algum 

dispositivo e isso se ramificar para que isso consiga abranger 

todos os aspectos da vida dessa pessoa. É você conseguir acessar 

essa pessoa de alguma maneira. Tem algumas pessoas que são 

muito difíceis da gente acessar, né, então, não adianta você ter 

coisas isoladas. Você precisa se comunicar no serviço”. (P11) 

 

“A gente respira isso, né, a gente respira rede. A gente trabalha 

em rede. Na saúde mental é diferente das outras áreas. Faz parte. 

Você não pensa, não para pensar – ah, eu acho que eu tenho que 

fazer rede – você faz rede o tempo todo. O tempo todo quando o 

cara interna ou quando ele vem aqui falar qualquer coisa você 

pergunta – onde é que você trata? Quem é seu médico? Quem é 

seu psicólogo? – e ai quando você deixa a pessoa lá esperando 

para vir discutir aqui o caso você já está ligando para o serviço, já 

está conversando com o outro colega, então, a gente faz isso 

automático, a gente faz isso sem pensar, não é uma coisa 

planejada”. (P11)  

 

 

Outro aspecto surgido de extrema importância no campo da atenção psicossocial ao 

paciente com transtorno mental é o aspecto da subjetividade do profissional envolvido no 

cuidado. Isso denota a implicação da subjetividade do profissional de saúde e o quanto isso 

interfere no processo de trabalho, como está expresso na seguinte fala: 

 

“Eu acho que tem alguma coisa, por exemplo, como um laço 

subjetivo que se dá ali com o técnico, vamos chamar de 
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transferência, e contratransferência. (...) São os desafios do 

cuidado. (...) Eu acho que é muito por ai. Não sei se é no um a um, 

eu acho que pode ter uma coisa mais coletiva, mas tem que ter 

uma disponibilidade nossa, assim, do técnico para, sei lá, disparar 

essa rede de cuidado, porque também não é a gente que vai, a 

gente sai do serviço, depende do outro serviço, depende do próprio 

sujeito, do usuário, a gente tem que de alguma maneira estar ali e 

é difícil isso”. (P10) 

 

 Retomando o conjunto de sentidos do princípio da integralidade destacados por Mattos 

(2001), o conceito da integralidade traz a cena o trabalhar em saúde, ou seja, tratar o sujeito 

como sujeito, considerando os aspectos físicos e psicossociais, cuidar do trabalho equipe 

versus instituições, no sentido de se juntar esforços na direção do cuidado integral e em rede e 

priorização da dimensão do todo, que o olhar se amplie para problemáticas que extrapolam a 

esfera da saúde: vida, educação, precariedade social...  

No campo da Saúde Mental, conceitos como: cuidado, vínculo, rede e integralidade 

são operadores fundamentais para execução de um trabalho alinhado às diretrizes e a 

construção de uma rede de cuidado. No entanto, a forma como cada profissional compreende, 

se apropria e opera a partir desses conceitos, pode facilitar ou dificultar o cuidado e a 

assistência integral ao paciente e a construção de rede com os parceiros de outros serviços. 

Dessa forma, cuidar da saúde dos pacientes não significa intervir tecnicamente sobre 

um objeto. Para que haja cuidado na perspectiva trazida neste momento, o profissional de 

saúde deve considerar e construir projetos incluindo a perspectiva do paciente: “Então é 

forçoso saber qual é o projeto de felicidade que está ali em questão, no ato assistencial, 

mediato ou imediato. A atitude de cuidar não pode ser apenas uma pequena e subordinada 

tarefa parcelar das práticas de saúde”. (AYRES, 2011, p. 37) 

 

5.2.3. Cuidado Compartilhado 

 

As falas apresentadas nessa subcategoria convergem para a horizontalização, co-

problematização, compartilhamento das ações. Ações interdependentes. Indica que os pontos 

são igualmente importantes, independente da densidade tecnológica que os diferencia.  

 
“O cuidado é aquela parte da escuta do paciente, é você 

acompanhar de perto o paciente, é você está ali perto, orientar o 

paciente, no caso, você faz visita, se o paciente estiver em casa, 

você está indo lá”. (P4) 

 

“Uma rede de cuidado (...) acho que um ponto principal é essa 

articulação assim, mesmo, porque rede já diz desse trabalho, de 
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uma parceria, é (...) que diz disso, assim, disso que a gente estava 

falando agora de poder contar e discutir com o outro serviço e de 

estar disponível mesmo para conversar e para ajudar a pensar”. 

(P9) 

 

“Dá trabalho, o trabalho em rede. Acho que um pouco é a 

disposição mesmo dos profissionais em estarem fazendo essa 

articulação que eu acho que e não é qualquer coisa, mas é 

importante. Saber da importância que tem isso e dos efeitos que 

podem produzir. É, essa articulação. Eu acho que acontece de 

alguma forma, mas poderia ser melhorar, algumas coisas. Mas 

facilitar eu acho que é um pouco ter mesmo essa disponibilidade, 

esse investimento. A gente precisa muito de transmitir, de ouvir, o 

outro às vezes poder não concordar também e fazer alguma coisa 

com isso”. (P9)  

 

“Eu acho que é (...) disso, de tentar é (...) partilhar mesmo, dividir 

essa responsabilidade no cuidado, porque eu acho que às vezes a 

gente fica muito numa coisa de que a saúde mental vai resolver 

tudo, que a gente vai cuidar de tudo, que a gente vai ensinar as 

pessoas a trabalhar e eu acho que não é nem um pouco assim. Eu 

acho que é tentar articular com o território mesmo, com os 

dispositivos, tem tanta coisa que a gente nem conhece, na 

verdade”. (P13) 
 

Rede e cuidado são conceitos articulados. Em muitas situações, para que o cuidado se 

exerça, é preciso que uma rede se amplie e se articule (PINHEIRO, MATTOS, 2006). Para 

que essa ampliação seja efetiva, é importante que o profissional acompanhe e se aproxime do 

que é a necessidade de saúde
 
do paciente e de sua família. Necessidades de saúde entendida 

como um conceito estruturante, sendo capaz de ampliar a definição da integralidade na 

atenção à saúde. Nessa perspectiva, as necessidades de saúde apresentariam “uma 

potencialidade que ajudaria trabalhadores, equipe, serviços e redes de serviços a fazer a 

melhor escuta das pessoas que buscam cuidado em saúde, tomando as necessidades como 

centro de suas intervenções e práticas” (CECÍLIO, 2001, p. 114). 

A partir do momento em que escutamos o paciente e pensamos, junto a ele, em seu 

projeto terapêutico, podemos abrir a possibilidade para uma trajetória na rede, a partir dos 

pontos de atenção, ou melhor, a partir da interação e articulação entre diversos serviços 

acionados para oferecer o cuidado. 

Com as falas apresentadas fica evidente o reconhecimento da parceria, da 

articulação, da divisão de tarefas entre os pontos de atenção para a integralidade do 

cuidado e para uma assistência de qualidade. 

No entanto, nos recortes abaixo os entrevistados evidenciam que ainda há uma 

enorme distância entre o reconhecimento de uma diretriz como importante e sua 
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transformação em trabalho vivo (MERHY, 1997) para a construção da prática de cuidado. 

Sendo este um problema a ser resolvido. Apontam que na maioria das vezes o contato é 

feito com o outro serviço para se pensar certo fluxo de encaminhamento e não para se 

compartilhar o cuidado: 

 

“Eu acho que o que dificulta para mim é sempre a pessoalidade 

que as coisas tomam. Eu vejo muito uma coisa de que não são 

serviços que conversam, fica sempre a fulana do serviço tal que 

passou para cicrana e aí quando a fulana vai embora aquilo se 

perde. Eu acho que um caráter mais institucional da coisa eu acho 

que ajuda, que dá um respaldo, quando as coisas estão 

registradas, documentadas, não para burocratizar, mas para que 

as coisas possam ser transmitidas”. (P13) 

 

“Pouquíssimas vezes é alguma coisa compartilhada. Isso pouco 

acontece e chega como encaminhamento direto”. (P6) 

 

“Às vezes, a gente compartilha um caso ou outro, mas não é a 

regra. É um caso ou outro que surge (...) alguns casos que são 

mais inflados, assim, chamam mais atenção, eu diria, aí é preciso 

que a gente cuide, ou que aparece, por exemplo, o A. é um cara 

que por morar do lado do posto, ele só vai ao posto, então, ele 

convocou a gente a ir ao posto e falar – o cara está aqui, e como é 

que a gente faz – e aí surgiu uma parceria no caso do A. Mas eu 

gostaria que isso pudesse ser mais amplo, sabe. Na minha visão 

que isso pudesse ser mais amplo”. (P10) 

 

 Podemos incluir nessa subcategoria a questão de como os encaminhamentos são 

realizados e pensados. Geralmente esses encaminhamentos vêm por escrito, nem sempre com 

o contato telefônico para que as situações possam ser dividias e pensadas conjuntamente entre 

os serviços. E, por escrito, nem sempre vem com a situação esclarecida, por vezes esses 

encaminhamentos são descritos pela entrevistada como “burocráticos”: 

 

“Aí é isso, tem vezes que realmente vem dizendo, tem vezes que a 

gente fica sem entender muito o porquê do encaminhamento, o que  

foi pensado no atendimento lá, e, assim, no geral tem contato, no 

geral eles tentam entrar em contato e a gente também tenta entrar 

em contato quando precisa. Mais aí às vezes isso, numa 

emergência, a gente vê que às vezes é difícil, até pelo movimento 

ali da emergência, não dá tempo, você tenta falar com o serviço e 

não consegue então faz por escrito também. É que o contato 

facilita porque a pessoa consegue passar melhor a impressão do 

que aconteceu, mas eu acho assim”. (P8) 

 

“(...) a gente tem um encaminhamento de referência e contra-

referência, se a gente iniciar a medicação, se a gente achar que é 

necessário iniciar uma medicação para ela, nesse retorno ela trás 

a contra-referência preenchida. Não necessariamente esse 
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preenchimento ter sido feito em uma consulta lá no ambulatório, 

mas pelo menos um recebimento e uma marcação para recepção, 

que seja isso, para a gente poder dar continuidade.” (P11) 

 

“(...) a gente sempre tenta fazer o máximo de contato possível, 

óbvio que na emergência às vezes isso fica muito difícil porque é 

corrido, mas tentar recolher um pouco mais essa história e tentar 

falar com os serviços próximos, não sei se tem, por exemplo, falar 

com a atenção primária porque às vezes eles trazem elementos que 

– não, ele realmente, a gente acha que ele está abrindo um quadro, 

a gente já está vendo isso há algum tempo – e aí a partir disso, 

talvez sim, mas eu acho que não sem ter mais elementos da 

história dele, assim. Eu acho, às vezes que, o encaminhamento 

antes do tempo faz com que ele não chegue, faz com que ele não vá 

aderir ao tratamento é, e não sei se de fato ele precisa estar com o 

psiquiatra, com o psicólogo, né, da saúde mental. Acho que um 

pouquinho de calma antes de encaminhar”. (P13) 

 

“Eu acho que a primeira coisa seria tentar cuidar um pouco antes 

de encaminhar. Porque eu acho que, às vezes, um encaminhamento 

antes da hora faz com que o sujeito não chegue né”. (P13) 

 

Silva e Magalhães Júnior (2011) afirmam que romper com a segmentação e a 

fragmentação do sistema de saúde buscando manter a concepção de acessibilidade universal 

aos usuários ainda existe como desafio a ser enfrentado no SUS, e destaca a sustentação de 

redes regionalizadas e integradas como a possibilidade de enfrentamento desse desafio, 

descrevendo seus benefícios e condições. Questões relacionadas à referência e à contra-

referência também precisam ser redimensionadas, a cada vez, pois é preciso considerar até 

que, por vezes, essa prática fica engessada ou banalizada.  

Como condições para a efetivação das redes os autor pontuam: aumentar o gasto 

público com saúde, eficiência dos gastos e das instituições competentes, participação da 

população na gestão dos serviços, aliança público-privada subordinada às necessidades no 

SUS e a sustentação de um sistema baseado na atenção primária à saúde (SILVA, 

MAGALHÃES JUNIOR, 2011). Como benefícios propiciados pelas redes regionalizadas e 

integradas lista: a integração entre os níveis de atenção (redes usuário-centradas), promoção 

da atenção condizente com a necessidade do usuário e a otimização de recursos e 

racionalização de gastos (SILVA, MAGALÃES JUNIOR, 2011). 
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5.3. Categoria III: Propostas para minimização das dificuldades e efetivação de uma 

rede de cuidados 

 

 Essa categoria aponta a rede como uma diretriz, a qual poderá se constituir com 

operadores nesse processo a partir de dispositivos agenciados pelos profissionais no encontro 

com os pacientes que atendem e na construção da prática cotidiana. Como apontam Lacerda, 

Palácios e Souza (2008) para pensar o trabalho não basta identificarmos o objeto sobre o qual 

os profissionais aplicam suas energias e por meio de instrumentos transformam os objetos em 

produtos ou serviços. Advertem que isso não nos dá a ideia do que é o trabalho. Para 

pensarmos o ambiente de trabalho e as relações estabelecidas e produzidas é preciso agregar a 

esses elementos a maneira como o trabalho está organizado. Junto a isso, o grau de influência 

dos trabalhadores sobre o seu próprio trabalho e sua formação são igualmente importante na 

compreensão do trabalho e na produção do cuidado. Outro ponto a considerar – central para 

toda nossa argumentação – reside no fato de que a Saúde Coletiva brasileira tem se debruçado 

na elaboração de conhecimentos sob dois modos distintos, sendo eles: o conhecimento 

vinculado à produção científica e o conhecimento vinculado à intervenção social 

(LACERDA, PALÁCIOS e SOUZA, 2008). 

Como já demonstrado anteriormente, essa categoria abrange as seguintes 

subcategorias apresentadas a seguir. 

 

5.3.1. Processo de formação: formas-ação 

 

A formação é aquilo que nos toca e nos transforma. As falas destacam o papel 

fundamental do processo de formação na relação do profissional com seu trabalho sendo 

um vetor na produção do cuidado. 

 

“Sempre falo que eu gosto muito dos seminários, da formação, 

porque eu sou um cara que acredito, eu passei por um processo de 

formação, ainda estou no processo, mas eu acredito na formação, 

na educação, acho que se de alguma forma a gente pudesse 

qualificar melhor os nossos técnicos, se a gente pudesse estar 

sempre debatendo, sempre mostrando novas coisas (...) se a gente 

pudesse pensar mais sobre a nossa prática, eu acho que isso ia 

ajudar também nas articulações, entendeu, se a gente pudesse ter 

mais frescor para além da formação na área, etc., se a gente 

pudesse estar sempre repensando, eu acho que isso ajudaria 

porque isso vai depender de quem atende (...). Que aí é uma certa 
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escuta, eu acho, que a gente produz várias escutas, de poder, sei 

lá, ampliar cada vez mais a escuta dos técnicos. Acho que é um 

ponto que vai servir para todos os casos”. (P10) 

 

“Eu acho que essa questão da interface muitas vezes é quase como 

uma questão do processo de educação permanente, de você 

aprender não qual é o melhor procedimento para todos os 

pacientes psicóticos que chegam descompensados, mas qual é o 

melhor procedimento para o Rafael” (P1) [observação: Rafael, 

nome fictício] 

 

“É bom a gente poder parar para pensar nessas coisas porque a 

rotina do dia a dia não permite que a gente pare para pensar no 

nosso próprio trabalho, então, foi bom”. (P8) 

 

“A gente procura pouco, eu acho, essa coisa da rede é muito 

teórica. Eu fico achando, quando você coloca que a Raps não dá 

conta, não garante, e aí eu acho que nada garante. Eu coloquei um 

monte de coisa aqui que poderiam garantir, uma certa melhoria 

das condições de trabalho, investimento na formação, que não é 

qualquer tipo de formação, também, não sei o que a gente poderia 

trabalhar na formação, mas eu acho que falta essa formação de 

rede”. (P9) 

 

A RAS nos aponta a necessidade de promoção de estratégias de educação 

permanente, a qual poderá ser conceituada como um processo educativo que coloca o 

cotidiano do trabalho e da formação na saúde em análise, sendo permeável às relações 

concretas que operam realidades e que possibilitam construir espaços coletivos para a reflexão 

e avaliação de sentidos dos atos produzidos no cotidiano. Esta corresponde aos processos de 

educação em serviço, de educação continuada e da própria educação formal dos profissionais 

comprometidas com a aprendizagem significativa (CECCIM, 2005).  

Deste modo, as estratégias de formação continuada no contexto da Educação 

Permanente na Saúde devem ser propostas visando à qualificação do cuidado, de modo que 

redirecione o olhar do trabalho autônomo e isolado, para o trabalho multiprofissional e 

interdisciplinar, assim como a visão individualizada do usuário como paciente para uma 

abordagem de sujeito, cidadão no seu contexto familiar e social (DITTZ et al., 2010).  

O trabalho precisa de reflexão permanente. Partimos de uma perspectiva 

interdisciplinar – característica do campo da Saúde Coletiva – para refletirmos sobre os 

desafios da formação de profissionais de e para a saúde na construção de uma análise crítica 

dos processos de trabalho. Temos que ter claro que há diferenças de atribuições e, sobretudo, 

de temporalidade nas conexões entre teoria e prática, de um lado e projetos de ação e 

execução de outro. 
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Neste sentido, a formação requer a inclusão de aspectos da produção de 

subjetividades, habilidades técnicas e pensamento, assim como o adequado conhecimento 

sobre o SUS capaz de “reverter as teorias biologicistas da educação na saúde para uma 

teoria da integralidade na educação dos profissionais de saúde” (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004a, p. 1409). 

Para transformar essa realidade, torna-se necessário pensarmos e tratarmos a formação 

como formas de ação, o que inclui que o processo de formação não se separa do modo de 

fazer a formação; que a matéria-prima da formação é o cotidiano de trabalho; que a formação 

inclui o intervir entre ações e processos; sujeitos e objetos se produzem no encontro entre 

eles; diálogos com redes de saberes e experiências estão presentes; processo de 

compartilhamento de experiência deve existir (HECKERT, 2007). Ou seja, o processo de 

formação implica interrogação, estranhamento, mudança das práticas e desestabilização das 

formas.  

É importante que o profissional de saúde seja capaz de pensar criticamente, de analisar 

os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Recomenda-se uma 

formação crítica e reflexiva (HECKERT, 2007). 

Como já tratado anteriormente neste estudo, a integralidade é aqui entendida “no 

sentido ampliado de sua definição legal, ou seja, como uma ação social que resulta da 

interação democrática entre os atores no cotidiano de suas práticas na oferta do cuidado de 

saúde, nos diferentes níveis de atenção do sistema de saúde” (PINHEIRO, LUZ, 2007, p. 19). 

Esta noção supõe que: 

 

“Os profissionais [da saúde] se tornem mais responsáveis pelos resultados das 

práticas de atenção, mais capazes de acolhimento aos usuários das ações e serviços 

de saúde, mais sensíveis àquelas dimensões do processo saúde-doença não inscritas 

no âmbitos tradicionais da epidemiologia ou da terapêutica e mais implicados com 

os projetos de vida (seu pertencimento às redes de invenção de vida)”. (CECCIM, 

2010, p. 139). 

 

 Para que a integralidade da atenção à saúde seja um eixo norteador na formação dos 

profissionais da área da saúde, torna-se necessário compreender a saúde em sua dimensão 

ampliada, a articulação de saberes e práticas multiprofissionais e interdisciplinares. 

Em “tempos sombrios” na saúde, em que o SUS foi sitiado por um pragmatismo 

político preocupado com disputas de sentidos, com negação do passado e resistência na defesa 

de conquistas importantes no âmbito da reforma sanitária brasileira e da reforma psiquiátrica, 

parece-nos evidente a facilidade de condições para desresponsabilização sobre o cuidado 

oferecido à população e usuários em suas demandas por saúde (SILVEIRA, STELET, 
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PINHEIRO, 2014). Portanto é de fundamental importância que o trabalho possa ser refletido, 

que a responsabilidade possa ser compartilhada, que os profissionais possam experimentar a 

discussão de sua prática, possam se aproximar e apropriar de conceitos, das diretrizes e dos 

meios operadores para o desenvolvimento de suas ações cuidados no campo da saúde. 

Vale destacar que diante de toda a complexidade e interfaces envolvidas no trabalho 

em saúde, sobretudo, no cuidado em saúde mental, encontros de supervisão semanais são de 

extrema importância não apenas para discutir os casos em atendimento, mas também para se 

deparar com as dificuldades que os casos colocam para cada um da equipe. Isso implica um 

olhar particular em relação a cada situação.  Destacamos a proposta de um trabalho contínuo 

para os profissionais que se deparam com situações da saúde mental no exercício de suas 

funções. Trata-se de um espaço em que cada profissional pode falar de suas dificuldades 

encontradas e sentimentos desencadeados em seu cotidiano, saindo de uma situação de 

isolamento. Muitas vezes, esses profissionais se dão conta de que o saber apreendido na 

formação universitária e nos manuais não bastam para lidar com os problemas que 

enfrentamos na realização de um trabalho e precisam de um lugar para esse endereçamento. 

 

5.3.2. Espaços amplos de discussão 

 

As falas apresentadas salientam a necessidade de aproximação, de conversas, 

encontros entre os profissionais para a tecitura de uma rede. Esse aspecto foi destacado pelos 

profissionais entrevistados como algo que exerce função de facilitador para que uma rede de 

cuidado possa operar. 

 

“Esse encontro nosso com os profissionais de saúde mental, 

sempre que a gente consegue fazer esse encontro tem coisas 

positivas. Quando a gente consegue se encontrar a gente consegue 

produzir coisas interessantes. O problema é esse encontro que é 

raro”. (P1) 

 

“De repente, é, a gente ter encontros com essas pessoas do serviço 

de saúde mental para discutir os casos que são daquele setor 

nosso, por exemplo, a policlínica atende muita gente que é 

paciente meu, e eu não me encontrei com eles para discutir casos 

(...). Eu acho que passa muito por aí, acho que passa por a gente 

ter esse contato não vinculado do médico, tem que ser estrutural, 

tem que fazer parte do treinamento introdutório, o cara tem que 

ser cobrado disso”. (P1) 

 

“Fiquei pensando agora nas reuniões que acontecem, acho que 

muitas vezes a rede faz reuniões isoladas, mas não tem reuniões 
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mais amplas, que todos os serviços participem, que as coisas 

fiquem pactuadas diante de todos, né. (...) Umas reuniões mais, eu 

acho que, com caráter mais institucional, que tenha uma ata, que 

tenha um registro, porque eu acho o registro importante. Eu acho 

que, que é isso, é um monte de gente falando, sobre um monte de 

casos, óbvio que alguma coisa vai se perder. A gente nunca diz 

tudo, a gente, né, esquece, omite, mas eu fico pensando que 

reuniões mais periódicas, de repente, não consigo pensar muita 

coisa para além disso. (...) Então eu acho que tem alguma coisa do 

funcionamento interno de cada serviço né, da transmissão que é 

difícil, e de um funcionamento, para que seja possível um 

funcionamento em rede, na verdade, se você não consegue 

transmitir dentro dele, você não consegue transmitir para um 

serviço fora”. (P13) 

 

“Eu acho (...) que nos últimos tempos a gente perdeu um pouco é, 

uma coisa que (o município) tinha de diferente. Que era uma certa 

direção para todos do trabalho, sabe. Coisa que a gente construía 

em Grupos de trabalho, em reunião de coordenação, aí já teve 

diversos formatos. Eu acho que isso fazia muita diferença para um 

trabalho em rede, sabe. Porque eu realmente acho que tem alguma 

coisa que só se constrói ali em encontros, sabe. Eu acho que 

quando isso acontecia, isso fazia diferença assim. A gente 

conversar e sempre estar com as pessoas dos outros serviços 

assim. Eu acho que isso se perdeu de um tempo para cá. Então eu 

acho que, e isso tem muitas consequências no cuidado ao paciente, 

sabe”. (P5) 

 

Seriam espaços em que possam se ouvir sem que as dificuldades estruturais tomem a 

cena em discussões clínicas. É importante que os profissionais possam ter espaços de 

discussão de sua vivência prática, a partir do ponto em que cada um se encontra, tendo como 

focos prioritários as situações reais vivenciadas. Para, além disso, espaços públicos de debates 

para a construção de propostas políticas. 

Estamos vivendo em um mundo que se moderniza com uma rapidez fugaz, onde o que 

prevalece é a tecnologia, o individualismo e o imediatismo, ou, como afirma Boff (2014), a 

sociedade contemporânea está criando incomunicação e solidão entre as pessoas.  

Nessa tendência, vivemos correndo, com pouca possibilidade e espaços para 

conversações e expressões de nossos sentimentos. O risco disso é a indiferença, a pouca 

reflexão e a busca por resoluções rápidas ao que nos acomete, o que pode nos levar a pensar a 

vida e os acontecimentos de forma limitada e fracionada (PARO, BERMUDEZ, FREITAS, 

MACHADO, PINHEIRO, no prelo). Na prática dos profissionais de saúde, quando a 

indiferença toma a cena, os efeitos são desastrosos. Muitas vezes, tomados por esse 

imediatismo, as respostas são rápidas demais desconsiderando toda a complexidade envolvida 

no cuidado a saúde. Complexidade essa que envolve o corpo e seu adoecimento, a 
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subjetividade, os modos de vida, condições de vida e modos de se afetar e se relacionar com o 

outro, seja ele nossos pacientes ou nossos colegas de trabalho. 

A transmissão do que orienta nossas intervenções, do que importa quando decidimos 

avançar ou recuar em relação a certas ações, a reflexão de como falamos, como nos dirigimos 

e como compartilhamos nosso trabalho, não se restringe ao trabalho com os estudantes, isso 

faz parte do nosso trabalho, de todos nós. 

 Espaços como os elencados pelos entrevistados apontam e possibilitam uma formação 

que se configure em múltiplas formas de ação, como produção de saberes e práticas sociais 

que instituem sujeitos de ação e não práticas de modelagem reproduzidas de forma 

naturalizada (BARROS, 2005). O que observamos na prática do cuidado em saúde é o 

aprisionamento de saberes que mantém territórios fechados, já conhecido o que impõe uma 

enorme barreira ao encontro e ao compartilhamento. 

 

5.3.3. Organização do Trabalho 

 

A organização do trabalho como subcategoria construída a partir dos elementos 

discursivos destacados, evidencia o risco que temos em burocratizar o cuidado. 

 

“Hum, eu acho que o que dificulta [o cuidado compartilhado]... É 

uma boa pergunta. Primeiro eu acho que dá nossa parte lá da 

equipe do médico de família é uma falta de envolvimento como 

equipe para lidar com esses problemas. Porque por exemplo, o 

cara pode não conseguir conversar comigo, mas pode conversar 

com a enfermeira, pode conversar com outras pessoas da equipe 

ou até com a M., que é a supervisão de saúde mental, e ela trazer 

esses casos para gente, né. Mas a nossa equipe não está 

estruturada para receber e nem para fazer busca ativa nos locais. 

A gente precisaria de mais tempo, a gente precisaria de 

mecanismos mais rápidos de fazer isso (...) mais a gente hoje não 

tem condições de dar conta de fazer isso, então assim ... não 

adianta a gente ficar chorando pitangas aqui de falar ah! Só o 

serviço lá está desestruturado e aqui a gente faz o que pode”. (P1) 

 

“Acho que é isso assim, da gente estar em tempos do trabalho 

diferentes, sabe. De ficar numa coisa muito de achar que é o outro 

que precisa garantir o cuidado, sabe. Acho que isso aponta para 

uma certa falta de parceria. No trabalho mesmo, a gente acaba 

funcionando no minha farinha pouca o meu pirão primeiro, sabe. 

Então eu acho que um trabalho em rede, não sei se é uma certa 

nostalgia minha, eu acho que precisa de uma certa direção maior 

assim, e de uma construção de todo mundo, sabe”. (P5) 
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“Na saúde da família, na unidade, eu acho que tem alguns nós, nós 

estruturais de que se está privilegiando. A impressão que dá é que 

a prefeitura (municipal) privilegia manter estruturas de pé, 

estruturas físicas, mas não de melhor o que se faz lá dentro. Então 

ela quer garantir qualquer cuidado só que a gente tem que ter uma 

ideia que no momento que a gente vive de SUS, no momento que a 

gente avança na saúde da família, é que qualquer cuidado não 

serve, qualquer cuidado as pessoas já tinham antes da saúde da 

família e vão continuar tendo.  

Então a gente não tem que dar qualquer cuidado, a gente tem que 

dar o cuidado dentro da lógica da integralidade que elas 

precisam. Só que a gente não consegue fazer isso a partir do 

momento que eu vou atender, por exemplo, 2500/2600 pessoas, eu 

não consigo fazer isso”. (P1) 
 

De fato, cada serviço traz em suas características uma forma de funcionamento própria 

que se traduz em diferenças a serem sustentadas e não consideradas como qualitativos 

avaliativos. Lacerda, Palácios e Souza (2008) nos chamam atenção para o fato que no mundo 

atual – no qual as formas de organizar o trabalho engendram sujeitos competitivos e isolados 

–, os serviços de saúde também são afetados por isso. Sabemos que a saúde é efeito das 

condições de vida e de trabalho da população, as quais encontram-se muito desgastadas na 

atualidade, o que pode esgarçar os laços e impedir que sejam construídos espaços 

potencializadores de uma nova lógica de interpretar e agir em saúde (LACERDA, 

PALÁCIOS, SOUZA, 2008). Muita das vezes a valorização está na produção, no número de 

atendimentos prestados, pouco importando a qualidade desse atendimento e o cuidado 

oferecido. Isso tem sido uma questão enfrentada pelos entrevistados que requer discussão 

acerca do que estamos priorizando do cuidado a saúde que oferecemos. 

Outro ponto de convergência nas falas dos entrevistados – e que toca a organização 

do trabalho – diz respeito ao ponto onde são tomados por procedimentos e uma prática já 

naturalizada que não conseguem garantir que a tecitura de uma rede se faça no cotidiano 

de suas práticas. Reconhecem que conseguem fazer essa articulação pensando no cuidado 

integral a partir de situações emergenciais ou situações que se tornaram mais complexa. 

Como podemos perceber nos excertos abaixo: 

 

“Eu tenho a impressão às vezes que, não sei se um certo modo que 

a gente tem que trabalhar, mas a gente fica muito tomada com 

algumas situações. Por exemplo, cada referência hoje, aqui, tem 

uma média de 30 pacientes, eu estou começando a achar muito, a 

discutir que é difícil a gente dar conta dos 30 de uma maneira 

como a gente gostaria, aí eu acho que sempre se elege alguns, ou 

porque eles chamam mais atenção ou por uma certa transferência, 
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ou sei lá porque, mas sempre tem alguns que a gente não consegue 

dar esse cuidado integral para todos. 

(...) Eu acho que se a gente pudesse ter mais infraestrutura, por 

exemplo, de pessoas, não sei se isso resolveria também não, mas 

acho que é uma certa organização do trabalho que precisa, que eu 

tenho pensado muito aqui com a supervisora, com a coordenadora 

técnica, como a gente faz para ampliar esse cuidado mesmo”. 

(P10) 

 

“Eu acho que pode ser muito ingênuo, eu diria primeiro, a 

precarização, enfim, dos trabalhadores, a questão do vínculo. Essa 

situação coloca os profissionais em situações muito difíceis, que 

não é todo mundo que consegue lidar, porque é muito angustiante, 

você acaba levando uma responsabilidade, que, enfim, não deveria 

ser sua, porque trabalhar em rede é exatamente isso, é dividir, é 

poder, que fica na conta de cada um, e ai eu acho que as pessoas 

não vão dando conta mesmo. Eu acho que está ficando um preço 

muito alto a pagar, de arcar com isso, olhar para o paciente e 

dizer que não tem remédio, de dizer que o profissional não veio 

porque, enfim, ele não recebeu. (...) falta de recursos, 

financiamentos cada vez mais escassos, a gente não tem pincel 

para escrever no quadro, hoje, então, eu acho que isso vai fazendo 

com que a rede vá se afrouxando, as pessoas vão desinvestindo, 

porque há um desinvestimento da gestão maior, na verdade, não 

sei se, posso dizer que a prefeitura, m mas acho que é por ai, não 

sei se é isso”. (P13) 

 

“Acho que a organização mesmo e trabalho né. Acho que falta 

organizar um espaço. Mas acho que falta discussão de caso 

mesmo né, acho que fica muito nas cobranças, muito nas 

burocracias do serviço e acho que discutir casos, discutir casos 

que cada um tem uma vivência, cada um acaba resolvendo de uma 

maneira diferente. 

A gente acaba ficando lotado e acaba não conseguindo se 

organizar para fazer isso, para sair e conversar. Falta acho que 

também um espaço próprio para isso, nem que seja só com as 

regionais, com os representantes, para estar trocando. Às vezes 

eles não sabem o que a gente passa, a gente não sabe o que eles 

oferecem”. (P2) 

 

“Porque aí gente entra em uma urgência de alguma coisa que a 

gente precisa dar conta, e aí quando a gente trabalha na urgência, 

e precisa dar conta, e precisa fazer e precisa responder, assim, é 

(...) foge muito do que é da responsabilidade clínica das coisas, 

assim”. (P6) 

 

As situações complexas e emergenciais com as quais os profissionais se defrontam, 

inseridos em serviços destinados ao cuidado à saúde mental, não são raras, ao contrário, são 

cotidianas e – via de regra – expressam cenas em que usuários em crise protagonizam a 

agressividade, o intenso sofrimento psíquico e extrema angústia. No entanto, essa realidade 

vivenciada pelos profissionais, por vezes, contribui para um comportamento de 
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distanciamento, em meio do qual o diálogo e a reflexão crítica não encontram eco, desviando- 

se, assim, o foco da atenção, que deveria estar na relação de cuidado, para as relações 

puramente institucionais (BALLARIN, CARVALHO, FERIGATO, 2009). 

Ao buscar a dimensão da clínica, é necessário admitir que na condição de trabalho 

clínico, os profissionais e/ou técnicos estabelecem com os sujeitos de cuidado, uma relação 

que é uma pista de mão dupla, onde o que está em cena é tanto o cuidador, como o sujeito a 

ser cuidado. 
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1. Intervenção – interver para ver 

 

O conceito de rede é utilizado pelas portarias e normativas como um operador da 

política pública de saúde, tanto nas dimensões normativas / administrativas, quanto nas ações 

territorializadas de assistência e cuidado. Mas o conceito não opera sozinho. Precisa de 

leitura, de interpretação e de uma atuação ativa dos profissionais de saúde para que ele tenha 

sentido de existir. 

A construção de uma rede de cuidados é fundamental para o cuidado aos pacientes 

com transtornos mentais. A articulação em rede entre os diversos serviços é crucial para 

pensarmos no acolhimento e o acompanhamento da pessoa em sofrimento mental. A 

constatação, a partir das narrativas dos profissionais entrevistados, é que essa 

“implementação” da rede de cuidado não depende apenas da existência dos serviços, e das 

indicações das diretrizes mencionadas acima, e sim do posicionamento de cuidado do 

profissional de cada ponto de atenção que poderá gerar impasses, dificultar ou facilitar a 

condução clínica em direção à construção de uma rede de cuidado.  

A RAPS pode ser constituída de forma efetiva desde que haja o entendimento de que 

essas ligações que comunicam os serviços e todos esses atributos listados de cada ponto de 

atenção sejam feitos a partir de cada situação e partir do entendimento da responsabilidade 

compartilhada entre os profissionais desses pontos que se diferenciam por suas densidades 

tecnológicas. Se não for mantida a devida atenção para essa dimensão do trabalho vivo 

(MERHY, 1997) dos profissionais que se estabelece no encontro com o usuário e entre eles, 

devendo orientar a intervenção e a proposta de cuidado, vamos cair no equívoco tolo e 

irresponsável de acreditar que se trata de estrutura organizacional apenas. 

O processo de constituição de uma rede, na fala dos diferentes profissionais escutados 

no presente estudo, aponta para multiplicidades, onde inexiste uma unidade que orienta as 

relações entre sujeitos. Isso implica que a trajetória, o percurso dentro de uma rede pode ser 

rompido, retomado, iniciado em qualquer ponto, já que se por um lado ela mantém uma 

organização, distribuição entre os serviços, por outro ela é constituída por furos e desvios. 

Isso implica um cuidado com processo de trabalho e a criação e sustentação de espaços 

coletivos de discussão e compartilhamento. Por esta ótica ressaltamos a relevância em se 

problematizar as práticas formativas buscando-se um agir em saúde compatível com pensar e 

o agir cuidador.  
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Partindo desta compreensão, apostamos na proposição da Educação Permanente em 

Saúde para conduzir a formação em saúde, como já expresso na discussão da Categoria III. 

Por tudo o que já foi abordado nesta investigação – principalmente o que foi expresso 

a partir das falas dos entrevistados –, podemos inferir que certa subversão acerca da 

conceituação de dispositivo de Foucault (2012) e Agamben (2009), tratadas anteriormente, o 

torna elemento essencial para se tecer uma rede de cuidado às pessoas com transtorno mental. 

Por mais que um dispositivo se preste ao exercício de poder, ele não é negativo em si mesmo, 

incluindo diferentes graus de exercício do poder e controle social, mas também são espaços 

produtores de processos de subjetivação possibilitando trocas e acordos, desse modo, 

ressaltamos sua utilidade no processo de tessitura de uma rede de cuidados. A proposta é que 

ao invés de promover jogos de poder o dispositivo possa ser aqui entendido como produtor de 

jogos de cuidado. É claro que as redes de atenção podem, evidentemente, oscilar entre 

capturas e cuidados... A questão – na verdade, o desafio – é como passar de um a outro, do 

poder à potência do cuidado.  

De um certo ponto de vista, há vários elementos que nos permite afirmar que as 

condições para a consolidação de uma rede de cuidados integral em saúde mental estão dadas 

no município estudado. Vamos mencionar alguns: gestão pública do sistema, rede própria 

hospitalar com porta de entrada para internações, serviços descentralizados e funcionando 

com alguma articulação entre eles, reconhecimento da importância do compartilhamento do 

cuidado com a atenção primária à saúde. Entretanto há pontos de dificuldades que têm se 

constituído em verdadeiros impasses, dos quais destacamos a questão dos profissionais, na 

maioria das vezes se articularem para definição de fluxos e não para o compartilhamento do 

cuidado, o que nos leva a pensar que os pacientes estão inseridos em redes de serviços, e não, 

necessariamente, em redes de cuidado; destacamos também a questão dos recursos humanos, 

tanto pelo viés da formação quanto das modalidades de execução do trabalho propriamente 

dito. Que fatores obstaculizam a constituição de uma equipe estável e motivada para o 

trabalho? Os efeitos dessas condições adversas são observados: grande rotatividade dos 

profissionais, falta de algumas categorias profissionais por força das condições de trabalho 

serem pouco atraentes, desassistência em razão do rompimento da continuidade da execução 

dos projetos terapêuticos.  

         Todas essas são questões que devem merecer o debate permanente entre os gestores, 

profissionais de saúde e comunidade, objetivando alternativas e pactos.  Essas são apenas 

algumas questões que levantamos que certamente são acrescidas de muitas outras que 

merecem a mesma atenção.   
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6.2. Conclusão 

 

Esta pesquisa não teve a pretensão de esgotar o assunto trabalhado, mas de pontuar 

questões que devem estar na agenda diária de nossas discussões no Campo da Saúde Coletiva 

e Saúde mental, dado que encontramos enormes desafios a serem enfrentados para 

construção, efetivação e sustentação de uma rede de cuidados ampliada e fortalecida. Para 

finalizar esse estudo apresentaremos agora a conclusão a que ele chegou. 

A dissertação – conjecturamos – alcançou seu objetivo principal de investigar a 

apropriação do conceito de redes de atenção pelos profissionais envolvidos na produção do 

cuidado aos pacientes com transtorno mental. As conclusões alcançadas, confrontadas com os 

objetivos específicos, são as seguintes: 

Em relação ao objetivo I: Conhecer as concepções de rede dos profissionais 

entrevistados. 

Concluímos que é possível destacar que os profissionais entrevistados expressam 

diferentes conceitos de rede; com isso agem de modo singular na produção do cuidado, 

mesmo estando sob a mesma diretriz normativa. Isso revelou que processo de trabalho desses 

profissionais não segue um padrão, pois as práticas de cuidado se dão pela singularidade de 

cada um. Dessa forma, ressaltamos o reconhecimento de uma produção subjetiva no cuidado 

em saúde. 

Em relação ao objetivo II: Identificar como esses profissionais de saúde se apropriam 

do conceito e o transformam em trabalho vivo. 

Podemos concluir que, a partir da expressão de diferentes conceitos cada profissional 

constrói uma prática singular, ou seja, constrói um modelo próprio de atenção à saúde. Essa 

afirmativa se expressa a partir das diferentes atitudes e diferentes encaminhamentos pensados 

a partir das situações problemas e no que pôde ser expresso a partir das perguntas 

complementares.  

Em relação ao objetivo III: Descrever como os serviços se articulam no cuidado ao 

paciente com transtorno mental e como os profissionais pensam a distribuição de 

responsabilidades no cotidiano de suas práticas. 

O que se evidenciou foram algumas situações em que os profissionais percebem e 

descrevem o compartilhamento do cuidado e de responsabilidade. No entanto, concluímos que 

apenas em algumas situações de fato o compartilhamento, a co-responsabilização operam. Na 

maioria das situações descritas o contato, quando ele ocorre mais diretamente, é feito com o 

intuído de se pensar um fluxo de encaminhamentos por considerar que o serviço que está 
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fazendo o contato não pode dar conta da situação do que considerar como positivo a 

circulação do paciente por diferentes pontos de atenção no compartilhamento do cuidado. 

Os resultados obtidos nos possibilitam destacar mais um aspecto evidenciado nas falas 

dos entrevistados, - mesmo que não tenha sido objeto de estudo desta pesquisa -, que, por sua 

relevância merece ser mencionado. Ele expressa que para que o processo de trabalho seja 

compartilhado a gestão é um componente vital para articulação entre as pessoas. A gestão tem 

papel vital no link, nas diretrizes, na política de saúde mental e na coordenação das ações. Ela 

pode criar links e dispositivos que fazem sentido de rede, mas, por alguma razão, algumas 

falas apontam que, nos últimos anos, um rompimento vem acontecendo, algo foi desativado 

ou não está funcionando bem, o que aponta para uma precarização das relações, dos vínculos 

e dos equipamentos. Essa precarização destrói rede. Esse ponto guarda sua importância 

porque mostra não só como a gestão participa em termos de políticas macro, mas ela também 

traz responsabilidade na costura dos pontos.  

Os resultados apontam que mesmo com todas as novas formas de possibilitar o 

cuidado como efeito da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica legitimadas no campo 

político e normativo, ainda nos deparamos na prática cotidiana do trabalho em saúde com a 

reprodução da fragmentação e de barreiras ao acesso, barreiras que dificultam a trajetória do 

paciente pela rede assistencial. Devido a essa distância entre o que foi possível constatar e os 

efeitos esperados com o estabelecimento da RAS e da RAPS precisamos de esforço diário 

para sustentação do cuidado ao paciente com transtorno mental, que ele seja comprometido, 

implicado, integral e articulado em rede. 

Reafirmamos, nesses apontamentos finais, a potencialidade da rede como produtora de 

cuidado. Cuidar da saúde de alguém é mais que construir um objeto e intervir sobre ele. 

Cuidar é ser capaz de acolher, dialogar, produzir novas subjetividades, enfim, ajudar os 

sujeitos envolvidos na relação de cuidado a construírem projetos que possam contribuir para 

melhoria da qualidade de vida e de saúde (BALLARIN, CARVALHO, FERIGATO, 2009). 

Para que o SUS se constitua no sentido do que se  propõe é importante que ele deixe 

de ser visto apenas como texto de lei.  

Guimarães Rosa em uma citação contida em seu livro “Tutaméia” diz: “rede é um 

monte de buracos amarrados com barbantes”. Sem buracos não há fluxo, não há vazio. E o 

vazio possibilita o encontro. No entanto esses buracos são amarrados por nós. “Nós”, primeira 

pessoa do plural: um grupo de pessoas, incluindo a si mesmo e, na foram substantiva, plural 

de nó, técnica de laços dados em cordas a fim de prendê-las a um determinado ponto ou uni-
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las umas às outras. O que são os barbantes senão nós, profissionais que estamos 

acompanhando o trajeto dos pacientes pelas redes que eles tecem. 
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