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RESUMO 

 

Objetivou-se contextualizar a produção de cuidado na rede de saúde mental do município de 

Niterói, com base nos novos pressupostos da reforma psiquiátrica, além de revisar as 

legislações referentes às novas políticas públicas de saúde. Como parte do projeto, será 

importante discutir alguns conceitos que atualmente participam do cenário da saúde mental, 

como integralidade, micropolítica do processo de trabalho, territórios, redes de saúde, redes 

sociais e cartografia. O percurso metodológico constará de uma abordagem qualitativa 

produzindo a cartografia de um caso. O método cartográfico é utilizado em pesquisas de 

campo no estudo da subjetividade e afasta-se do objetivo de definir regras a serem aplicadas, 

todavia sua construção pode estabelecer algumas pistas que visam descrever, discutir e, 

sobretudo, coletivizar a experiência do cartógrafo. Os sujeitos do estudo serão: um usuário 

dos serviços do CAPS – tendo como diagnóstico transtorno mental grave–familiares, gestores 

e trabalhadores da saúde mental que cuidaram e cuidam do usuário, e o setor de emergências 

do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. É interessante atentar para o fato de que a pesquisa de 

um serviço de emergência psiquiátrica permite a observação da sua demanda e dos seus 

encaminhamentos para rede de saúde mental. A idéia central é cartografar o percurso desse 

usuário na rede de saúde mental e nas suas redes sociais.  

 

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

rede. 
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ABSTRACT 

 
This work has the purpose to put in a context the production related to healthcare in the 

mental health network of Niterói City based on new elements of the psychiatric reform, in 

addition to reviewing the laws regarding the new policies of public health. Thus, as part of the 

project it is also important to discuss some concepts that participate in the mental health 

background at present such as integrality, micro politics of labor process, territories, health 

networks, social networks, and cartography. The methodological focus will be on a qualitative 

approach producing the cartography of one case. The cartographical method is used in field 

researches in the study of subjectivity and in this aspect it is apart from its aim to define rules 

to be applied for; however it can establish some clues that intend to describe, discuss and 

above all collectivize the experience of the cartographer. The subjects of the study will be: a 

user of CAPS services whose diagnosis is serious mental disturbance, relatives, managers and 

mental health workers who took care and still take care of the user and also the emergency 

sector of Jurujuba Psychiatric Hospital. It is interesting to take into consideration the fact that 

the research for an emergency psychiatric service allows to observe its demand as well as the 

subjects who were referred to the mental health network. The central idea is to make 

cartographies of the route of this user in the mental health network and also in the social 

networks. 

 

Key-words: mental health, health policies, integrality, care, cartography, network. 
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INTRODUÇÃO 

 

A idéia central deste estudo é cartografar a rede de saúde mental do município de 

Niterói, tendo como foco a produção do cuidado. Para a construção da pesquisa, serão 

acompanhados os processos, na rede de saúde, envolvidos no cuidado de um usuário tendo 

como diagnóstico transtorno mental grave, assim como a rede social desse indivíduo.  Inserir 

na pesquisa um serviço de emergência psiquiátrica permitirá observar as suas demandas e os 

seus encaminhamentos para rede de saúde mental. 

Minha aproximação como o tema estruturou-se sobre o grande interesse que tenho 

pelo universo da loucura, um território que me atrai e fascina. A vontade de realizar esta 

pesquisa surgiu, por sua vez, no meu percurso profissional e em alguns questionamentos, 

principalmente sobre a exclusão da loucura do contexto social. 

Em 2004 fui buscar uma especialização que pudesse conhecer e aprofundar mais os 

meus conhecimentos nesta área. Fiz a especialização em Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial – ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz com a 

coordenação do professor Paulo Amarante. Na turma, todos em sua grande maioria estavam 

inseridos em serviços ligados ao tema, e eu a estrangeira assumindo um lugar neste cenário.  

Um momento bem especial, pois fui aprender sobre as inovações que estavam 

acontecendo no campo da saúde mental: as novas exigências para o profissional referente ao 

cuidado dos usuários, a organização dos serviços, a história sobre a loucura, os pressupostos 

da reforma psiquiátrica, informações importantes no campo da saúde pública e saúde 

coletiva. Como identificar as necessidades dos usuários, saber planejar, organizar e executar 

ações. Uma experiência muito rica. Participar deste curso foi um divisor de águas em minha 

vida, reavaliar todo o meu percussor profissional e até mesmo estar em contato com o meu 

preconceito sobre os loucos.  

A loucura governa tudo o que há de fácil, de alegre, de ligeiro no mundo. Segundo 

Foucault, faz os homens “se agitarem e gozarem”, assim como os deuses. Tudo nela é uma 

superfície brilhante: não há enigmas ocultos. Se ela fascina o homem com a sua desordem, o 

seu furor, a sua riqueza de monstruosas impossibilidades, também desvenda a raiva obscura, 

a loucura estéril que reside no coração humano. Certamente está relacionada aos estranhos 

caminhos do saber e o seu universo é muito bem relatado por esse autor, que traz à tona esse 

lugar, o coração humano, que já foi divino e diabólico (FOUCAULT, 1972). 

Transformada em alienação, a loucura era tida como um distúrbio da razão, que tirava 

do sujeito o seu atributo mais humano. Segundo o modelo tradicional, restituir o indivíduo 
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dessa razão somente era possível através do tratamento moral, realizado predominantemente 

numa instituição fechada (asilo), onde se poderia conhecer melhor a doença do sujeito 

(alienado). O louco era retirado do seu território e criou-se um lugar exclusivo para a loucura: 

manicômio, um território de exclusão. 

Dava-se, então, a perda de referências, a ameaça de extermínio, a paralisação numa 

“espécie de apropriação do outro, apropriação da imagem do outro, apropriação do corpo do 

outro, do devir do outro, do sentir do outro” (GUATTARI; ROLNIK, 2007). E, através desse 

mecanismo de apropriação, constituem-se territórios fechados e opacos, onde os processos de 

singularização são inacessíveis. 

Nas palavras de Amarante, 

O manicômio é um espaço onde o tempo (ao mesmo tempo) penetra com 
total intensidade ou não penetra, não tem qualquer capacidade de intervir na 
história. Ou até mesmo porque deixam de existir histórias, deixam de existir 
projetos, onde, de tanto tempo, não existe tempo. De tão absoluto o tempo 
não pode ser relativizado. Ao mesmo tempo em que há tempo para tudo, não 
há tempo para nada. (2001, p. 375) 

 

Ainda hoje, em diversos lugares, o manicômio continua sendo o lugar destinado à 

loucura, demarcando o seu espaço. Embora muitas vezes não seja a única referência, como era 

no século XIX, representa uma retaguarda para muitos serviços extra-hospitalares, quando 

esses não se mostram eficientes.  

A loucura é uma forma de não sufocar, de permitir que gritos e falas sem sentido sejam 

direcionados a este mundo que embota, normatiza e medicaliza as expressões verdadeiras, 

sejam elas de dor ou de alegria. Quem não traz dentro de si um louco, que solta um grito para 

não sufocar? E quantos se silenciam por trazer marcas no corpo existencial? 

Essas questões estão constantemente presentes na prática clínica e tornaram-se o 

motivo dessa tentativa de compreender como um sujeito que vivencia o sofrimento psíquico 

pode, hoje, construir suas experiências nas dimensões da cidade – sujeito esse que, na 

transição do século XVII ao XIX, foi mantido afastado do seu núcleo familiar, da sociedade e 

da cidade, alienado de todas as transformações políticas, sociais e econômicas ocorridas. 

Tais reflexões levam à noção de que o modelo de atenção que predomina na saúde 

mental ainda é refratário às vidas dos que sofrem, pois homogeneíza, padroniza e tolhe as suas 

produções subjetivas, condicionando os seus comportamentos dentro e fora de instituições e 

desconsiderando a sua autonomia e a sua liberdade. 
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JUSTIFICATIVA 
 

Como embasamento para este trabalho, realizou-se uma pesquisa na literatura 

referente ao campo da saúde mental, tendo como foco os pressupostos da reforma 

psiquiátrica, principalmente no que diz respeito à construção de um modo de cuidar mais 

amplo do que o assistencialismo e que possibilitaria a criação de uma rede territorializada, na 

qual todos os atores são fundamentais no processo de inclusão social. Outra questão 

fundamental foi a revisão das legislações referentes às novas políticas públicas de saúde. 

Considerando os pontos expostos, é importante ressaltar alguns conceitos sobre a 

cartografia, a integralidade, a micropolítica do processo de trabalho e a interface da produção 

de cuidado em saúde mental. Nos últimos anos, o campo da saúde mental tem sido fortemente 

marcado pela discussão em torno da reforma psiquiátrica e dos seus pressupostos, com base 

na idéia de que a saúde não se reduz à ausência de doenças. No Brasil da década de 1970, 

depois de denúncias de violações dos direitos humanos sofridas por internos e por técnicos de 

quatro grandes hospitais psiquiátricos no Rio de Janeiro, organizou-se o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), com o objetivo de criar um espaço onde pudessem 

se desenvolver as reivindicações e as propostas de mudança das condições desumanas e 

precárias da assistência psiquiátrica e dos trabalhadores. 

Posteriormente, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental transformou-se em 

um movimento da luta antimanicomial com a participação da população. Vários atores 

participam desse cenário, inclusive os usuários que, até pouco tempo, eram meros objetos nas 

mãos daqueles que detinham o poder. Amarante (1998, p. 57) reforça que o “MTSM é o 

primeiro movimento em saúde com a participação popular, não sendo identificado com um 

movimento ou entidade, mas pela luta popular no campo da saúde mental”. 

Um objetivo desse porte precisa estar aberto ao fluxo dos encontros, onde o desejo é a 

força motriz nos processos de mudança. Segundo Deleuze e Guattari (1972, p. 308), “o desejo 

é da ordem da produção e qualquer produção é ao mesmo tempo desejante e social”. O desejo 

como produção tem a energia da invenção de possibilidades, da criação de um novo devir 

para a vida. Esse movimento, portanto, configura um processo bastante inovador e original e 

implica na participação de novos atores e protagonistas com iniciativas práticas de 

transformações no cenário da saúde mental. 

A reforma psiquiátrica é um processo muito mais amplo do que a noção de assistência 

psiquiátrica. Busca-se, na reforma, outro lugar para o sujeito, que possibilite a construção de 

contextos de respeito, de atenção e de cuidado, privilegiando-o na sua produção humana e 
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social. Segundo Yasui (1999), “a partir da influência da experiência italiana, a reforma 

psiquiátrica brasileira assume o objetivo de ir além da transformação da assistência em saúde 

mental, ultrapassa esse campo quando questiona o conceito de doença mental e as práticas que 

fundamentam o saber psiquiátrico, buscando a sua desconstrução”. 

Amarante (1998, 2001 e 2003) assinala que a reforma psiquiátrica é um processo 

social complexo e em permanente desenvolvimento, tendo como objetivo a desconstrução do 

modelo manicomial e englobando, portanto, diversos aspectos. Tal diversidade foi 

decomposta pelo autor em dimensões articuladas entre si, sendo elas: epistemológica, teórico-

conceitual, jurídico- política e sociocultural. O trabalho em cada um desses âmbitos tornou-se 

fundamental para efetivação do processo de reforma psiquiátrica e para a 

desinstitucionalização da loucura. 

Um marco importante foi à realização da I Conferência Nacional de Saúde Mental 

(1987), onde ficou claro o grande impasse do modelo centrado no hospital, baseado no 

modelo médico-psiquiátrico, que foi considerado ineficaz e oneroso para os usuários e para a 

sociedade e violador dos direitos humanos. Assim, deu-se início à trajetória de desconstruir, 

no cotidiano das instituições e da sociedade, as formas já arraigadas de se lidar com a loucura.  

É importante ressaltar que essa conferência foi realizada de acordo com os princípios e 

as diretrizes da 8ª Conferência Nacional de Saúde, marco histórico para o campo da saúde e 

no processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Por sua vez, a II Conferência 

Nacional de Saúde Mental foi realizada em 1992, momento em que já havia ocorrido um 

avanço significativo na implementação do SUS. O evento formalizou o esboço de um novo 

modelo assistencial embasado na forma concreta de lidar com pessoas com transtornos 

mentais, partindo de seus direitos de cidadania. 

A III Conferência Nacional de Saúde Mental (2002) teve como tema central “Cuidar, 

Sim; Excluir, Não – Reorientação do Modelo Assistencial” e impulsionou e direcionou os 

municípios, de forma territorializada, quanto a políticas de saúde mental e à construção de 

uma rede de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico.  Portanto, podemos constatar a 

importância, historicamente, do movimento da reforma psiquiátrica brasileira na constituição 

das novas políticas públicas no campo da saúde mental. 

Entender a idéia de serviços territorializados: implica pensar que qualquer que seja o 

bairro, a cidade, a região ou país, deve haver um lugar, um espaço próprio, onde a dor, a 

angústia e o sofrimento profundo possam ser escutados e, se necessário, tratados e cuidado. É, 

certamente, um espaço humano socialmente selecionado para a vida e para a sobrevivência de 

um sistema no qual se dão a prática social e uma rede de iniciativas múltiplas de cuidados e 
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de inclusão social; ou seja, trata-se da noção de territorialidade no seu sentido mais subjetivo, 

com todas as suas expansões de referência, de signos e de significados. 

É necessário entender o princípio básico de uma rede de serviços territorializados – na 

qual as ações são direcionadas para o local onde o sujeito vive e é compreendida a 

importância da sua relação com a família, os vizinhos, a igreja, a escola, o posto de saúde, a 

associação de moradores etc. – e reconhecer a teia de relações do sujeito em questão, assim 

como entender que a possibilidade de habitar um território é algo terapêutico e compreender 

que o território vai além do espaço geográfico, atravessando a subjetividade e a emoção do 

sujeito.  

O território desempenha um papel importante na mudança social em relação à loucura: 

entender o movimento da reforma psiquiátrica como um processo de desterritorialização, 

territorialização e reterritorialização é afirmar que existe uma potência dinâmica que atravessa 

a vida de usuários e de trabalhadores em seus respectivos territórios. A cartografia, nesse 

caso, acompanha os “desmanchamentos” de certos territórios e a formação de outros. 

O sentido de territorialização, desterritorialização e reterritorialização é entendido por 

Guattari e Rolnik (2007) de forma mais ampla, onde os seres se organizam segundo os 

territórios que os delimitam e os articulam a outros. O território pode ser relativo tanto a um 

espaço vivido quanto a um sistema percebido no seio do qual o sujeito se sente “em casa” e é 

sinônimo de apropriação e de subjetivação fechada sobre si mesmo. O território é o conjunto 

dos projetos, das representações e dos investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, 

culturais, estéticos e cognitivos, e o modo como cada sujeito agencia mudanças na 

subjetividade, seja ela individual ou coletiva: trata-se de territórios existenciais. É importante 

salientar que o território pode se desterritorializar enquanto uma possibilidade de mudanças 

no novo modo de interagir com o mundo. 

Segundo Rolnik (2007), é preciso conquistar um espaço para se exercer um território: 

um referencial que constrói sentidos e identidades para o sujeito e que constitui matérias de 

expressão através das quais os seus afetos podem ser plenamente vividos. Assim como pensar 

a produção do cuidado em um contexto onde o profissional e o usuário têm como base seus 

territórios existenciais, e onde, no espaço “entre” os dois, estão as possibilidades de mudança.  

No caso da saúde, podemos entender como desterritorialização o processo no qual o sujeito é 

colocado diante de si e do novo território existencial que se anuncia, possibilitando a ruptura 

com o antigo território. 

Quando o sujeito desenha o seu território, segundo Rolnik, ele cria um campo de 

forças vivas que o afeta e que se faz presente no corpo sob a forma de sensações. No caso da 
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produção de cuidado, o outro é uma presença que se integra ao corpo sensível do sujeito, 

tornando-se parte dele. 

Merhy traz uma ideia importante sobre a micropolítica de encontros:  

(...) procurei olhá-las como lugares, onde encontram-se ou relacionam-se 
territórios-sujeitos, em acontecimentos e aconteceres. E, aí, todas essas cenas 
começaram a expressar outras possibilidades: ali, existiam sujeitos, 
territorializados e em desterritorializações, encontrando-se nas suas 
dificuldades, nas suas comensalidades, nas suas possibilidades, nas suas 
lutas; o que me permitia olhar os encontros, de territórios-sujeitos em 
movimento, e tentar criar novas categorias para mirá-los e para pensar o que 
acontecia, ou poderia acontecer, nesta micropolítica dos encontros. 
(MERHY, 2007, p. 26) 

 

Essencialmente, acompanhar a produção de cuidado na saúde é trazer a tona esses 

encontros e, com isso, acreditar que é possível um novo lugar no qual sujeito e território se 

refaçam e encontrem novas formas de cuidar. Espinosa (apud DELEUZE, 2002, p. 25) 

destaca, sobre os encontros: “um corpo encontra outro corpo, uma ideia, outra ideia, tanto 

acontece que as duas relações se compõem para formar um todo mais potente”. 

 

2.1 SUS: MOVIMENTO SOCIAL EM CONSTRUÇÃO 

 

Com a implantação do Sistema Único de Saúde, em 1990, o compromisso iniciado 

com a Constituição Federal em 1988 foi legitimado e tornou-se política pública, através de 

uma formulação política e organizacional para o ordenamento dos serviços e das ações de 

saúde estabelecidos pela Constituição. O SUS segue os mesmos princípios organizativos e 

doutrina em todo o território nacional, sob a responsabilidade das três esferas autônomas de 

governo – federal, estadual e municipal –, e, enquanto pacto social, envolve o fato de que “a 

saúde passa a ser definida como um direito de todos integrantes da condição de cidadania 

social e passa a ser considerada um dever do estado”. (CARVALHO, 1999, p. 18). 

Em 19 de setembro de 1990, a Lei Nº 8.080 dispôs sobre as condições para a 

promoção, a proteção e a recuperação da saúde, da organização e do funcionamento dos 

serviços correspondentes, além de outras providências, e estabeleceu, no Capítulo II, Art. 7º, 

os princípios e as diretrizes para quaisquer ações ou serviços do SUS.  Entre esses princípios, 

destacamos a universalidade – garante a atenção à saúde, por parte do SUS, a todo e qualquer 

cidadão, e o direito desse a todos os serviços públicos – e a equidade – assegura as ações e os 

serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, 
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independentemente de onde viva o cidadão, sem privilégios ou barreiras, até o limite do que o 

sistema pode oferecer para todos. 

O acesso aos serviços de saúde vai além do conceito de porta de entrada, trata-se de 

um dispositivo transformador na relação entre profissional de saúde e usuário. 

A Lei Nº 10.216, de 6 de abril de 2001, marco legal da reforma psiquiátrica, ratificou 

as diretrizes básicas que constituem o SUS, garantindo aos usuários dos serviços de saúde 

mental a universalidade do acesso e do direito à assistência e a sua integralidade e valorizando 

a descentralização do modelo de atendimento quando determinou a utilização dos serviços 

mais próximos ao convívio social do usuário.  

O SUS, portanto, não se caracteriza como um serviço ou uma instituição, mas como 

um conjunto de unidades, de serviços e de ações que interagem tendo um objetivo comum, 

voltados para as atividades de promoção, de proteção e de recuperação da saúde. Criaram-se, 

com ele, novos modos de trabalhar na saúde, nos quais as práticas têm caráter 

multiprofissional e o cuidado se constrói sempre em relação ao outro, seja ele um profissional 

ou um usuário. 

Os avanços no Brasil com o SUS, – resultado de um processo social que enfocou, 

além da universalidade e da equidade, a integralidade, a regionalização, a hierarquização e a 

participação popular – mantêm acesa a luta pela construção de possibilidades efetivas no 

acolher e no cuidar, pela melhoria das condições de vida, pela redução das desigualdades 

sociais e contra a exclusão social. Porém, ainda que o SUS aborde questões de cidadania – os 

direitos de ir e vir e de desejar cuidado, a oferta de acolhimento, o atendimento clínico 

individual e coletivo dos usuários nas suas complexas necessidades e a geração e as 

oportunidades nas redes de reabilitação psicossocial e inclusivas – e que o acesso aos serviços 

de saúde seja considerado um dispositivo transformador da realidade, não podemos dizer que 

o SUS pratique, atualmente, em todo o território brasileiro, seus princípios básicos.  

Existem, verdadeiramente, experiências bem-sucedidas ou menos sucedidas em alguns 

territórios, revelando que o SUS e os seus dispositivos continuam sendo um campo de luta, 

antes de constituir uma política pública. Como exemplo, temos o caso da saúde mental, que 

teve um avanço em suas políticas públicas e foi uma das experiências bem-sucedidas no que 

diz respeito à construção de redes substitutivas aos manicômios, embora, em alguns lugares, 

experimente certo retrocesso. 

Diante de tantos fatores, Merhy (2003, p. 6) coloca que se deve estar atento para que 

não se perca de perspectiva o fato de que estamos cravados – a sociedade e os trabalhadores 

de saúde mental – em um campo de luta e de que a construção da sustentabilidade do SUS 
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exige diversos movimentos. Um deles, certamente, parte do território da saúde e direciona-se 

a outros setores do Estado, uma vez que o Sistema Único de Saúde ambiciona uma reforma, 

ou seja, não poderá se concretizar enquanto política pública se não estiver aliado a 

acumulações de experiências socialmente mais amplas.   

 

2.2 SAÚDE MENTAL E O NOVO MODO DE CUIDAR 

 

No campo da saúde mental, os usuários e os seus familiares, ao percorrerem a rede, 

peregrinam antes de encontrar o serviço mais apropriado às suas necessidades, passando, 

muitas vezes, por vários outros, o que revela os nós existentes na rede. Sabemos que os 

cuidados em saúde mental são sustentados por laços relacionais nos quais os dispositivos 

atuantes são o acolhimento, a escuta, o vínculo que potencializa as singularidades, e a 

construção de redes de pertencimento. Muitos usuários com algum tipo de transtorno mental 

ficam cristalizados pelo grau de sua patologia – “grave”, “moderada” ou “leve” – em cuidados 

centrados em procedimentos medicamentosos, em uma rede de atenção à saúde mental 

fragmentada. 

O conceito de exclusão ainda se faz presente nos nossos cenários da saúde mental, na 

qual o sujeito é desqualificado da condição de cidadão. Apesar de alguns avanços, 

continuamos impregnados pelo modelo asilar que tem como características a ênfase nos 

problemas orgânicos – os quais se pretende tratar através de medicamentos – e a pequena ou 

ausente consideração da existência do sujeito como subjetividade desejante. Podemos afirmar 

que não é o corpo, mas o organismo, que tem o papel principal nesse modelo. 

Nunca se falou tanto de novos paradigmas na saúde mental, por um lado o modelo 

asilar e, por outro, o modelo psicossocial. No campo teórico-conceitual, faz-se necessário 

continuar a contestar a ciência como produtora da verdade e, por consequência, dos seus 

conceitos. Entre tais verdades, estão concepções básicas da psiquiatria a respeito da doença 

mental e do isolamento, como estratégias de tratamento e de cura, nas quais o cenário 

instituído foi a do asilo e o da medicação. É fundamental desconstruirmos esse “saber” que, 

por muitos anos, fez do sujeito em sofrimento psíquico um objeto submisso ao poder da 

ciência. 

B. Santos (1998) considera que a necessidade de contestação da ciência moderna vem, 

nos últimos anos, evidenciando o que ele denomina como crise paradigmática, a qual tem 

como possibilidade a emergência de um novo paradigma, não mais produtor de uma verdade 

única, mas que visa, por exemplo, superar a noção saúde/doença. 
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Segundo Kuhn (apud PEPE, 1993 p. 3), o conceito de paradigma abrange duas 

situações importantes: “De um lado, indica toda a constelação de crenças, valores, técnicas 

etc. partilhadas pelos membros de uma comunidade determinada. De outro, as soluções 

concretas empregadas como modelos ou exemplos que podem substituir regras.” De acordo 

com o autor, os movimentos de rupturas paradigmáticas acontecem quando os praticantes de 

uma determinada disciplina começam a descobrir que existem desafios a determinadas 

situações que aquela ciência não consegue resolver com base nos modelos já estabelecidos. 

Para o mesmo autor, a descoberta cientifica comporta três características que podemos 

apresentar para a forma como caminha a ciência. Ela tem início no aparecimento de uma 

“anomalia” – algo que a ciência “normal” não poderia explicar ou resolver – cuja 

identificação, claramente, depende do conhecimento dos instrumentos e das teorias de 

determinada ciência. Após a descoberta da anomalia, instala-se uma “crise”; o momento no 

qual os cientistas ou os atores envolvidos revêem as suas expectativas, os seus padrões 

instrumentais e, por vezes, a sua teoria. Kuhn afirma ocorrer, nessa fase, uma “revolução 

cientifica” a partir da qual as atividades se direcionarão para a solução de um “quebra-

cabeça”, reagindo sobre o que é conhecido, modificando a visão dos objetos já familiares e 

promovendo transformações e possibilidades para se alcançar uma solução através das 

técnicas estabelecidas pela prática científica. 

Diante desse panorama, podemos estabelecer uma correlação com as anomalias 

presentes por muitos anos no tratamento de sujeitos acometidos pela loucura, citando desde o 

isolamento total ao embotamento provocado pelo uso excessivo de medicações e à tirania 

usada contra esses sujeitos em nome do tratar e do curar. A crise instalou-se não apenas na 

comunidade científica, mas na sociedade; era inevitável que acontecesse uma revolução nesse 

território, que se tornou referência para todo o campo da saúde. 

O novo paradigma, o “modo psicossocial”, propõe uma ampliação e uma alteração na 

forma de entender o problema, trazendo o deslocamento fundamental de atribuir importância 

ao sujeito, como protagonista do tratamento, além de proporcionar dispositivos de 

reintegração sociocultural, com destaque para as cooperativas de trabalho e para a inserção da 

família no tratamento.  

O novo modo de cuidar inclui as redes sociais como um agente provocador de 

mudanças, sobretudo para inventar formas de viver, para uma compreensão melhor dos 

processos de integração psicossocial e de promoção do bem-estar. 

Em um nível existencial, as relações sociais entre os seres humanos contribuem para 

dar sentido à vida, favorecem a construção da identidade pessoal, seja através de um olhar ou 
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das ações alheias. Compreender que “existimos para alguém” ou “servimos para algo” nos faz 

repensar e dar um novo sentido às práticas de cuidado da saúde. Todavia, apesar das lutas e 

das várias inovações na tentativa de superar o modo asilar, ainda podemos observar, no 

campo da saúde mental, certa dominância do antigo paradigma. O modo psicossocial, por 

outro lado, enfatiza a integralidade tanto em relação ao território quanto ao ato propriamente 

terapêutico. 

 

2.3 INTEGRALIDADE: DISPOSITIVO NORTEADOR DAS PRÁTIC AS EM SAÚDE 

 

O desafio apresentado pelo atual campo da saúde mental é o da construção de uma 

intervenção possível, visando uma rede integral de atenção, capaz de fazer frente à pluralidade 

das demandas nos seus diversos níveis. Pensar rede na saúde é trazer a integralidade como 

dispositivo que tenta nortear novas ações na saúde. Talvez fosse muito útil falar da 

integralidade como uma dimensão das práticas. 

Pinheiro e Luz (1999), no texto “Práticas eficazes x modelos ideais”, expõem uma 

discussão fundamental sobre a integralidade na perspectiva das práticas na saúde, comentando 

as dificuldades muitas vezes encontradas para implementar modelos e programas, em 

consequência do desencontro de objetivos predefinidos por “modelos ideais”, que 

desconsideram a realidade das condições e das práticas no cenário da saúde. As autoras 

enfatizam que os chamados “modelos ideais” requerem condições ideais, enquanto os 

serviços de saúde constituem um cenário vivo, ou seja, formado por diversos atores e as suas 

subjetividades. 

Outro autor, Mattos (2001), propõe que a prática da integralidade não é somente 

atributo do conhecimento médico, mas de todos os profissionais de saúde, e assume a forma 

de um encontro entre o profissional e o usuário, cabendo quase que exclusivamente ao 

primeiro, e às suas posturas, a realização da integralidade. 

Para Alves (2001), a integralidade, no contexto daquilo que chamamos de novos 

paradigmas da atenção em saúde mental, contribui em questões de natureza ideológica e 

técnica: a primeira diz respeito à condenação do sujeito a total segregação, por ferir os seus 

direitos à convivência e a sua liberdade; a segunda ao negar isolamento como instrumento 

terapêutico, – paradigma do hospício – aliada a compreensão de que o que deve ser tratado é o 

sujeito e os seus problemas, não apenas o seu diagnóstico. 

A integralidade ultrapassa a posição de diretriz do SUS, tratando-se de uma luta que 

busca compreender o conjunto das necessidades de ação e de serviços de saúde, além das 
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transformações possíveis na prática e nas relações dos profissionais de saúde, estabelecendo 

uma relação sujeito-sujeito – na qual, no lugar da doença, existem sujeitos portadores de 

desejos, aspirações e sonhos. Para responder às demandas existentes nos vários serviços, uma 

rede precisa ser um campo de tensões heterogêneas capaz de redefinir e de transformar os 

encontros entre os diversos autores envolvidos nessa cadeia semiótica. 

Podemos destacar que a integralidade é o reconhecimento, na prática dos serviços, de 

que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade. Da mesma forma, as 

ações de promoção, de proteção e de recuperação da saúde formam um todo que não poderá 

ser compartimentalizado, como fazem as unidades prestadoras de serviço que, com seus 

diversos graus de complexidade, configuram um sistema capaz de prestar assistência integral. 

Alves (2001, p. 171) afirma que são “componentes indissociáveis da integralidade: a 

intersetorialidade e a diversificação. Se nos propusemos a lidar com problemas complexos, há 

que se diversificar ofertas, de maneira integrada, e buscar em outros setores aquilo que a 

saúde não oferece, pois nem sempre lhe é inerente”.Qual é, porém, a posição atual dos 

profissionais de ajuda, no que diz respeito a participar mais efetivamente do processo de 

construção de um novo modo de cuidar? 

Convido-o a me acompanhar no que Peter Pál Pelbart diz em “Um desejo de asas”, 

onde compara anjos e terapeutas (profissionais de ajuda): 

Quando querem, ouvem os pensamentos dos homens, mulheres e crianças. 
Aproximam-se deles devagarzinho, inclinam a cabeça em direção ao ombro 
e escutam seus monólogos, suas preces, devaneios, anseios. O que faz um 
anjo quando percebe que a desesperança invade a alma de um humano? 
Toca-lhe o ombro de leve, com a ponta dos dedos, e o sofredor se dá conta 
de algo a roçar-lhe o entorno, mas não sabe ao certo o quê. Intui uma 
presença estranha, mas nada vê; sente como que um farfalhar de folhas, uma 
perturbação desconhecida, uma espécie de cintilância. E aí seu corpo caído 
retoma um vigor inesperado, o pensamento de repente bifurca para longe da 
morte, ocorre-lhe como que um pequeno renascimento. Um pouco como um 
terapeuta: essa disponibilidade para ouvir, para tocar, essa presença discreta 
que pode às vezes suscitar um novo começo – mas também essa impotência 
para determinar, para resolver, para viver no lugar de. (PELBART,1993, 
p.19) 

 

O que o autor coloca é poético, mas traz um questionamento importante em relação à 

função do profissional de ajuda na área da saúde mental. Conhecemos o nosso compromisso 

com aqueles que buscam ajuda se realmente tivermos corresponsabilidade em acolher, em dar 

atenção, em propor novas formas de cuidar, em criar possibilidades de espaços e em aumentar 

as redes de relações, considerando a integralidade como peça fundamental para alcançar 
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algum resultado. Estaremos contribuindo, de alguma forma, com esses sujeitos, sejam eles 

crianças, adolescentes ou adultos que por muito tempo viveram na desesperança. 

Assim, a integralidade dá-se a partir da mudança de postura do profissional no ato de 

cuidar, no plano individual e no coletivo, e, quando vista sob o critério da micropolítica do 

processo de trabalho, revela atos sincronizados entre os trabalhadores, e desses com os 

usuários, compondo uma micro rede de alta potência para o cuidado (FRANCO, 2006). 

Mattos (2003) traz à tona a integralidade como um princípio de organização contínua 

do processo de trabalho nos serviços, caracterizado pela busca para ampliar as possibilidades. 

Nessa perspectiva, o diálogo é um instrumento valioso entre os diferentes sujeitos e os seus 

modos particulares de perceber a necessidade de serviços de saúde, servindo como ponto de 

partida para outras ampliações, ainda por vir. 

Entende-se, dessa forma, que a integralidade é um processo permanente nas redes de 

cuidado, uma potência viva e intercessora capaz de produzir mudanças significativas na vida 

dos sujeitos. Nas perspectivas de Mattos e Pinheiro (2003), a integralidade funciona com eixo 

norteador de novas formas de ação social na saúde; funciona não como conceito, mas como 

um ideal regulador, um devir. Surge, então, uma questão: os serviços de saúde mental tem 

conseguido atender as demandas e as necessidades quanto aos aspectos da vida dos sujeitos, 

dentro do conceito de integralidade na atenção à saúde? 

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal Nº 8.080), os serviços devem ser 

organizados, em relação à regionalização e hierarquização, em níveis de complexidade 

tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição da 

população a ser atendida. Na realidade, verificou-se que o tipo de organização proposto é 

apenas teórico, pois, na prática, as portas de entrada dos serviços de saúde são múltiplas e o 

acesso se dá por tensão entre a demanda dos usuários e as possibilidades de acolhida das suas 

necessidades, independentemente de uma ordem predeterminada. Isso implica a capacidade 

dos serviços de oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, 

bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de 

resolubilidade (solução dos problemas – é a exigência de que, quando um indivíduo busca o 

atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, um serviço 

esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência). 

É importante que se atente para serviços altamente burocráticos e controladores, que 

prejudicam, e até impedem, o acesso e a intervenção necessária a sujeitos em situações de 

sofrimento grave ou que necessitem de atendimento imediato. 
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2.4 REDES NA SAÚDE MENTAL 

 

“Sempre que olhamos para a vida, olhamos paras as redes.” 

(Frank Capra) 

 

A palavra “rede” origina-se do latim retis, que significa “entrelaçamento de fios com 

aberturas regulares que forma uma espécie de tecido”. O conceito de rede, como sistema de 

organização, por sua vez, provém da biologia, e tem hoje importância fundamental na nossa 

sociedade, na qual podemos considerar “rede” um dispositivo social que ajuda o sujeito na sua 

vida produtiva e nas suas relações. No entanto, o que significa pensar uma rede nos cenários 

de produção de cuidado na saúde mental? 

Diante da questão acima, refletir sobre uma rede de atenção no universo da loucura é 

ao mesmo tempo desafiador e fascinante. O sujeito que se encontra nesse cenário traz, na sua 

estrutura psíquica, fragilidade, inconsistência, nebulosidade, temporalidade, destroços, 

reconstruções, sofrimento, exclusão, inclusão, criatividade, rupturas, vitalidade e outros tantos 

aspectos; conclui-se, então, que tentar o inserir numa rede modular tradicional é acreditar que 

certo modelo serve para todos os tipos de sofrimento, desconsiderando as singularidades e as 

subjetividades. A organização em rede a partir de múltiplas conexões e de fluxos contínuos 

tenta exatamente romper com o modelo tradicional, cuja aplicação, em alguns lugares, ainda 

acontece de maneira sintomática, fragmentada e limitada em psicofármacos como resposta às 

queixas mentais e emocionais dos sujeitos. 

Outra questão importante é que, na prática, os autores que assumem as redes no 

cenário da produção de cuidado na saúde são capturados por sistemas normativos de 

significação da realidade e serializam as práticas de cuidado quebrando a lógica das 

singularidades existentes no trabalhador e no usuário (FRANCO, 2006). Renunciar um 

modelo tão enraizado pode gerar um resultado caótico entre os sujeitos, porém se trata de um 

momento rico para a invenção de outras formas de cuidar livres de modelo a ser seguido. 

A grande importância de uma rede de serviços hierarquizada e regionalizada é permitir 

um conhecimento maior dos problemas de saúde da população na área determinada, 

favorecendo ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade. 

Fica aqui um questionamento: a rede de serviços da saúde é realmente centrada nas 

necessidades dos usuários ou o cuidado ainda se baseia na lógica da produção centrada em 

procedimentos? 
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Segundo Franco (2006), mais do que hierarquizada e regionalizada, essas redes 

compõem um mapa que aos poucos se forma, como se as suas linhas navegassem sobre a 

realidade em uma alta intensidade de fluxos. Elas têm grande potencial de constituição do 

novo, um devir para os serviços de saúde associados ao cuidado e centrados nas necessidades 

dos usuários, e espera-se que a sua forma de organização seja circular, com múltiplas 

entradas, com base em tais necessidades. Os dispositivos de cuidado em saúde mental, por sua 

vez, devem se estruturar como agenciadores, com a finalidade de preservar e de fortalecer os 

laços sociais através da lógica territorial. 

A construção de uma rede é um processo coletivo, individual, estável, sensível, ativo e 

confiável. É um sistema dinâmico que gera progressivamente um novo mapa dos cuidados em 

saúde mental e que inclui serviços de natureza clínica (CAPSis, CAPS, ambulatórios, 

hospitais, PSFs, entre outros dispositivos), além de outras formas que atravessam a vida de 

adultos, crianças e adolescentes: escola, família, amigos, igreja, órgãos da Justiça, instituições 

esportivas, de lazer e de cultura, associações de moradores, cooperativas, praças, clubes – ou 

seja, todo o possível no intuito de gerar possibilidades de encontros e de direito à participação 

e à inclusão na sua comunidade. 
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A constituição de uma rede permitirá a realização de ações articuladas que envolvam 

inúmeros atores diretamente ou indiretamente responsáveis pelos atos que afetam a vida dos 

sujeitos, preservando, no entanto, as peculiaridades de grupos que demandam atenção 

específica. Entende-se disso que as portas de todos os serviços públicos de saúde mental 

precisam estar abertas para acolher, ouvir e responder; todavia essa não é a realidade em 

grande parte dos casos. É importante ressaltar que existem grandes problemas na organização 

do sistema de saúde, como a falta de informação por parte da população, dificuldades na 

prestação dos serviços e obstáculos na integração e na comunicação entre os vários atores 

envolvidos na rede de atenção à saúde. 
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2.5 REDE RIZOMÁTICA NA SAÚDE MENTAL 

 

Deleuze e Guattari, no livro Mil platôs, oferecem um capítulo bastante interessante, 

que aborda um tema da botânica, o rizoma; um conceito que tentarei conectar com as redes e, 

ao mesmo tempo, com a loucura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Em botânica, chama-se rizoma um tipo de caule que algumas plantas possuem. Ele cresce horizontalmente, 

geralmente subterrâneo, mas pode também ter porções aéreas. 

 

As redes em saúde são constituídas por vários atores e podemos afirmar que existem 

características importantes na constituição dessa inter-relação, contexto esse que permite que 

se entendam tais relações como uma rede rizomática, como consta em Mil platôs, trazendo 

para o campo relacional da saúde mental conexões capazes de tentar construir uma rede de 

potencialidades e de possibilidades de vida. 

As conexões compõem o primeiro princípio de Deleuze e Guattari, que afirmam que 

um ponto de um rizoma – e, em analogia, de uma rede – pode ser conectado a qualquer outro. 

Atualmente, porém, existe uma rede de cuidado presa à lógica burocrática, que acaba por 

direcionar os fluxos de cuidado em um único sentido, deixando de valorizar as necessidades 

particulares dos usuários. As redes se formam, em certo sentido, sobre uma suposta linha de 

cuidado que se dá nos projetos terapêuticos, isto é, no conjunto de atos pensados para resolver 

determinado problema de saúde de um usuário (FRANCO, 2006). 
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Assim, a rede rizomática propõe conexões entre todos os lados que mudam de acordo 

com os novos acontecimentos que se criam ao invés de ficar preso a definições ou a modelos 

fechados. A construção de múltiplas entradas na rede de saúde mental faz com que o 

trabalhador e o usuário possam construir as suas conexões sustentadas nas suas próprias 

ações, definidas pelo trabalho e pelas subjetividades. 

O segundo principio de Deleuze e Guattari é o da heterogeneidade: um rizoma vai 

além das conexões e é atravessado por cadeias semióticas – sentidos, signos e sinais de toda 

natureza, conectadas por modos de codificação muito diversos, entre eles cadeias biológicas, 

políticas, materiais, culturais e econômicas.  

Segundo Franco (2006), uma rede rizomática pressupõe conexões com o diferente, 

pois o universo que articula o campo da saúde é heterogêneo, permeado por relações de poder 

e sistemas sociais de produção de subjetivações; essa complexidade se expressa em diferentes 

modos de compreender a realidade e de nela atuar. A heterogeneidade desse universo 

pressupõe capacidade de convivência, pactuação, manejo de conflitos e alta capacidade de 

autoanálise, uma vez que é mais difícil e complexo lidar de forma produtiva com o diferente 

do que com o igual. 

O terceiro princípio desses autores é o da multiplicidade, na instância da qual não faz 

sentido falarmos em sujeito ou em objeto, pois se trata aqui de grandezas e de determinações 

que se expandem de acordo com os seus agenciamentos. Um agenciamento é precisamente 

esse crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à 

medida que ela aumenta as suas conexões. 

As redes, portanto, rompem com a ideia de unicidade – ou seja, de uma direção, um 

sujeito, uma diretriz etc. – articulam-se à noção de multiplicidade, o que pressupõe suportar 

diversas lógicas e operar sobre lógicas determinadas por representações simbólicas e por 

subjetividades que determinam as singularidades dos sujeitos. A loucura, da mesma forma, é 

múltipla em sua estrutura, o que a torna distante no momento em que, pelo seu delírio, tenta 

suportar toda a tensão provocada pelas conexões feitas em várias direções, operando nesse 

fluxo contínuo de possibilidades. 

O quarto princípio de ruptura a-significante de Deleuze e Guattari explicita que um 

rizoma pode ser rompido, quebrado, em qualquer lugar, e também que retoma segundo uma 

ou outra das suas linhas e segundo outras linhas. A ruptura pode, muitas vezes, trazer algum 

sentido aos processos que se baseiam na ideia de equilíbrio permanente, permitindo que se 

entendam os entraves e os obstáculos como lugares de grande tensão e de explosão entre 
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trabalhadores, usuários e instituição, proporcionando possíveis transformações na produção de 

cuidado na saúde. 

Entende-se, portanto, conforme afirma Franco (2006), que uma ruptura em 

determinado lugar pode significar a abertura de linhas de fuga para outros sentidos, não 

previstos anteriormente, o que tem como significado uma alta capacidade de produzir-se a si 

mesmo, algo próprio das redes rizomáticas. 

 

2.6 REDES SOCIAIS 

 

Sabemos como a rede social afeta a saúde do indivíduo e atua como agente de auxílio 

e de encaminhamento na utilização dos serviços de saúde; ou seja, um aspecto gerador de 

saúde. Em consequência é possível que a rede social produza novas formas de intervenção, de 

resgate da dignidade humana e de construção e recuperação dos direitos de cidadania, 

construindo um cenário de vínculos interpessoais do sujeito. 

Assim, na teoria de rede social o que se enfatiza não é o que se ganha ou se perde 

materialmente, mas o que circula na vida social em favor da organização coletiva, aparecendo 

às vezes como perda, outras como ganho, não apenas material, mas, sobretudo simbólico 

(MARTINS e FONTES, 2004) 

Se pensarmos no valor simbólico e na potência que as redes sociais produzem no 

sujeito, através de relações muitas vezes construídas no seu próprio território, podemos 

revelar a importância de se compreender a saúde como fato resultante das interações 

humanas. Como base para esse raciocínio, cabe aqui lembrar a definição de rede social de 

Sluzki (1997) como um conjunto de seres com os quais interagimos de maneira regular, 

conversamos, e trocamos sinais que nos corporizam, que nos tornam reais. 

O conceito de rede é extremamente útil para o entendimento da produção de cuidados 

na saúde, permitindo diversos enfoques, tais como a consideração da família como extensão 

da rede social, a participação da vizinhança e de outros elementos cotidianos – como trabalho 

e escola – os vários recursos comunitários e os serviços de saúde. Esses espaços precisam, 

portanto, ser vistos como um todo integrado no qual as conexões produzam elementos 

necessários ao auxílio dos sujeitos que sofrem. 

O que se espera, então, é que as formas de organização em rede, especialmente nos 

cenários de produção do cuidado, sejam sistemas abertos de conexão que transitam no meio 

através de agenciamento diversos, produzindo novas formações relacionais sobre as quais se 

constrói o meio social onde cada sujeito está inserido (FRANCO, 2006). 
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As redes sociais constituem estratégias que buscam o fortalecimento das comunidades 

e grupos nos territórios, com o objetivo de melhoria das condições de vida do sujeito, mas 

entende-se que existe uma preocupação maior com o fator social e não a partir da liberdade 

individual. São redes instituídas de valores, onde em muitas vezes o coletivo impõe vontades 

individuais.   

 

2.7 UM BREVE HISTÓRICO DA SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO  DE NITERÓI 

 

A proposta de reorientação da assistência psiquiátrica em Niterói inseriu-se, desde o 

inicio dos anos 1980, na reforma do sistema de saúde. Surgiu um movimento chamado 

Projeto Niterói que tinha como objetivo a organização de vários grupos de trabalho. Estes 

encontros tinham como foco principal promover discussões para diagnosticar os problemas 

existentes na saúde do município de Niterói. Segundo entrevista realizada com a 

Coordenadora do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba: 

 

(...) Comecei na década de 80, como parte do Projeto Niterói, que discutia a 
reforma na saúde em um contexto mais amplo para o município de 
Niterói.As ações foram divididas em áreas programáticas, saúde mental, 
saúde da mulher, da criança, saúde do trabalhador... 
 
(...) A universidade foi muito importante nessa época, principalmente por 
Tomazini, sanitarista e professor. (...) Niterói tinha uma organização 
interessante, município pequeno com o Centro de Saúde Carlos Antônio da 
Silva, Centro de Saúde Santa Rosa, Centro de Saúde Vizella no Barreto e 
alguns profissionais muito interessados. 

 
(...) Na época o Ministério da Saúde trabalhava com programas, como o de 
tuberculose, lepra... O INAMPS assume a direção da saúde e abre 
possibilidades para discussão. 

 
(...) Participei do Projeto Niterói no momento em que antecedia a saúde 

mental. (...) Niterói avançou muito, pois tinham profissionais muito 
interessados, com disponibilidade e desejo. (...) Enfim, o Projeto Niterói 
começou com Gilson Cantarino, que, inclusive, virou Secretário de Saúde de 
Niterói. Gilson era médico e se uniu ao Tomazini, Maria Manoela e a muitos 
outros. (...) Essa história é muito interessante e importante. (...) Mas é aí que 
começa uma proposta de discussão de ações integradas de saúde. Niterói 
começa a tentar discutir saúde. A rede contratada, as instituições públicas, a 
universidade, tudo isso fez nascer o Projeto Niterói e fomos avançando, até 
chegarmos à ação integrada de saúde, que antecedeu ao SUD e ao SUS. 
 
(...) E a saúde mental veio no meio disso, do Projeto Niterói, quando se 
organizaram as áreas programáticas. 
 

   (Coordenadora do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 
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Foi elaborado um programa de saúde mental que apontava para a criação de uma rede 

assistencial que desse suporte às práticas alternativas à internação psiquiátrica.  

 Em setembro de 1997, a direção do Hospital de Jurujuba desmembrou o Serviço de 

“Porta de Entrada” em três diferentes serviços: Serviço de Recepção Integrada (SRI), que 

passou a contar com uma equipe multidisciplinar para a avaliação das situações de crise que 

chegavam ao hospital, Serviço de Internação Mista (SIM) enfermaria de admissão para a 

internação de casos oriundos do SRI, e o Serviço de Álcool e outras Drogas (SAD), 

especializado no atendimento de dependentes químicos. Para a Coordenadora do SRI: 

 

(...) O SRI auxiliou no diagnóstico de nossa rede e desta forma 
avançamos para outros equipamentos.  O diagnóstico ajudou, pois foi 
através dele que percebemos a necessidade de um CAPS para adulto, 
de um CAPS infantil, dos usuários de álcool e outras drogas, 
constituímos equipes que ficavam no SRI como observadores e 
percebendo o que acontecia com essa clientela. 

 
   (Coordenadora do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 

 

Em 1998 o NAPS/Jurujuba mudou para novas instalações físicas e passou a se chamar 

NAPS Herbert de Souza, mas permaneceu ligado administrativamente ao hospital. A equipe 

do NAPS desde a sua criação aspirava que o serviço fosse autônomo do hospital psiquiátrico 

e com leitos para atendimentos de crise. 

 A saúde em Niterói apresentou em sua história esforços importantes de mudanças na 

área de Saúde Mental, mais perceptíveis na década de 1990. 

 
(...) Nos lugares de encontro para discussão, tínhamos reuniões que 
aconteciam toda segunda-feira ou a cada quinzena sobre o encontro da Rede 
de Saúde Mental de Niterói. Durante muitos anos as reuniões aconteciam no 
auditório de Santa Rosa, que ficava lotado, e serviam para discutir a saúde 
mental de Niterói. Foi quando começamos a articular com o Programa 
Médico de Família e até com a perícia médica do INSS. 
 
(...) Perdemos os encontros, bancados pela Coordenação de Saúde Mental do 
município. Tivemos estas reuniões até a Coordenação do Sebastião, com a 
Lílian isso se perdeu, e não sei te dizer o motivo.  
 
(...) Só é possível assistir a saúde mental com assistência e rede, pois não se 
trabalha isoladamente. Esses encontros foram fundamentais. Sempre tivemos 
reuniões de equipe. Todos os lugares da nossa rede têm instituído 
mecanismos, instrumentos que garantam a discussão do trabalho. Se não há 
instrumentos garantidos, não se promove a sustentação da direção do 
trabalho. E se não se promove, o profissional se perde. Isso é muito 
trabalhoso, mas é o que dá força. Outra coisa que sempre participamos muito 
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intensamente foi das pré-conferências de saúde. Não podemos abrir mão 
deste dispositivo. (...) Sempre representamos Niterói com propostas em 
relação à saúde.Nesse último Governo as coisas ficaram mais complicadas. 

 
  (Coordenadora do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 

 

2.8 PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓ I - 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

 

O Programa de Saúde Mental do Município de Niterói está pautado num conjunto de 

práticas clínicas institucionais e políticas que se organiza em consonância com os movimentos 

da Reforma à Assistência Psiquiátrica, e em congruência com o Programa Nacional de Saúde 

Mental (Ministério da Saúde), que norteia o tratamento das pessoas que apresentam 

transtornos mentais. 

Como preconiza a Legislação em Saúde Mental, os tratamentos ocorrem 

preferencialmente nos dispositivos da rede extra-hospitalar que procuram atuar de forma 

integrada à comunidade, com um enfoque na reabilitação psicossocial. 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, 

sobretudo o programa médico de família (PMF).  

As internações psiquiátricas são indicadas quando os recursos extra-hospitalares se 

esgotam em suas potencialidades. Busca-se também que, mesmo no período da internação, 

mantenha-se uma assistência integral, com atendimentos interdisciplinares, continuidade do 

contato com a equipe do dispositivo extra-hospitalar (CAPS/ambulatório ou residência 

terapêutica), manutenção da atenção à família, alta planejada e direcionada para uma 

reabilitação psicossocial.  

Atualmente temos no Município de Niterói, dois Hospitais Psiquiátricos, dois Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS II), um Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de 

Álcool e Drogas, um Centro de Atenção Psicossocial Infantil e cinco Ambulatórios de Saúde 

Mental, tidos como ampliados, porquanto não trabalham estritamente no antigo modelo 

médico-consultório, mas privilegiando também atividades terapêuticas em grupo e atuação de 
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outros profissionais das mais diversas especialidades. Todos os serviços trabalham de acordo 

com as diretrizes da acessibilidade universal, integralidade e território.  

A lógica da atenção integral em rede é uma premissa fundamental. Trabalhamos na 

clínica do caso a caso, partilhando Projetos Terapêuticos Individualizados, articulando 

intervenções, integrando ações intersetoriais e dividindo responsabilidades.  

 

2.9 PROGRAMA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA–  FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

 

O carro chefe é o Hospital de Jurujuba no bairro de Charitas, que conta mais de 60 

anos de serviços prestados à cidade de Niterói. Já funcionou nos moldes dos grandes 

manicômios com estrutura asilar e de instituição total/fechada. Foi atingido pelos bons ventos 

de uma ideologia e práticas que pregam modalidades de tratamento mais humanizadas e 

afinadas com movimentos de direitos humanos e dos trabalhadores em saúde mental, abertura 

política e redemocratização e que culminaram com abordagens ampliadas de cuidado, respeito 

e cidadania para com o doente mental.  

Conta com leitos de emergência (Serviço de Recepção e Intercorrência/SRI) 

Enfermaria Feminina e Masculina para Pacientes Agudos, Enfermaria de Longa Permanência, 

Enfermaria Mista para Dependentes Químicos (setor de Álcool e Drogas/SAD), Serviço de 

Internação para Adolescentes e Crianças (SIAC), Albergue e de um Ambulatório. 

Externamente e contíguo às dependências do hospital há um Espaço de Convivência / 

Oficinas Integradas que recebem usuários dos mais diferenciados serviços. São realizadas 

várias atividades terapêuticas ocupacionais e o grupo participa da convivência com demais 

usuários e técnicos do serviço.  

O Hospital de Jurujuba é referência para todo o município e, eventualmente, até para 

pacientes trazidos de cidades vizinhas, componentes da Região Metropolitana. É o lugar ideal 

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

durante as internações é integral e realizada através do trabalho em equipe multiprofissional. 

Cada serviço do hospital conta com uma equipe composta de médicos (psiquiatras, clínicos e 

neurologistas), de enfermeiros e de técnicos de enfermagem. Também conta com psicólogos, 
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terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, nutricionistas e, também, trabalho supervisionado 

de acompanhamento ao domicílio e atividades de lazer. 

Os atendimentos ocorrem em diferentes modalidades com a finalidade de melhoria do 

quadro sintomático, proteção às situações de maior vulnerabilidade, tendo em vista, sempre 

que possível, a inserção familiar e a reabilitação social, orientadas pela clínica de cada caso.  

 

2.10 PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA DOENTES MENTAIS 

GRAVES – ADULTOS – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

 

Atualmente são três unidades tipo CAPS II (Municípios com mais de 200 mil 

habitantes) em pleno funcionamento, voltados para a clientela adulta. Segue-se à lógica do 

acompanhamento territorializado. O CAPS Herbert de Souza atende à demanda dos pacientes 

do Centro da cidade há mais de dez anos em funcionamento. O CAPS Casa do Largo, que fica 

no Largo da Batalha, acolhe moradores oriundos da Região Oceânica e adjacências e o CAPS 

AD da Alameda, localizada no Fonseca, se restringe a usuários de Álcool e outras Drogas e é 

referência para todo o município, tendo o detalhamento de suas atividades feitas no tópico 

referente ao Programa de Álcool e Drogas.  

O dispositivo CAPS trata-se de um dos pilares na consolidação das práticas extra-

hospitalares de atendimento ao portador de transtorno psíquico. Tanto que as portarias 

ministeriais o tomam como elemento estratégico e articulador da rede, servindo de referência 

aos pacientes graves egressos de internação de longa permanência, como porta de entrada e 

meio de ligação com a atenção básica. Presta-se ao acolhimento das famílias, à organização e 

facilitação do estabelecimento de espaços coletivos como assembleias, associações, formação 

de cooperativas e planejamento de estratégias de resgate da cidadania e reinserção social 

daqueles usuários mais comprometidos e com laços sociais mais fragilizados. Devem ainda os 

CAPS, servir como pólo de supervisão e discussão de casos com as demais instâncias, como 

aquelas subordinadas à ação social, CREAS, abrigos, Conselhos Tutelares, educação, 

Ministério Público, Justiça e hospitais de custódia. Por isso, assumiram o desafio de se 

organizar como equipes multidisciplinares com atuação inter e transdisciplinar, superando as 

diferenças de saber acadêmico e formação. Contam com supervisão clínica institucional 

externa, ao menos uma vez por semana, na qual deve ser obrigatória a participação de todos 

os técnicos, de modo que sejam discutidos e contemplados não só os casos em atendimento, 



 
 
 

 33 

mas a própria dinâmica de atuação da equipe no enfrentamento de discrasias tão caras e 

avassaladoras, tanto para paciente e equipe como para as famílias.  

Trabalha-se com a lógica do escalonamento por gravidade sintomática e necessidade 

de atendimento em três níveis: pacientes de atenção intensiva, semi-intensiva e não intensiva 

e que vai desde a convivência e atenção diária, com atividades coletivas, oficinas terapêuticas 

de música, trabalhos manuais, pintura fotografia e até cinema a atividades externas, grupos de 

geração de renda, comemoração de datas festivas e apresentação em seminários. Os usuários 

têm acesso a avaliações / consultas médicas regulares, medicação psicotrópica, atendimento 

psicológico individual e em grupo e encaminhamento para internação clínica e/ou psiquiátrica 

quando necessário. Os pacientes contam também com uma refeição por turno de permanência 

na unidade.  

O viés clínico e ideológico do atendimento está balizado no acolhimento humanizado, 

respeitando as especificidades diagnósticas e apresentação sintomática, oferecendo uma 

ampla grade de intervenções, sem perder de vista o direito ao lugar de sujeito, à palavra, à 

escuta, à alteridade, sem enclausuramentos apressados ou perpetuados. 

 

2.11 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL  - FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

 

Pacientes cuja demanda por atendimento não se configura com a mesma frequência, 

intensidade ou permanência em regime de atenção diária apontados anteriormente na rotina 

hospitalar ou mesmo extra-hospitalar dos CAPS. Os ambulatórios prestam-se a fazer a 

cobertura dessa classe de usuários e funcionam em espaços comuns a outros serviços de 

saúde, como em policlínicas onde também operam outras especialidades médicas.  

Ainda que sob a perspectiva de atender uma clientela menos grave, não raro recebem 

pacientes oriundos de internações, às vezes também de longa permanência e que demandam 

por espaços de acolhimento mais estendidos do que os oferecidos numa consulta comum de 

rotina ou revisão. Por isso, contam também com equipes ampliadas, nas quais, para além do 

profissional médico e de psicólogos, são acolhidos por terapeutas ocupacionais, enfermeiros e 

assistentes sociais em dispositivos que possibilitam a expressividade, a reabilitação física, os 

cuidados a agravos clínicos outros, sobretudo quando consequência de eventuais efeitos 

colaterais da própria medicação, demais tratamentos instituídos ou pela própria evolução do 



 
 
 

 34 

quadro psíquico. Tal abordagem fez com que a denominação desse tipo de unidade passasse a 

ser a de Ambulatório Ampliado, em função da variedade e matiz das intervenções 

terapêuticas. São unidades regionalizadas, na tentativa de cobrir a maior parte possível do 

município, e que prestam assistência a uma população diversificada. Atendem a crianças, 

adolescentes, adultos e idosos portadores de algum sofrimento psíquico, encaminhadas pelos 

diversos dispositivos da rede, sejam da atenção básica, policlínicas, ambulatórios de 

especialidades, serviços de internação e outros setores ou mesmo por demanda espontânea.  

Como já citado, segue-se aqui a lógica do funcionamento ampliado: os atendimentos 

ocorrem em diferentes modalidades, passando pelo acolhimento, via recepção individual ou 

em grupo, consultas e acompanhamento psiquiátrico, psicoterapia individual ou em grupo, 

terapia ocupacional, oficinas terapêuticas, atendimento e orientação familiar individual e em 

grupo e acompanhamento domiciliar.  

A equipe desenvolve, também, articulação com as Policlínicas, Unidades Básicas e 

Programa Médico de Família, buscando constante integração com os programas já existentes. 

No momento os seguintes serviços ambulatoriais encontram-se em funcionamento: Policlínica 

Carlos Antônio da Silva (Centro), Unidade Básica da Engenhoca, Policlínica Sérgio Arouca 

(Vital Brasil/Santa Rosa), Ambulatório do HPJ (Charitas), Ambulatório de Pendotiba (Largo 

da Batalha) e o Ambulatório de Itaipu.  

 

2.12 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR - FUNDAÇ ÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

 

O Programa de Acompanhamento Domiciliar - Projeto de Atenção Domiciliar 

Terapêutica em Saúde Mental, tem como função primordial desenvolver ações 

territorializadas com a finalidade de reinserção social do paciente e, também, a manutenção de 

um elo permanente entre a unidade de saúde e a comunidade na qual o paciente está inserido.  

Há pacientes que, dado o seu histórico de vida e quadro clínico, vivenciam 

significativo e prolongado isolamento social, tendo inúmeras dificuldades em chegar aos 

dispositivos de tratamento com a frequência e regularidade necessárias. E, há, ainda, os que 

abandonam ou não aceitam o tratamento. Os acompanhantes vão ao domicílio desses 

pacientes e, articulados aos seus familiares, vizinhos ou outros referenciais próximos, 

procuram manter aquecidos os contatos e laços afetivos, aproximando-os, atualizando as 
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notícias em relação ao pacientes, garantindo a continuidade das ações terapêuticas, como por 

exemplo, a supervisão e manutenção da tomada das medicações, ampliando os efeitos clínicos 

pautados na lógica da reabilitação psicossocial e garantia da reinserção na rede social 

comunitária.  

Constitui-se também em ação desses acompanhantes domiciliares realizarem 

atividades de acompanhamento da residência até a unidade de saúde e tratamento e vice-

versa, visitas domiciliares e hospitalares quando o usuário encontra-se internado, mesmo em 

hospital geral, orientações aos contatos na comunidade, estabelecimento de parcerias com 

dispositivos da rede educacional, de lazer e cultura, associações de moradores, entre outros.  

Esta multiplicidade de espaços de ação possibilita intervenções em tempo real, 

potencializando a rede familiar e social, com resultado final de adesão do paciente à proposta 

de tratamento. 

 

2.13 PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

 

O Programa de Atenção aos Usuários de Álcool e Outras Drogas tem como função 

gerenciar território, estruturar e organizar estratégias de assistência integral a esta população, 

fomentar discussões com setores da assistência social, educação, organizações de sociedade 

civil (OSC), cultura, esporte e lazer e, coordenar o Fórum Municipal Intersetorial de Atenção 

aos Usuários de Álcool e Outras Drogas.  

O centro de referência para atendimento de pessoas com transtornos mentais severos 

ocasionados pelo uso abusivo e prejudicial de álcool e outras drogas na rede de saúde mental 

é o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS AD da Alameda).  

 

2.14 PROGRAMA DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO INFANTO-JUVENI L - 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

 

Este programa tem como responsabilidade estruturar e organizar a assistência a 

crianças e adolescentes. É realizado o assessoramento aos Conselhos Tutelares e abrigos, 

mapeamento e articulação com outros setores que ofertam atendimento a esta clientela 

(educação, justiça, organizações da sociedade civil, programas da assistência social e 
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cultural). Os impasses e desafios são discutidos mensalmente no Fórum Municipal de 

Atenção em Saúde Mental à Criança e ao Adolescente.  

A assistência em saúde mental à população infanto-juvenil tem como referências o 

Centro de Atenção Psicossocial Infantil Monteiro Lobato, localizado no Ingá. Recebem 

crianças e adolescentes portadores de autismo, psicose, neuroses graves, demandas escolares e 

das equipes dos Ambulatórios regionalizados, atuando em conjunto também com o Serviço de 

Internação de Criança e Adolescente (SIAC/HPJ), com o CAPS AD nos casos envolvendo 

uso de substâncias psicoativas. Também há uma permanente interlocução com os Conselhos 

Tutelares, Justiça e Promotoria da Infância.  

 

2.15 PROGRAMA DE MORADIA ASSISTIDA - FUNDAÇÃO MUNIC IPAL DE 

SAÚDE DE NITERÓI 

 

O Programa de Moradia Assistida tem como eixo central os Serviços de Residências 

Terapêuticas. São casas inseridas na comunidade, nos bairros do Fonseca, Pendotiba e 

Charitas que se presta a receber pacientes egressos de longo tempo de internação e que, 

devido a isso, perderam os vínculos familiares e não tem para onde ir, mesmo com indicação 

de alta hospitalar. Não se trata de um abrigo no sentido comum do termo, pois a ideia é que as 

pessoas de fato se sintam nas próprias moradias. Tanto que recebem o seu sustento (benefício 

"De Volta Para Casa" ou LOAS) – O Programa de Volta para casa, do Ministério da Saúde, 

propõe a reintegração social de pessoas acometidas de transtornos mentais e egressas de 

longas internações, segundo critérios definidos na Lei 10.708, de 31 de julho de 2003, que 

também prevê o pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial - decidem por sua rotina de 

vida e seguem seu tratamento nos CAPS ou Ambulatórios. Por muito tempo 

institucionalizados necessitam de alguma supervisão no gerenciamento de suas atividades 

cotidianas e, assim, são acompanhados por cuidadores capacitados em parceria com o IFB 

(Instituto Franco Basaglia) em regime de plantão, havendo ainda uma assistente social, 

coordenadora geral do programa e duas assistentes de coordenação, atuando as três em 

conjunto, dando suporte e orientação aos moradores, bem como auxiliando nas tarefas 

administrativas e gerenciando eventuais impasses.  

O trabalho desenvolvido é norteado pelo princípio da reabilitação social em 

consonância com a direção clínica desenvolvida no projeto terapêutico. O objetivo é construir 

um caminho possível de enfrentamento da vida comunitária e social, exercitando o direito à 
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cidadania e o convívio familiar. Os moradores são acompanhados na rede de cuidados 

clínicos e de saúde mental do município. 
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3 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a produção de cuidado na rede de saúde mental de Niterói, tomando como 

referência a cartografia de um caso.  

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Contextualizar as linhas de cuidado na rede de saúde mental de Niterói, no âmbito 

das novas políticas de saúde; 

• Examinar os dispositivos que orientam a integralidade como eixo norteador na 

produção de cuidado; 

• Compreender como o processo de trabalho na saúde mental opera em rede, 

atendendo as necessidades e as demandas dos usuários;  

• Acompanhar os efeitos que as redes de serviços de saúde e as redes sociais, 

operando de maneira articulada, produzem no cuidado em saúde. 
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4. METODOLOGIA 

 

O objetivo deste estudo é cartografar a produção de cuidado na rede de saúde mental 

do município de Niterói, não só junto ao CAPS (centro de atenção psicossocial – novo 

dispositivo para tratamento e cuidado baseado na nova política nacional de saúde mental para 

portadores de transtorno mental grave), mas também ao Hospital Psiquiátrico de Jurujuba e 

aos demais elementos que componham essa rede de cuidados, atentando para o fato de que 

um serviço de emergência psiquiátrica permite que se acompanhe o percurso das demandas e 

os seus encaminhamentos para rede de saúde mental. Inicialmente estar inserida neste serviço, 

será uma forma de conhecer a dinâmica deste território, como também estabelecer uma 

interação com a equipe do hospital. Acredito que seja um encontro que possibilite abrir novos 

encontros e movimentos que favoreçam o inicio da minha pesquisa.   

Uma das bases para construção da pesquisa será a cartografia de um caso com o uso de 

instrumentos da cartografia. O princípio da cartografia é metodológico e diz respeito ao mapa 

traçado. Mapear significa acompanhar os movimentos e as retrações, os processos de 

invenção e de captura que se expandem e se desdobram. 

No que diz respeito à cartografia, é interessante abrir um espaço para discutir o 

conceito e relacioná-lo à prática da pesquisa. Entende-se, no texto de Joly (2005, p. 136), que 

se trata de noções básicas da geografia, através das quais é possível compreender as 

delimitações, as demarcações e a classificação das organizações de domínio e de poder em 

territórios físicos: 

A cartografia abrange o conjunto de estudos e operações científicas, 
artísticas e técnicas que intervêm a partir dos resultados das observações 
diretas ou da exploração de uma documentação, com vistas à elaboração ou 
ao estabelecimento dos mapas, assim como de sua utilização. Reúne, 
portanto todas as atividades que vão desde o levantamento do campo ou da 
pesquisa bibliográfica até a impressão definitiva e a publicação do mapa 
elaborado. A obra aborda os aspectos essenciais e momentâneos de uma 
disciplina em acelerada evolução, de forma a enfatizar a revisão das 
características da linguagem cartográfica do espaço geográfico e papel da 
cartografia na gestão do meio ambiente. 

 

Foucault, em Microfísica do poder (1979, p. 162), fala de mapas como instrumentos 

de saber-poder. Ele considera três modelos de mapas: o primeiro como instrumento de 

medida, o segundo como instrumento de inquérito e o terceiro como instrumento de exame. O 

autor expõe, também, a inter-relação dos instrumentos, considerando “que a geografia seria 

um bom exemplo de disciplina que utiliza sistematicamente inquérito, medição e exame”. 
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Todavia a proposta deste projeto no tocante à cartografia é ultrapassar o mapa físico e 

“mergulhar na geografia dos afetos e, ao mesmo tempo, inventar pontes para fazer sua 

travessia: pontes de linguagem”, como propõe Rolnik em Cartografia sentimental. (2007, p. 

66). 

Segundo Kastrup (2007), a cartografia é um método formulado por Deleuze e Guattari, 

que visa acompanhar um processo e não representar um objeto; em linhas gerais, trata-se de 

investigar um processo de produção. Dessa forma, a ideia de utilizar o método cartográfico 

em pesquisas de campo no estudo da subjetividade afasta-se, inicialmente, do objetivo de 

definir um conjunto de regras abstratas a serem aplicadas, pois não se busca estabelecer um 

caminho linear para atingir um fim. A cartografia é sempre um método ad hoc e pensá-la 

como instrumento significa viabilizar um processo de produção e, como tal, de encontros de 

intensidades que afetam os autores envolvidos nas suas singularidades e trocas subjetivas. 

O objetivo da cartografia é maior do que a simples localização de um lugar, criando 

condições para que o sujeito desenhe uma cartografia individual que atravesse a sua 

subjetividade. A prática, portanto, relaciona-se à formação dos desejos no campo social e ao 

embarque em territórios existenciais onde os afetos pedem passagem. Segundo Rolnik (2007, 

p. 47), cada um dos indivíduos permite falar através do afeto, ou seja, permite habitar o 

espaço, buscando matérias de expressão para afetar e para expandir as suas intensidades. 

Muitos afetarão e serão afetados; no entanto, algumas vezes estaremos aprisionados em certas 

máscaras que impedirão a passagem dos afetos. 

Numa cartografia, acompanham-se as linhas traçadas pelos sujeitos e pelos afetos, 

marcam-se os pontos de ruptura e de enrijecimento e analisam-se os cruzamentos das diversas 

linhas, que se desenvolvem simultaneamente. As cartografias são multiplicidades, conexões 

que provocam agenciamentos, elas se fazem num campo de afecção. (DELEUZE, 1995). 

A cada momento que procuro desenvolver meu tema, vou relacionando-o ao método 

cartográfico. Todavia o que importa é estar atenta às estratégias do meu desejo na relação com 

os fenômenos da existência humana que tenho como proposta pesquisar. Percebe-se, então, 

que esse processo não pode ter uma estrutura definida, pois isso levaria a um aprisionamento; 

ele constitui formas novas a todo instante, escapando da ordem e da norma. 

 O critério de escolha será de um usuário com diagnóstico de transtorno mental grave e 

a ideia é cartografar o percurso desse usuário na rede. Sabemos que o sujeito com esse 

diagnóstico tenciona o sistema de saúde e, por isso, serve como elemento analisador do 

processo da produção de cuidado e com isso possibilita um olhar para os entraves ou não da 

mencionada rede.  
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A cartografia de um caso possibilitará no acompanhamento dos processos da produção 

de cuidado na rede saúde mental de Niterói no qual a proposta é ir além da investigação 

exploratória e ser capaz de produzir um conhecimento e uma aproximação extensiva e 

subjetiva de como o cuidado está atualmente desenhado no cenário da saúde mental. 

 

4.1 INSTRUMENTOS DA CARTOGRAFIA 

 

 Durante a especialização em saúde mental, tive o primeiro conhecimento sobre 

cartografia e, conhecendo a minha maneira de ser, soube que era um amor à primeira vista. 

Seria impossível iniciar um projeto sem estar envolvida, e ao ler e estudar sobre a cartografia 

tive certeza de que era esse o caminho que eu estava disposta a seguir. 

A cartografia é um método, formulado por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995), que 

visa acompanhar um processo, em vez de representar um objeto. Para tratar do assunto é 

necessário trazer à tona o conceito botânico de rizoma utilizado pelos autores em Mil platôs 

para examinar o campo das produções sociais como um sistema aberto, heterogêneo e 

múltiplo de conexões, produzindo metamorfoses e cadeias semióticas e promovendo 

agenciamentos das diferenças em um campo de intensidades. Conforme os autores afirmam:  

Num rizoma, ao contrário, cada traço não remete necessariamente a um traço 
linguístico: cadeias semióticas de toda natureza são aí conectadas a modos 
de codificação muito diversos, cadeias biológicas, políticas, econômicas, 
etc., colocando em jogo não somente regimes de signos diferentes, mas 
também estatutos de estados de coisas. (...) Um rizoma não cessaria de 
conectar cadeias semióticas, organizações de poder, ocorrências que 
remetem (...) às lutas sociais. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15).  

 

Ele produz, dessa forma, agenciamentos múltiplos, configurando um mapa que está 

em constante mudança, pois acompanhará os movimentos, as retrações e os processos de 

invenção e de captura que se expandem e se desdobram.  

Rolnik, em Cartografia sentimental (2007, p. 67), se refere ao método do qual o 

cartógrafo necessita na sua pesquisa: “não é possível definir seu método (nem no sentido de 

referência teórica, nem no de procedimento técnico), mas apenas sua sensibilidade”. Tal 

conclusão é esperada quando a proposta é mergulhar em territórios não apenas geográficos 

como existenciais, ou seja, encontros e corpos onde a sensibilidade das partes será sempre 

afetada. Quando se fala em territórios existenciais, trata-se de subjetividades, de uma força 

propulsora na construção de inúmeras possibilidades para o campo do saber. 
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Os autores Guattari e Rolnik (2007, p. 26) destacam que a subjetividade é produzida 

através dos mecanismos e das estratégias mais diversos da sociedade, como, por exemplo, a 

mídia e diferentes equipamentos sociais. Para eles, as mutações contemporâneas da 

subjetividade não se fazem somente pela via das ideologias, das ideias, “mas se fazem no 

próprio coração dos sujeitos, em sua maneira de perceber o mundo”. 

Kastrup (2007), por sua vez, define, em linhas gerais, que o método cartográfico é 

utilizado em pesquisas de campo no estudo da subjetividade e afasta-se do objetivo de definir 

regras a serem aplicadas, todavia a sua construção pode estabelecer algumas pistas com o 

objetivo de descrever, de discutir e, sobretudo, de coletivizar a experiência do cartógrafo. 

Voltando a Cartografia sentimental, percebe-se que Rolnik elabora um “manual” do 

cartógrafo para direcioná-lo na sua pesquisa. A princípio, a autora alerta que não existem 

direções prefixadas a serem seguidas, restando saber, portanto, quais são os procedimentos do 

cartógrafo. Ora, esses tampouco importam, pois ele sabe que deve “inventá-los” de acordo 

com aquilo que o contexto no qual se encontra lhe pede. Por tal motivo o cartógrafo não segue 

qualquer espécie de protocolo normalizado. 

Características importantes do cartógrafo são: acompanhar as linhas que se traçam, 

marcar os pontos de ruptura e de enrijecimento, e analisar os cruzamentos dessas linhas 

heterogêneas. Pensar no protagonista da minha pesquisa é mergulhar no seu mundo, é tentar 

desenhar o mapa dos percursos percorridos em virtude da sua condição patológica e quais os 

sentidos produzidos nessa trajetória, como também os distintos caminhos constituídos pelas 

redes sociais, afetivas e institucionais. Sabemos que, por conta da existência do sofrimento, o 

caos e a reorganização, a ruptura e as conexões, são presentes em sua geografia existencial. 

Rolnik (2007) sugere um modo de olhar além do enxergar, mas que vibre, que crie 

tensão e fluxos de intensidade e que mergulhe na geografia dos afetos, criando pontes 

possíveis de linguagem. Sendo tarefa do cartógrafo dar língua para afetos que pedem 

passagem; dele se espera basicamente que esteja mergulhado nas intensidades do seu tempo e 

que, atento às linguagens que encontra, devore o que lhe pareçam elementos possíveis para a 

composição das cartografias necessárias. 

O caminho do cartógrafo, na sua pesquisa, está em pensar em abrir possibilidades de 

mudanças em si, provocar movimentos de territorialização, e desterritorialização, deparar-se 

com o vazio e desse produzir algum sentido para vida. A experiência de cartografar é 

mergulhar em infinitos fluxos que favoreçam as intensidades dos encontros. Nesse sentido, 

pouco importam as referências teóricas do cartógrafo, sendo fundamental, para ele, o fato de 

que teoria é sempre cartografia, permitindo que ele se aproprie de qualquer linguagem ou 
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estilo; tudo o que der língua para os movimentos do desejo. A melhor definição para o perfil 

do cartógrafo é a de poder, no seu processo, usar a sua sensibilidade. 

A partir de tais informações, Rolnik define a prática do cartógrafo como sujeito 

atuante nas estratégias de formações do desejo no campo social, em um exercício ativo de 

novas sensibilidades e de novas línguas ao longo do tempo. 

Será um desafio fazer a cartografia da rede de saúde mental junto a um usuário e 

talvez não sejam encontradas muitas respostas para as questões presentes atualmente na 

produção de cuidado. Essa, todavia, não é a minha intenção, mas sim a proposta de 

acompanhar, no que diz respeito ao cuidado, os movimentos e as suas mutações. Para tal, é 

encontrada inspiração em Deleuze (apud ROLNIK, 2007, p. 81): 

É isso o que me parece interessante nas vidas: os buracos que comportam, as 
lacunas – às vezes dramáticos, às vezes nem tanto. Catalepsias ou uma 
espécie de sonambulismo por vários anos: muitas vidas comportam esse tipo 
de coisa. É talvez nesses buracos que se faz o movimento.  

 

A metodologia representa o esforço de agrupar e de simultaneamente sintetizar um 

conjunto de teorias, de métodos e de procedimentos, estabelecidos geralmente a priori, que 

norteiam o ato de pesquisar. (FRANCO; ANDRADE; FERREIRA, 2009). Com base no que 

Franco propõe, não gostaria de privilegiar apenas um método, mas agregar outros 

instrumentos na minha pesquisa, possibilitando a construção de novas subjetividades. 

 

4.2 A CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

 

  Os dados foram produzidos, no meu caminhar nos serviços, nas relações com a equipe 

e com o usuário, um território a principio estranho para mim, mas ao mesmo tempo 

fascinante, me deixei impregnar, encharcar nestes contextos.  Percebo enquanto produzo os 

dados da cartografia o quanto foi produtivo receber as informações e acompanhar os 

processos da rede na produção do cuidado com os usuários. Hoje sinto o quanto estou 

misturada e implicada nesta minha produção. Uma experiência que fez mudanças na minha 

forma de ser e estar no mundo. 

 

(...) Eis, então, o sentido da cartografia: acompanhamento de percursos, 
implicação em processos de produção, conexão de redes ou rizomas. 

(PASSOS, KASTRUP, ESCÓSSIA, 2010, p.10) 
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Todas as narrativas foram gravadas, com a autorização dos participantes, como forma 

de garantir o registro dos discursos. As narrativas serão utilizadas com base nas experiências 

de cada um e sua prática no contexto da saúde, juntamente com as minhas narrativas nas 

relações construídas neste estudo. Neste sentido, Passos e Barros (2010) pensam em uma 

política da narratividade como uma posição que tomamos, em relação ao mundo e a si 

mesmo, definindo uma forma de expressão do que passa, do que acontece acerca de nós 

mesmos e do mundo. 

O acompanhamento dos processos na rede possibilitou um conhecimento da prática do 

cuidado realizada pelos sujeitos da pesquisa. O caderno de campo foi um instrumento que 

ajudou nas anotações das percepções, sentimentos e emoções diante dos encontros com os 

usuários e trabalhadores de saúde.   

Podemos dizer que para a cartografia essas anotações colaboram na produção de dados 

de uma pesquisa e têm a função de transformar observações e frases captadas na experiência 

de campo em conhecimento e modos de fazer. (BARROS, KASTRUP, 2010, p. 70) 

No que diz respeito aos dados, será realizada uma cartografia das relações existentes 

entre as equipes que compõem a rede de saúde, usuário, mapeando os fluxos assistenciais, as 

tensões nela existentes, e o grau de implicação entre as equipes no trabalho comum em torno 

do caso.  

Por fim, é importante declarar que a pesquisa seguirá os critérios éticos da Resolução 

196/96, incorporando, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro referenciais 

básicos da bioética: a autonomia, a não maleficência, a beneficência e a justiça; além de visar 

assegurar os direitos e os deveres relacionados à comunidade científica, aos sujeitos 

envolvidos na pesquisa e ao Estado. 

A cartografia será desenhada no texto que se segue, porque ela atravessa o estudo, não 

se trata apenas de um momento “metodológico”. 
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PARTE I 
 
CARTOGRAFANDO A REDE DE SAÚDE MENTAL DE NITERÓI 

 

1.1 UMA ESTRANGEIRA NO SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INTERC ORRÊNCIA 

(SRI) – HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE JURUJUBA 

 

O caminho que vou percorrer é desconhecido para mim. Um território estranho e novo 

que proponho habitar durante um tempo.  

Tenho experiência de mais de 25 anos como psicóloga em consultório particular, 

atendendo a pacientes que buscam ajuda para suas dores existenciais. 

Por conta de muitas mudanças em minha vida pessoal e profissional, rompi com regras 

e limites, tendo que reconhecer alguns erros, voltar atrás em decisões tomadas e quebrar 

formas de atuação tradicionais no contexto das análises. Entendi que o cuidado vai além do 

que nos ensinam na academia e nas escolas de formação. Quantos problemas enfrentei em 

minha vida, sempre achando que não estava preparada para atender mais aquele paciente com 

sua história, sua crise e suas dúvidas. Quantas vezes desejei que fossem embora, pois suas 

atitudes tinham a ver com a minha história pessoal. 

Hoje, sinto que sou mais livre em meus atendimentos, de alguma forma posso 

expressar minhas emoções e sentimentos sem medo de me perder e ser julgada. Tento estar 

aberta a novos movimentos, sabendo que não tenho a verdade absoluta, e tento reconhecer 

que não sei, mas que posso aprender.  

Concordo com Guatarri e Ronilk (2007) antes mesmo de conhecê-los, acho que os 

meus movimentos em relação a minha vida foram processos de territorialidade, 

desterritorialização e reterritorialização.  

 

O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si 
mesma. Ele é o conjunto dos projetos e das representações nos quais vai 
desembocar, pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de 
investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, 
cognitivos. O território pode se desterritorializar, isto é abrir-se, engajar-se 
em linhas de fuga e até sair de seu curso e se destruir. A espécie humana está 
mergulhada num imenso movimento de desterritorialização, no sentido de 
que seus territórios “originais” se desfazem ininterruptamente. A 
reterritorialização consistirá numa tentativa de recomposição de um território 
engajado num processo desterrritorializante. (GUATARRI E RONILK, 
2007). 
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Sempre tive o desejo de uma aproximação maior com os cenários que cuidam da 

loucura em sua maior manifestação e esta será minha primeira experiência em serviços de 

saúde mental. 

A proposta ao método utilizado nesta pesquisa é trazer alguns instrumentos da 

cartografia, como auxílio em meu caminhar neste território. É muita pretensão minha ser um 

cartógrafo, acho que preciso conhecer, fazer e habitar novos territórios. 

Os autores Alvarez e Passos (2010, p.135) em pistas do método da cartografia 

destacam que a instalação da pesquisa cartográfica sempre pressupõe a habitação de um 

território, o que exige um processo de aprendizado do próprio cartógrafo. Tal aprendizado não 

será aqui pensado como uma série de etapas de um desenvolvimento, mas como um trabalho 

de cultivo e refinamento. Aprendizado no duplo sentido, de processo e de transformação 

qualitativa nesse processo. Movimento em transformação. Tal aprendizado não pode ser 

enquadrado em uma técnica e em um conjunto de procedimentos a seguir, mas deve ser 

construído no próprio processo de pesquisa. 

Os dados produzidos foram retirados das narrativas, do acompanhamento dos 

processos e das minhas anotações em meu caderno de campo. As narrativas serão dos 

participantes da pesquisa e da minha própria participação e de minhas anotações. 

Meu caminhar neste cenário da saúde mental foi marcado por encontros bons, tensos e 

carregados muitas vezes de sentimentos de tristeza, de angustia, da falta, do estranho, do 

engraçado e ao mesmo tempo de um grande aprendizado.  

Os cenários escolhidos foram o setor de emergência do Hospital Psiquiátrico de 

Jurujuba e o CAPS – Herbert de Souza é interessante atentar para o fato de que um serviço de 

emergência psiquiátrica permite a observação da sua demanda e dos seus encaminhamentos 

para rede de saúde mental, como o CAPS sendo um articulador na organização da rede 

comunitária de cuidados.  

A portaria n. 336 GM 2002 redireciona o modelo assistencial em saúde mental, 

instituindo diferentes modalidades para os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS – de 

acordo com a sua complexidade. Todos os CAPS, nos diversos níveis de complexidade, 

deverão funcionar “segundo a lógica do território” (Art. 1, parágrafo 2). 

Na publicação elaborada pelo Ministério da Saúde, intitulada Saúde Mental no SUS: 

os “Centros de Atenção Psicossocial” o conceito de território é utilizado, definido com “não 

apenas uma área geográfica, embora sua geografia também seja muito importante para 

caracterizá-lo. O território é constituído fundamentalmente pelas pessoas que nele habitam, 

com seus conflitos, seus interesses, seus amigos, seus vizinhos, sua família, suas instituições, 
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seus cenários. É essa noção de território que busca organizar uma rede de atenção às pessoas 

que sofrem com transtornos mentais e suas famílias, amigos e interessados” (BRASIL, 2004, 

p.11).  

Minha inserção neste território da saúde mental inicia-se no Serviço de Recepção e 

Intercorrência do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Dando partida em minha primeira 

incursão no campo, estava imersa em sentimentos contraditórios ao mesmo tempo uma sede 

de conhecer, estar, sentir, habitar, mas ao mesmo tempo insegura, sem ao certo saber o que 

fazer e como fazer, uma sensação estranha. Naquele momento, fiquei apenas com um vazio 

sem conclusões do que estava acontecendo comigo, então decidi apenas viver o que surgiria 

neste cenário.  

 No primeiro dia, fui acolhida pela assistente da coordenação do serviço, uma pessoa 

que tive empatia, pois se mostrou muito receptiva e disponível, combinamos que a minha 

frequência seria de duas vezes na semana: as segundas e quartas-feiras com a duração de pelo 

menos quatro horas diárias e que participaria, também, das reuniões diárias da equipe. Neste 

primeiro encontro, a assistente apresenta o funcionamento do serviço. 

Quando o paciente chega ao serviço, à recepção imediatamente faz uma ficha, onde se 

identifica alguma passagem pelo mesmo ou se é primeira vez. A ficha é encaminhada para a 

sala dos profissionais de plantão, em paralelo, a recepção identifica o prontuário, caso seja 

reincidente no serviço.  

Os atendimentos acontecem em dupla, um psicólogo e psiquiatra. As equipes são 

constituídas por plantões. No quadro dos profissionais, existem dois psicólogos que todos os 

dias fazem a conexão com as equipes em seus diversos dias de plantão. 

 

(...) A recepção é feita por um Psicólogo e um Psiquiatra. (...) 
Se aposta em olhares diferentes nas situações de crise, um olhar 
que é da psiquiatria e um olhar da psicologia, não 
necessariamente teria que ser um psicólogo, trabalhamos com o 
psicólogo porque dificilmente você encontra profissionais com 
formação em saúde mental. 
 

   (Coordenadora do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 
 

 

Os pacientes normalmente chegam acompanhados por familiares ou encaminhados 

pelos serviços da rede de saúde mental. Nestes casos, o profissional de referência do paciente 

entra em contato com o SRI para esclarecer a necessidade de uma avaliação da equipe e, 

outras vezes, são encaminhados pela SAMU, bombeiros, policiais ou apenas sozinhos. 
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O SRI aumentou em dois leitos, passando de sete para nove. Neste período que estive 

acompanhando o serviço, contava com as enfermarias masculinas e femininas, como também 

do SAD (Serviço de álcool e drogas), para as internações, quando necessária. 

O paciente é atendido pela dupla, investigam o que está acontecendo, algumas vezes a 

escuta também é direcionada para os familiares, quando se fazem presentes no atendimento. 

Alguns pacientes que entram no SRI ficam em observação e só é feita a intervenção 

medicamentosa quando necessária. Outros comparecem ao SRI com diferentes demandas.  

Na rotina do SRI, existe uma reunião diária que é feita com toda equipe - psiquiatras 

psicólogos, assistente da coordenação, a coordenação e a equipe de enfermagem, onde se 

discutem os casos em observação no serviço, para, então, decidir o que será melhor para cada 

paciente. Sendo assim, é avaliada a permanência na emergência ou se justifica internação ou 

mesmo a alta destes pacientes. A equipe, ao receber algum paciente inserido em serviços da 

rede, faz contato com o profissional de referência do paciente que se encontra em observação. 

 

(...) a equipe do SRI avalia dia a dia a situação de cada paciente que está em 
observação, para então decidir a conduta, pode ser internação, pode ser um 
retorno ao tratamento ambulatorial ou ao CAPS, pode ser uma alta para ficar 
ainda vindo ao SRI em ambulatório de crise.  

 
(Coordenadora do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 

 

O trabalho diário da equipe é atender a todos os pacientes que estão em observação no 

SRI para verificar como estão em relação aos sintomas relatados anteriormente, como também 

sua condição emocional. Os familiares também são atendidos pela equipe, muitas vezes 

necessitam de uma escuta e as informações recebidas são de grande importância no processo 

do paciente, como também recebem por parte da equipe informações da condição do seu 

familiar em observação.  

 

(...) Ter esse contato com a família, responsabilizar a família ao tratamento e 
não deixar os profissionais da saúde responsáveis, e trazer a equipe de 
referencia do paciente, seja do ambulatório, ou do CAPS. 
 

 (Enfermeiro do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 
 

No segundo encontro na emergência, fiquei com a equipe do dia, fui apresentada e 

todos já sabiam da minha inserção na emergência. A sala dos profissionais é pequena e sem 

janela, apenas um basculante. São apenas dois sofás, uma mesa com três cadeiras, um 

armário, o que me traz certo desconforto, pois a sala é bem pequena e não comporta o número 
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de profissionais de plantão, no caso, mais de oito. Muitas vezes alguém fica sem lugar para se 

sentar.  

Certo estranhamento de minha parte em relação à receptividade da equipe, olhares de 

curiosidade e talvez um possível receio quanto à pesquisa no sentido de estar avaliando o 

trabalho da equipe. Trata-se de uma impressão minha. 

As fichas são entregues com seus respectivos prontuários e quando da primeira vez, 

apenas a ficha. Antes de atender os pacientes que procuram, diariamente, a emergência, é 

dada prioridade aos pacientes que já se encontram em observação, pois existe um controle 

diário do estado de cada paciente e avalia-se quais as necessidades diárias do mesmo. Os 

familiares também são atendidos quando chegam ao SRI em busca de informações e 

esclarecimentos quanto ao seu familiar internado.  

Manuseio alguns prontuários dos pacientes em observação para ter informações e 

conhecer os casos atendidos. 

Acompanho a equipe para o meu primeiro atendimento, a sala é composta de uma 

mesa e duas cadeiras, um ambiente médico. O paciente é chamado ou vamos buscá-lo na 

enfermaria do serviço ou na recepção e ele nos acompanha até a sala. 

 

1.2 PRODUZINDO A CARTOGRAFIA NOS ENCONTROS COM O SRI 

 

Ao compartilhar esta experiência, quanto aos casos acompanhados no SRI, pude entrar 

em contato com outros territórios que, até então, não habitava. Os casos atendidos foram 

importantes para a produção cartográfica, teve um sentido de transição e de ponte para 

continuar a cartografia da rede de saúde mental. A importância nestes casos acompanhados 

foi perceber que precisamos estar disponíveis para sermos afetados por toda aquela 

intensidade que se mostra quando um paciente chega em crise e, também, compreender que o 

momento de crise é propício para que se inicie um processo de acolhimento, escuta e  

compreensão da produção subjetiva do paciente que está a sua frente, mesmo descontrolado, 

sofrido e perdido dentro de si mesmo. É uma tentativa de estabelecer alguma possibilidade e 

conexão com alguma saída antes de fazer alguma intervenção medicamentosa. Esta se faz 

necessária em alguns casos, mas antes é preciso tentar outra saída ou outro tipo de 

intervenção. 

O primeiro atendimento tratava-se de um homem que se encontra em 

acompanhamento no CAPS – Herbert de Souza. Ele já passou por outras internações. 



 
 
 

 50 

 O atendimento se baseia nos sintomas do paciente. Se houve melhora, pergunta-se se 

sabe o motivo de estar naquele lugar, algumas vezes é perguntado também se ele se lembra do 

que aconteceu. O paciente ainda se encontra bem confuso. Um atendimento voltado para os 

sintomas no intuito de avaliar a remissão ou não do quadro apresentado inicialmente. 

Outro homem, com cerca de 30 anos, completamente confuso e sujo, foi trazido pela 

polícia, pois foi encontrado vagando pela rua. Ele se dizia “o detetive”, perguntava-se o nome 

dele, o mesmo dizia que era “pombinho”. Não se tinha certeza se ele estava alcoolizado, 

falava coisas sem sentido. Apesar da cena triste, ele tinha uma vitalidade e algum humor sobre 

o seu discurso desordenado e foi levado para tomar um banho e comer alguma coisa. 

Uma situação que acaba sendo um complicador para emergência: Quem é esta pessoa? 

Seu nome? Identidade? Onde mora? Têm familiares? Existe a possibilidade de pertencer a 

outro município, mas diante do quadro que se apresentou o “detetive pombinho” foi acolhido 

pelo SRI. Descobrir seu nome, encontrar familiares e buscar sua moradia, é algo que o SRI 

terá que fazer posteriormente, enquanto isto não acontece, ele terá os cuidados necessários 

neste episódio de crise. Depois de algum tempo, fomos ver como estava. Já se sabia o nome 

dele, que tinha de fato ingerido bebida alcoólica e drogas, mas a confusão mental ainda era 

grande a ponto de enfiar sua cabeça em um balde com água suja, da limpeza que se fazia no 

setor. 

Esse início foi tenso, mas fiquei pensando que só a emergência já me daria uma boa 

dissertação. 

 

(...) Nós não atendemos somente aos usuários da rede de saúde mental de 
Niterói. Qualquer pessoa que chega é atendida, por mais que você tente 
regionalizar, emergência é emergência. (...) Encaminhamos para outros 
lugares ou para o município de origem, fazemos a articulação com outros 
municípios, somos também um articulador intermunicipal. 
 
(...) Temos que atender e atendemos. Esta é uma das nossas propostas. E isso 
não é porque achamos bonitinho atender (...) é para tentar garantir alguma 
intervenção nessas situações de crise. 
 

(Coordenadora do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 

 

Assumir a responsabilidade em relação à vida da pessoa que chega apenas com um 

codinome é uma tarefa muito especial, principalmente na esfera da saúde mental, mas o que 

seria de fato “assumir a responsabilidade”?  
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Assumir a responsabilidade quer dizer, portanto, assumir a demanda com todo o 

alcance social conectado ao estado de sofrimento. Este não é desviado burocraticamente em 

setores separados de competência. (DELL’ACQUA, MEZZINA, 2005, p.175) 

O encontro que se produz nas reuniões diárias, são momentos de discussão sobre os 

atendimentos, em relação aos pacientes em observação, a evolução de cada caso, das 

possibilidades de alta, mas com a condição de acompanhamento diário em ambulatório de 

crise. Os encaminhamentos para rede, como também de decisões quanto às internações, em 

alguns casos, por não terem apresentado a remissão dos sintomas, outros por estarem muito 

agitados, e outros com muita confusão mental. Em outras situações, tentar juntamente com 

cada paciente da continuidade no acompanhamento nos serviços em que se encontram 

inseridos. Alguns profissionais falam dos seus incômodos, de suas percepções, de ideias, e de 

suas estranhezas.  

 

(...) A gente só garante isso a partir de encontros diários com toda equipe onde 
conversamos sobre as situações que deixamos na observação e de situações 
que estão ainda em um processo de recepção dentro do consultório. (...) E o 
que sustenta a direção do nosso trabalho no SRI são as discussões diárias 
sobre cada caso. Se não corremos o risco de virar uma emergência de caneta. 
Chegou, olhou, é isso: interna. Chegou, olhou: volta pra lá. Não é dessa 
maneira que trabalhamos. Não é para isso que se criou o SRI, entende? Então, 
acho que isso marca a diferença. 
 

(Coordenadora do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 

 

As opções da emergência, ou interna nas enfermarias, dependendo do gênero ou da 

problemática, ou a alta com encaminhamentos para o tratamento nos serviços da rede o mais 

próximo da residência e em alguns casos ambulatório de crise. As reuniões diárias têm como 

objetivo decidir sobre o encaminhamento que será dado àquele que está sob os cuidados no 

SRI. 

(...) Por conta da reunião de equipe diária, falamos de todos os casos, a gente 
se aproxima ainda mais do paciente sabendo da sua historia. Na reunião 
conseguimos ter essa visão mais ampla do paciente, não só ele ali no leito da 
emergência, que é uma coisa que está mais agudo, então, nem sempre você 
consegue ter um diálogo com certos pacientes, dependendo da forma como 
ele esteja. 
 
                                 (Enfermeiro do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 
 
 

Pensar neste encontro diário com a equipe de plantão e com a coordenação do SRI é 

trazer o conceito da rede rizomática e suas possíveis conexões neste campo relacional. É um 

campo heterogêneo e fértil cada membro da equipe com suas histórias, produções e formas 
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diferentes de atuar e pensar sobre o cuidado na saúde. É um momento rico e de grande 

potência nas trocas, nas percepções, nos conflitos, na pactuação. Um espaço que poderia 

acontecer transformações e mudanças. Mas em função da emergência nas decisões e nos 

cuidados sobre os pacientes, este espaço é capturado pelas intervenções rápidas, precisas e 

transitórias. 

De acordo com Merhy (2007) a melhor solução encontrada é aquela que se baseia na 

rede necessária, que dá conta efetiva dos casos de urgência e emergência, sem gerar exclusão 

e segregação, ao revés, gerando oportunidades de intervenções terapêuticas e trabalhos 

intersetoriais inclusivos. Apostar na construção de processos de trabalho que produzam 

cuidados para os usuários e cuidados para os cuidadores é vital. 

Pensar que tipo de cuidado vai se desenhando no SRI? 

Qual a função do SRI na rede de saúde mental? 

Tenho a impressão de que se realizar estas perguntas à equipe, como também aos 

usuários do serviço, as respostas poderão ser infinitas, mas ficará sempre a impressão de que, 

neste lugar, algo se produz e que podemos estar relacionado ao acesso, atenção e ao cuidado. 

 

(...) Na emergência, a função é de porta de entrada, é receber esse paciente e 
ouvi-lo. (...) Tem gente que chega aqui pela primeira vez e temos que avaliar 
qual a demanda e a partir dessa avaliação, decidir o que fazer. (...) Sustentar 
em um ambulatório de crise, ou deixar aqui em observação para avaliar um 
pouco mais. 

 
(Psiquiatra Plantonista do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 

 
(...) nós regulamos toda a internação psiquiátrica no município de Niterói. É 

uma das funções do SRI. Ninguém interna na psiquiatria se não passar por 
nós.Somos um braço da Central de Regulação de Internação da Saúde 
Mental. 

 
(Coordenadora do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 

 
 

Então a internação vai ser sempre o último recurso? 

 

(...) No caso, não fazemos a internação direta, deixamos o paciente em 
observação.  Tentamos contornar a crise do paciente aqui, no ambulatório de 
crise, sem optar pela internação.  
 
(...) Dos pacientes que são encaminhados dos ambulatórios ou do CAPS, 
temos esse contato próximo. O paciente chega aqui com encaminhamento 
para o SRI, entramos em contato com a equipe de referência para saber o que 
está acontecendo. 
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(...) Temos a nossa avaliação e discutimos um pouco com os profissionais da 
rede para saber o que iremos decidir com relação a este paciente. Mas 
inúmeras vezes o paciente já é conhecido pela equipe, e avaliamos que neste 
momento não estamos vendo um corte transversal, só que os profissionais do 
ambulatório e do CAPS que já conhecem este paciente há mais tempo e 
prestam acompanhamento longitudinal, sabem que ele está entrando em 
crise, sabem que está piorando. Por isso é importante ouvir os ambulatórios e 
os CAPS. 

 
(...) Com relação à internação, temos alguns pacientes que já conhecemos o 
histórico, que se interna aqui há anos, sabemos quando o paciente está em 
crise, quando deixa de tomar a medicação e sabemos coisas da vida dele que 
pode tê-lo feito entrar em crise. Então, neste caso, a equipe faz opção pela 
internação no SRI e acompanha a evolução deste paciente. 
 
 (...) Há casos em que o paciente em crise está correndo um sério risco e 
coloca em risco outras pessoas, devido uma forte agressividade e histórico 
de suicídio. A equipe acaba optando por uma internação quando não é 
possível fazer o ambulatório de crise. 
 
(...) Os pacientes de primeira vez que chegam aqui e ficam na observação, 
geralmente são pacientes que ficam mais tempo em observação porque a 
equipe não sabe da história, não conhece a família e é necessário saber um 
pouco mais daquele caso, para então decidir o que fazer. Agora, se o 
paciente está muito agudizado, com franca crise maníaca, pensamento 
acelerado, se colocando em risco e colocando os outros em risco e a equipe 
percebe que no SRI não está tendo uma melhora tão proeminente como a 
equipe gostaria fatalmente este paciente vai acabar sendo internado. 
 
(...) Esquizofrênico, paciente que acaba de tentar de suicídio, está deprimido, 
a equipe vai deixá-lo mais tempo em observação. 
 

(Psiquiatra Plantonista do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 
 
 

A reunião começa sobre um paciente que é soro positivo, a equipe teria que fazer 

contato com o médico que acompanha o paciente no CPN. Está em observação desde sábado, 

é usuário de drogas, agrediu o irmão e precisa ser internado no SAD. Os profissionais 

acreditam que para este paciente usuário de drogas e, na situação atual, a internação poderia 

funcionar para que o mesmo pudesse se comprometer mais com seu tratamento. Neste caso, 

tentariam negociar e convencer o usuário a uma possível internação. 

 

(...) Fazer uma avaliação que garanta diferentes olhares, médico, psicólogo, 
enfermeiro, auxiliar de enfermagem e coordenação do serviço que garantam 
certo cuidado na decisão de internação e na conduta. Essa avaliação exige 
certo tempo, não permite muita pressa, embora a emergência seja um lugar 
que exija resolutividade. Lembro-me de uma afirmação que uma diretora 
técnica fazia: “Temos que ter muita calma porque a situação é emergente”. E é 
verdade, temos que ter muito cuidado, calma, pois na urgência você é tomado 
por necessidades de soluções que, às vezes, são uma armadilha.  
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(Coordenadora do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 

 

Será que uma das funções da internação é causar no paciente um maior 

comprometimento com seu tratamento? 

Pensar no cenário de uma internação é vivenciar o seu caos interno como também 

vivenciar o caos coletivo. O caos em alguns momentos vem tentar dar um sentido ao 

sofrimento pode ser uma linha de fuga em direção à reconstrução a partir dos destroços, um 

caminho para buscar possibilidades ou respostas em relação ao caos vivenciado. É preciso dar 

um tempo a este processo, que não é o tempo do relógio, nem o tempo administrado pelo 

serviço, pensar o tempo com um valor do próprio paciente. No entanto, é muito difícil fazer 

isto, temos pressa, não temos paciência. Segundo Peter Pál Pelbart, “o curioso é que no trato 

com a loucura precisamos dar um tempo que nós mesmos não temos”. 

Entro na enfermaria do SRI, os pacientes deitados, alguns dormindo, um cenário de 

apatia, tristeza. É uma paisagem sem cor, sem vitalidade, como se suas almas fossem sido 

capturadas, a espera de um tempo, muitas vezes o tempo da medicação, para avaliar o que 

será feito com aquelas vidas. 

Caminho para mais um atendimento, o de uma mulher com 30 anos aproximadamente. 

Primeiro surto estava completamente descompensada, confusa e toda machucada. Trazida 

pelo marido que também estava muito desorientado. Ela, muito agitada, falava várias coisas 

ao mesmo tempo. O marido, muito abalado emocionalmente, sem saber o que fazer. Ela 

falava de marcas no corpo, estava com vários hematomas. Neste caso, a preocupação da 

equipe era em relação a sua agitação psicomotora, sua fala desconexa e o perigo de colocar 

sua própria vida em risco se agredindo. O marido, muito resistente em deixá-la no SRI, 

bastante mobilizado, mas a equipe o acolheu, escutou suas preocupações em relação a sua 

esposa e no final, permitiu que ela ficasse em observação. Pelo relato do marido, ela 

descobriu que não era filha legítima e sim adotada. Por conta de uma herança, o irmão revelou 

esta situação para que a mesma não tenha direito sobre a herança. Ela mesma surtada falava 

sobre o nome, sobre as marcas no corpo, quem ela era, sua legitimidade. 

 

Será possível fazer outro tipo de intervenção neste momento de crise que não seja 

apenas medicamentosa?  

 

(...) O ideal é que não se chegue à emergência em crise, o ideal é que se 
possa ter nos ambulatórios de saúde mental e nos CAPS toda possibilidade 
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de início de tratamento, então é importante marcar isso: (...) o SRI faz parte, 
ele integra a rede, ele não é uma coisa a parte. 
 

(Coordenadora do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 
 

Há também, evidência de muitos problemas ou mesmo de muita incapacidade. Por um 

lado, a extrema objetivação e a focalização do olhar e da ação sobre o corpo biológico deixam 

de lado muitos outros elementos que são constitutivos da produção da vida e que não são 

incluídos, trabalhados, tanto na tentativa de compreender a situação, como nas intervenções 

para enfrentá-las. Mais ainda, a busca objetiva do problema biológico tem levado a que a ação 

do profissional esteja centrada nos procedimentos, esvaziada de interesse no outro, com 

escuta empobrecida. Assim, as ações de saúde têm perdido sua dimensão cuidadora e, apesar 

dos contínuos avanços científicos, elas têm perdido potência e eficácia. (MERHY, 

FEUERWERKER, CERQUEIRA, 2010. p. 61) 

 

Outro caso, também de uma mulher que invade a sala dos profissionais querendo achar 

um banheiro. Estava descontrolada, muito confusa e os seguranças vieram atrás dela e 

avisaram que ela estava com uma faca na bolsa. Muita agitação até a mulher ser contida, foi 

bem difícil este momento. São situações que acontecem com frequência neste cenário, 

deixando a equipe vulnerável, pois tudo pode acontecer. Neste caso, os profissionais 

definiram como sendo uma forma de pedir socorro. A paciente teve que ficar contida, pois 

ainda se encontrava muito confusa e colocando-se em risco. 

Na crise, os riscos são presentes, pacientes desorientados, confusos e ameaçados. É um 

momento muito especial e com vários significados, podemos compreender que é o emergir do 

sujeito se expressando e esvaziando seu mundo interno. Olhar a crise como sintoma é estreitar 

o trabalho em saúde na remissão ou eliminação dos sintomas. 

Intensos esses atendimentos, talvez fosse possível compreender que em suas 

manifestações elas tentavam expressar seus afetos, sentimentos, a perda de sua identidade, 

romper com situações que impõe mais do que podemos sentir e agir. Quem de nós nunca 

vivenciou situações como estas? O que difere talvez seja a forma de expressar estas emoções. 

 

(...) Quando falamos que somos afetados ao produzir certos 
“encontros”, estamos querendo dizer que, (...) somos modificados 
por estes estudos, isto é, não saímos deles da mesma forma que 
entramos, porque as realidades com as quais entramos em contato, 
nos modificam profundamente. Absolutamente não somos os 
mesmos depois de entrar em contato com o processo de produção 
do cuidado. (FRANCO, ANDRADE, 2009) 
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Ampliar o olhar e a escuta, possibilitar que a complexidade da vida dos sujeitos invada 

a maneira dos trabalhadores compreenderem os sofrimentos da vida para além do processo 

saúde-doença, como um processo de produção de vida, implica também colocar o usuário em 

outro lugar, em outra posição: de agente ativo na produção de sua saúde. Bem diferente do 

lugar em que hegemonicamente se coloca o usuário, objeto das ações de saúde. (MERHY, 

FEUERWERKER, CERQUEIRA. 2010. p.61). 

Chegando ao SRI procurei saber sobre a paciente da qual participei do atendimento. 

Fui até a enfermaria e lá estava contida, continuava agitada e se agredindo. Amarrada em seu 

próprio corpo e em sua essência, continuava descompensada, nem a medicação conseguiu 

contê-la. Ficaria mais um dia em observação para se decidir qual o caminho a ser dado, 

possivelmente seria internada na enfermaria feminina. 

É importante ressaltar que o ato de acolher, escutar, tratar e encaminhar já produz 

diferentes formas de cuidar no SRI, mas não podemos assegurar que essas produções possam 

produzir intervenções satisfatórias na concepção do cuidado com o outro e suas demandas. 

Podemos também pensar como as implicações da equipe estão sendo tomadas ou afetadas 

neste território, olhar o outro como sujeito e não como um objeto, olhar a possibilidade de 

vida e não simplesmente se tomar pela crise e seus sintomas. 

Entretanto, não basta ser um ato de saúde produtor de cuidado, para estarem 

necessariamente implicados com os processos terapêuticos construtores de mais vida, apesar 

de este poder ser uma consequência quase que “natural”, no senso comum, dos atos 

cuidadores. Pois há modelos de organização tecno-assistencial, da produção dos atos 

cuidadores, que podem não ter nada a ver com a finalidade de construção do mais viver, como 

seu eixo central, passando este a ser produzido por mero acaso, sem compromisso com o 

outro, que se torna mero objeto de sua ação.  (MERHY 2007. p.30). 

Mais um encontro no SRI. Participei de outro atendimento junto com a equipe. Uma 

mulher de 40 anos, diagnosticada como bipolar. Ela só foi pegar a medicação, não está sendo 

acompanhada por nenhum psiquiatra da rede. Parece que esta situação é bem comum. O SRI 

acaba dando suporte aos serviços da rede nestas situações, lidando com o vazio que é deixado 

aos usuários de serviços do nosso município. Esta demanda acaba chegando ao SRI, havendo 

a necessidade de responder a este sujeito, ora pela necessidade da medicação, ora por não 

existir psiquiatra no território em que o sujeito está inserido. 
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(...) Uma das funções que o SRI acaba tendo, como eu posso dizer, está me 
faltando à palavra, mas ele é um lugar que pode saber o que esta 
acontecendo na rede de saúde mental, por exemplo: (...) faltou médico no 
Carlos Antônio da Silva, o SRI é o primeiro a saber, faltou médico no 
ambulatório de Santa Rosa, o SRI é o primeiro a saber, o psicólogo do 
fulano foi embora, o psiquiatra está de férias, o SRI logo fica sabendo. 
Porque é para o SRI que converge toda a demanda provocada por alguma 
desestabilização na nossa rede.(...)O SRI tem esse lugar de articulador da 
rede. Ele promove essa articulação do trabalho em rede.  

 
 

 (Coordenadora do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 
 
 

Uma situação chamou minha atenção, a equipe comenta sobre um paciente que já 

estava bem, inserido em um serviço da rede, mas se recusava a sair, pois se sentia protegido, 

guardado dentro do hospital. Interessante esta fala, o que a instituição significa para esta 

pessoa, ele já teve outras internações e sempre que se sente ameaçado por ele mesmo ou então 

pelas suas paranóias, pede para ser internado. 

 

(...) Alguns pacientes vêm e não entendemos o motivo? Talvez sinta 
segurança em vir aqui. Vê o Hospital como um local de guarda que os deixa 
assegurados.(...) Como também tem casos que a gente percebe que é pela 
facilidade de conseguir atendimento mais rápido que nos ambulatórios, pois 
os atendimentos lá são demorados, ficam um ou dois meses sem conseguir 
ver o profissional de referência. 
 

  (Enfermeiro do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 
 

O hospital Psiquiátrico de jurujuba, com toda sua história e sua tradição, parece ser a 

referência de muitos que estão em busca de algum tipo de atendimento e se depara muitas 

vezes com o vazio de seus serviços comunitários. 

 

(...) Hoje em dia, não poderia ver Niterói sem o SRI, sem a porta de entrada 
do Hospital de Jurujuba. Os hospitais gerais com leitos psiquiátricos, muitas 
vezes, aceleram um pouco em mandar para internações longas. 
 
 (...) Alguns pacientes se vinculam por um profissional da emergência, então 
é engraçado ver no prontuário do paciente que toda segunda-feira, 
semanalmente ou quinzenalmente ele vem para aquele profissional. A 
portaria já sabe “doutor tal, paciente veio para você”, à vinculação 
aconteceu, mas infelizmente em contra partida, temos a questão da 
rotatividade dos profissionais da emergência, por conta de outros vínculos e 
de outras oportunidades, é um local que tem muita rotatividade. 
 
(...) Às vezes, esse paciente que vem para emergência fazendo meio que um 
ambulatório, chega procurando o profissional e não o encontra e acaba 
perdendo o chão. Era uma forma de atendimento e de tratamento, e aí tem 
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que voltar para o ambulatório, ou para o CAPS, enfim, às vezes não funciona 
direito. 

   (Enfermeiro do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 
 

 

Qual é a força que o Jurujuba tem no imaginário social?   

 
(...) Geralmente as pessoas de primeira vez têm essa referencia de que o 

tratamento em saúde mental é no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, talvez 
pela sua história com a loucura que acaba atraindo as pessoas. (...) a gente 
recebe aqui diversos casos de Niterói que poderiam ir simplesmente a um 
posto de saúde. As pessoas às vezes desconhecem que tem profissional de 
saúde mental na rede ambulatorial de Niterói.  

 
(Psiquiatra do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 

 
Chego ao SRI e inicio uma conversa com um dos profissionais da equipe, ele fala de 

um caso que acha bem interessante para minha pesquisa e que está sendo acompanhado pelo 

CAPS ad. O paciente tem diagnóstico de esquizofrenia de longa data, com várias internações, 

junto tem o álcool e as drogas, mora com a mãe. Peguei o prontuário para conhecer melhor o 

caso. 

Acompanhei com a equipe uma paciente com um quadro histérico e que dizia não 

sentir as pernas e com ideação suicida. Logo depois fizemos o atendimento com o marido que 

foi bem interessante, pois sem entender muito, mas o quanto aquele homem precisava ser 

acolhido, ele falou de seus medos, angústias, falou de situações muito íntimas em relação a 

sua história de vida, o quanto, muitas vezes, ele se sentia impotente, seu sentimento era de 

solidão e desamparo. Ele, ao sair do atendimento, relatou que nunca havia falado tanto sobre 

sua vida e como se sentiu bem com aquele momento. Após o atendimento uma das 

profissionais ficou bem feliz em saber que de alguma forma pode ajudar aquele homem.  

Quando um trabalhador de saúde se encontra com um usuário, no interior de um 

processo de trabalho, se estabelece entre eles um espaço intercessor, no qual ocorre uma 

relação mútua de intervenção em ato, que existirá nos seus encontros, diga-se, em ato. 

(MERHY, 2007, p.33).  

Outro aspecto a ser destacado é a forma como cada profissional de ajuda vai 

desenhando sua forma de cuidar.  Está bem relacionada com suas características pessoais, sua 

história de vida, suas experiências e vivências. Alguns mais endurecidos, outros mais 

afetuosos, uns ficam mais afetados e mobilizados com os casos. São múltiplas e heterogêneas 

as formas de construir o cuidado.  
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Pode-se observar que os trabalhadores têm cada um, uma forma singular de 
fazer o seu trabalho, (...) uma mesma equipe opera vários modelos de 
assistência, pois este se vincula aos modos como o trabalhador opera seu 
processo de trabalho. Há uma forma singular, de perceber e interpretar o 
mundo do cuidado. (FRANCO, ANDRADE, 2009) 

 

Outro caso discutido na reunião de equipe, de um rapaz com 20 anos envolvido com 

drogas, sem limites, falta de medo total diante da vida. Ele diz receber o Zé Pilantra, entidade 

da umbanda, o malandro, o boêmio, o que gosta da noite com corpo fechado, usa a bebida 

para estar na noite. Um momento de contradição, pois o mesmo que se diz dono da noite 

pediu para ser internando na masculina. 

Outro assunto de reunião foi sobre o estrangulamento da emergência em relação às 

vagas. Solicitarão uma ampliação dos leitos, pois a demanda está crescendo, principalmente 

em relação aos usuários de drogas, em especial o uso do crack. 

Esta solicitação depende da autorização formal da Secretaria de Saúde, mas já fizeram 

a ampliação informal com as enfermarias, pelo menos para pernoite de alguns casos. Isto é 

operar em rede, fazendo conexões sustentadas nas relações das pessoas envolvidas no 

trabalho. Esperar pela autorização é ficar cristalizado no modo de agir, mostra as amarras e 

impede o trabalho vivo em ato. Um exemplo claro do conceito de redes rizomáticas. 

Um paciente que está em observação há oito dias no SRI, pois não tem vaga na 

enfermaria de álcool e drogas. Outro paciente soro positivo e usuário de drogas, já pediram 

ajuda a outros serviços em relação ao estado clinico, pois seria importante uma avaliação e 

um cuidado voltado para questão da AIDS, pois o mesmo se encontrava bastante debilitado. 

Todos estes atravessamentos são bem comuns no cotidiano do SRI. 

Segundo Franco (2006) o trabalho vivo em ato é autogovernável e, portanto, passível 

de subverter a ordem e a norma, e abrir linhas de fuga em que ele possa se realizar com 

maiores graus de liberdade, mostrando sua potência criativa. E isso, os trabalhadores de saúde 

desejam, eles fazem e operam nas suas relações outros fluxos de conexão com suas equipes, 

outras unidades de saúde e principalmente com os usuários. Nesses casos o cuidado vai se 

produzir na rede que se formou não na estrutura que permanece rígida sob o império da 

norma. 

De acordo com minha participação e observação, veja o caso abaixo: 

Um rapaz veio junto com seu pai e sua mãe, todos muito preocupados com 
ele, pois vinha agindo diferente. Foi levado a um médico por conta de uma 
fase de bastante estresse e acabou sendo medicado. Após esta situação, 
começou a desencadear alguns comportamentos preocupantes, foi então que 
a família decidiu procurar ajuda, mas mesmo com as medicações ele não 
apresentava melhoras. Foi então que a família decidiu vir ao Jurujuba, pois 
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residem no Rio Várias sensações, a cabeça vazia, sem ânimo para nada, 
escutava vozes, uma confusão mental. A equipe, principalmente a psiquiatra, 
fez várias perguntas ao rapaz, verificou as medicações e percebeu-se que ele 
estava, na verdade, com efeitos de impregnação por conta das medicações. A 
psiquiatra fez as instruções necessárias quanto à forma de usar a medicação 
para que os sintomas aos poucos desaparecessem. A família ficou muito 
emocionada, pela forma esclarecedora como a equipe se colocou, trazendo a 
possibilidade de seu filho ter a vida de volta. Foi um encontro tenso, muito 
carregado de emoção. Perceber e sentir a possibilidade de vida voltando para 
aquelas pessoas e, principalmente, para aquele jovem. 

 

Recebo a seguinte notícia ao chegar ao SRI: “invasão das drogas no hospital 

psiquiátrico”, um paciente internado no SAD teve um “ataque de fúria” e agrediu fortemente 

um funcionário. O paciente estava sendo observado no SRI, pois os outros pacientes 

internados na enfermaria não o querem lá. Até para segurança deste paciente ele deve 

permanecer em observação. Acompanhei o atendimento deste paciente, que está mais 

consciente sobre tudo o que aconteceu e quer muito pagar os óculos do funcionário, e diz que 

não aquenta mais ficar internado, “Eu quero sair daqui, não aguento mais este lugar”. A 

equipe propõe um tratamento mais intenso no CAPS ad com os profissionais de referência.  

Atendemos uma paciente que foi encontrada nua pelas ruas e falando coisas sem 

sentido, chegou pela SAMU acompanhada por uma vizinha. A paciente, muito desconfiada, 

resistente em querer contar sua história novamente, pois já havia contado para vários 

profissionais, fica irritada com as perguntas. Diz não ter familiares e fica muito chateada, pois 

toda vez que alguém vai atendê-la é o mesmo repertório. Ela mandou ler no prontuário dela, 

pois não iria mais falar.  

 

(...) A emergência tem a peculiaridade de ter a equipe modificada, então 
todos os dias temos uma equipe diferente com exceção dos psicólogos 
diaristas que ficam de segunda à sexta-feira. Através do prontuário e dos 
psicólogos diaristas é que se consegue na reunião ter uma visão que a equipe 
do dia anterior trouxe. O paciente se apresenta de uma forma e em outro dia 
de outra, a questão da descontinuidade do trabalho, às vezes, atrapalha um 
pouco. Já levamos para reunião a possibilidade de ter um médico também 
diarista pra facilitar no processo da continuidade de cada caso atendido. 
 

(Enfermeiro do SRI – Hospital Psiquiátrico de jurujuba) 

 

É uma situação que em alguns atendimentos os pacientes ficam incomodados pela 

repetição das perguntas feitas pelas equipes de plantão. De um modo geral os profissionais 

ficam presos nos sintomas e na história de como chegou, se há lembrança disso, se tem algum 

familiar, com quem mora, faz o que etc. 
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É entendido por Guattari e Rolnik (2007) que os mecanismos de apropriação se dá a 

constituição de territórios fechados, inacessíveis exatamente aos processos de singularização. 

Alguns profissionais fazem intervenções variadas e bem interessantes que acabam tendo um 

resultado diferente nas falas dos pacientes que estão sendo atendidos. 

Duas irmãs que querem atendimento, mas o ambulatório Carlos Antônio não está 

aceitando pacientes de primeira vez, a informação recebida é que a recepção deste serviço está 

fechada para novos pacientes: muitas vezes, o serviço está sobrecarregado e não abrem 

recepção para novos pacientes. E sabe o que acontece? Acabam vindo para o SRI. (Psicóloga 

plantonista do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba). 

Pode-se fechar a recepção de um serviço? Não se pode recepcionar novos pacientes 

por conta da sobrecarga? Ou pode ser oferecida uma escuta para tentar fazer 

encaminhamentos? Não deixar o usuário sem uma resposta, ou mesmo vagando. Alguns 

buscam ajuda no Jurujuba e quantos devem ficar sem saber o que fazer?  

 

(...) Quando chegam aqui eles tem esse retorno, conseguem ser atendidos 
pelos profissionais de plantão, tem atenção e acolhimento, quando há 
necessidade de remédio, saem daqui com eles, o que muitas vezes não 
acontece na rede. Pensamos opor queda veiculação maior na emergência do 
que nos ambulatórios, pode ser por isso. 

 
(Enfermeiro do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 

 

Outro caso que me chama a atenção é o de um rapaz autista que tinha sido internado e 

a equipe estava tentando falar com sua mãe para trazer fraldas, pois o hospital não estava 

fornecendo mais fraldas. Quando entra em crise, este paciente é trazido por sua mãe. 

 

(...) Sabemos que na saúde mental e, principalmente, na emergência 
atendemos desde crianças, mulheres, homens, pacientes usuários de álcool e 
drogas, pacientes psicóticos graves até pacientes com algum tipo de retardo. 
Temos essa diversidade de casos que necessitam de uma intervenção mais 
próxima e mais conjunta por parte de toda equipe. Então penso que o 
trabalho em equipe é essencial. Apesar de estarmos dentro de um hospital, a 
equipe da emergência tenta estar mais próxima do paciente, para chamar a 
família ou de, simplesmente, algo que nos aproxime mais do paciente. Isso 
me encantou aqui, além do trabalho com a saúde mental, o trabalho em 
equipe que facilita o tratamento do paciente, como também as próprias 
relações interpessoais que contam muito para minha trajetória profissional. 
 

(Enfermeiro do SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 
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O cuidado é permeado de interações conjuntas entre a equipe e os usuários, desta 

forma podemos pensar em um território onde se produzem os encontros e a possibilidade de 

uma construção negociada afetivamente, pois é aí que se faz valer a autonomia dos usuários e 

que se torna possível fabricar o trabalho da equipe de saúde. Por isso o cuidado, e não a 

clínica é a alma dos serviços de saúde e a estratégica radical para a defesa da vida. (MERHY, 

FEUERWERKER, CERQUEIRA. 2010. p. 73). 

Alguns comentários durante este período que estava no SRI, como faltas de 

determinados medicamentos e outros insumos que são importantes para o cuidado básico dos 

pacientes em observação como internados. 

 

(...) A questão da intersetorialidade, falta à relação administrativa, política, 
com a rede de saúde de Niterói, mas a gente sabe que todas as áreas estão 
muito precárias, falta de ambulância e falta de transporte para pacientes, o 
que acarreta problemas diretamente no cuidado. Vai desde a falta do 
transporte para levar o paciente ao CAPS, ou para consulta com o 
profissional de referência como materiais básicos como papel higiênico, 
pasta de dente, copo descartável para beber uma água, filtro de água, enfim, 
coisas básicas que estão diretamente ligadas ao tratamento destes pacientes e 
da própria equipe de saúde mental. Eu não sei o que está faltando na 
verdade, talvez uma melhor gestão, uma força de vontade maior talvez? Uma 
aproximação maior dos poderes para melhoria dessa atenção, não só ficar 
por conta da qualidade dos profissionais, mas como também dar um suporte 
para a equipe trabalhar melhor e vir aqui fazer o que realmente vieram fazer: 
o trabalho, o cuidado com os pacientes e não se preocupar com coisas 
estruturais que não deveriam acontecer. 
 

  (Enfermeiro – SRI – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba) 
 

 
A produção do cuidado tem um lugar em nós, muitas vezes pelas nossas histórias de 

vida, e consequentemente por nossas escolhas. O cuidado de si e do outro tem uma construção 

primeiro em nós e depois projetamos para este outro com base em nossos afetos e afecções.  

 Existe um potencial no SRI muito pela direção que se propõe, mas se percebe que o 

cuidado ainda está centrado nos sintomas e que não se tem a preocupação de estabelecer 

vínculos, por serem atendimentos rápidos, precisos e transitórios. É possível assistir o 

compromisso da equipe nas conexões com outros serviços, a inclusão de outros olhares em 

relação ao cuidado (psicólogos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, coordenador, 

assistentes etc). 

Este processo é difícil, complexo e doloroso, pois significa fazer uma ruptura 
com os modos estruturados de trabalho e produção e, neste caso o 
trabalhador vai encontrar-se com o mundo tal como ele é caótico, mas 
potente nas singularidades que se formam e encontram sinergia para o 
cuidado em saúde. A mudança na produção de cuidado é marcada por novas 
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subjetividades ativas, de um modo de trabalhar em saúde que tem como o 
centro o campo relacional, abrindo encontro com os usuários para espaços de 
fala, escuta, olhares, signos que têm sentido para ambos, trabalhador e 
usuário. (FRANCO, MERHY, ANDRADE, E FERREIRA, (2009. p. 34). 

 
 

As redes são sustentadas pelo encontro das pessoas e suas disponibilidades. Sua base 

vai sendo construída no campo relacional e em suas produções subjetivas. Tomar o tempo 

para percorrer o caminho de um paciente e suas inserções na rede, este caminhar poderá 

produzir nos profissionais de saúde formas de lidar com o seu próprio cuidado e o cuidado 

com o outro. No inicio deste trabalho trago o conceito do rizoma e seus princípios, este 

conceito é da botânica e tentarei conectar com a rede em saúde. 

 

Os trabalhadores da saúde em atividade, através do trabalho vivo em ato, 
fazem rizoma, operando com base em fortes conexões entre si, onde a ação 
de alguns complementa a ação de outros e vice-versa. Há um dinâmico e rico 
cruzamento de saberes e fazeres, tecnologias, subjetividades, e é a partir 
desta configuração do trabalho, como um amálgama, que os atos de saúde se 
tornam produtivos e realizam o cuidado. (FRANCO, 2006) 
 

As redes que se formam nos encontros com as pessoas podem construir conexões 

potentes umas nas outras, mas durante o meu caminhar no serviço percebi que os encontros 

podem também desconectar, ou seja, perder potência. O processo produtivo em saúde é 

altamente relacional. 

 

1.4 ENCONTRO COM O CAPS – HERBERT DE SOUZA 

 
Antes de iniciar meu caminhar no CAPS, algo inesperado me fez parar, avaliar e 

pensar no rumo que daria a minha pesquisa. Ainda no SRI, tinha escolhido o caso que 

ajudaria em minha cartografia sobre a produção de cuidado na rede de saúde mental.  

O caso foi escolhido por indicação de um dos profissionais que participava dos 

plantões no SRI. Após a leitura do prontuário, fiquei bem motivada a dar prosseguimento à 

cartografia deste paciente. Sua história de vida, as várias internações, sua fixação por 

“bundas”, o colocar-se em risco, mas ao mesmo tempo o pedido de socorro quando fazia suas 

rupturas através do álcool e das drogas, um caso de esquizofrenia com o comprometimento do 

álcool e drogas, estava em tratamento no CAPS ad. Porém, este caso já estava inserido na 

pesquisa ligada ao IPUB. O que fiquei sabendo bem depois. Pensei na invasão que esse 

paciente poderia sofrer por ter que participar de mais uma pesquisa, algo como se estivesse 

em uma vitrine para exposição. 
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Diante deste contexto foi sugerido pela equipe do CAPSad, um outro caso, também  

indicado para participar da pesquisa do IPUB, mas por algum motivo não foi escolhido. Este 

paciente estava inserido no CAPS Herbert de Souza. 

É muito frustrante ter que decidir sobre um novo caso, foi difícil lidar com a falta no 

meio do caminho foi muito complicado. Já tinha inclusive feito entrevista com a psicóloga 

que é referência dele nas internações. Fiquei em total desorganização, desejando criar outro 

caminho para minha pesquisa. No dito popular um “balde de água fria”. 

Segundo Rolnik (2007) em cartografia sentimental: o cartógrafo sabe que é sempre em 

nome da vida, e da sua defesa que ele não esquece que há um limite de tolerância para 

desorientação e a reorientação dos afetos, um “limiar de desterritorialização”. Ele sempre 

avalia o quanto as defesas que estão sendo usadas servem ou não para proteger a vida. 

Poderíamos chamar esse seu instrumento de avaliação de “limiar de desencantamento 

possível”. O quanto eu posso suportar de desencantamento ou frustração, investindo em novos 

afetos e seguir viagem ou ao contrário criar impedimentos para não continuar minha viagem. 

Diante da minha forma de ser, não poderia desistir, nem ficar presa a impedimentos, por isso 

sigo para o encontro do CAPS Herbert de Souza. 

 Mais uma etapa neste caminhar na rede começando no CAPS, conhecer um pouco do 

funcionamento, a estrutura, a equipe, os pacientes. Anteriormente, passei para coordenadora 

do CAPS Herbert de Souza os objetivos da minha pesquisa e tivemos nosso primeiro contato, 

conversamos e ela já sabia sobre o que tinha acontecido quanto à minha escolha de caso. A 

coordenadora achava interessante marcar uma reunião com toda a equipe do CAPS e fazer 

apresentação sobre a pesquisa, já que estaria inserida durante um período no serviço. Achei 

bem interessante e marcamos a reunião. 

 Foi um encontro feliz, a equipe toda reunida do CAPS, fiz a minha apresentação, falei 

sobre a pesquisa, do meu interesse em estar no serviço. Perguntas foram feitas pela equipe do 

CAPS sobre a pesquisa e começaram a surgir nomes de pacientes, que a própria equipe 

começou a indicar. Foi um movimento de nomes, histórias, de como seria importante para 

àquele paciente vivenciar esta experiência. 

A coordenadora comunicou a todos que eu estaria inserida no serviço e assim poderia 

estar escolhendo o caso juntamente com as referências de cada paciente. Fiquei bastante 

emocionada com toda essa situação, tenho sentindo que as pessoas que atravessam o meu 

caminho nesse momento do campo têm, de alguma forma, ajudado com informações, opiniões 

e encaminhamentos. Como se existisse uma rede de forças com interesse, atenção e 

acolhimento por parte dos coletivos. 
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O objetivo da cartografia é desenhar a rede de forças à qual o objeto ou fenômeno em 

questão se encontra conectado dando conta dos seus movimentos, para isso é preciso, se 

deixar levar por esse campo coletivo de forças. Como cartógrafos, nos aproximamos do 

campo como estrangeiros visitantes de um território que não habitamos. O território vai sendo 

explorado por olhares, escutas, pela sensibilidade aos odores, gostos e ritmos. (BARROS, 

KASTRUP. 2010. p.57 e 61). 

 Meu primeiro dia no CAPS, os pacientes curiosos, querendo saber o meu nome, o que 

iria fazer, qual a minha profissão. Respondia que estava fazendo uma pesquisa sobre o CAPS 

e estaria com eles algum tempo. Conversei com a profissional que acompanha o caso sugerido 

pela equipe do CAPSad, ela falou muito sobre o mesmo. Disse que me enviaria um resumo, já 

que estava escrevendo sobre este caso para apresentar em uma reunião de equipe. 

 Percebo certa paixão da profissional pelo paciente, no sentido de apostar no seu 

crescimento pessoal e social. Neste dia tive também um contato breve com o paciente. A 

psicóloga explicou a ele sobre a minha pesquisa, ele ficou interessado, mas um pouco 

desconfiado. Deveríamos ir com calma sem invadir tanto o paciente com perguntas, deixar o 

processo caminhar naturalmente. Achei o caso interessante, estava aberta a receber mais 

informações e estar com ele algumas vezes para conhecê-lo melhor e assim decidir se ele de 

fato seria o caso escolhido.  

Mais um dia no CAPS, chego à rua e percebo alguma coisa errada, um movimento 

diferente em frente à casa, um aglomerado de pessoas, senti que havia acontecido algo 

estranho. Alguns técnicos do lado de fora conversando com os pacientes que estavam agitados 

querendo entrar para tomarem seu café da manhã. 

Entrei e fui informada que o CAPS tinha sido assaltado na madrugada e arroubaram o 

setor de cozinha, e o escritório do lado de fora. Tinham que aguardar a polícia, por conta da 

perícia e do registro de ocorrência do fato. 

Enquanto isto, os pacientes ficavam do lado de fora da casa. Muita agitação e só 

deveria entrar um paciente de cada vez. Alguns tinham que tomar suas medicações, outros 

querendo ir ao banheiro e ainda tinha um passeio programado para o período da tarde, iriam 

ao Pão de Açúcar. Neste dia, peguei o prontuário do caso sugerido para conhecer a sua 

história e sua trajetória de vida. Foi um mergulho nos papeis, muitos dados interessantes, 

minha atenção foi desenhando um perfil em que o dinamismo e a transgressão faziam o 

contorno do desenho.  

Um outro momento no CAPS, foi com um paciente que estava tocando gaita me 

chamou a atenção. Ele pede para conversar comigo. Ficamos conversando e ele conta sobre 
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sua vida, como acabou se tornando esquizofrênico, pois esteve preso no manicômio judiciário. 

Ele escreve no jornal do CAPS e gosta de estar naquele lugar, disse ele: “Aqui ocupo minha 

cabeça, seja com a música ou escrevendo”. 

Os dias no CAPS parecem bem intensos e agitados, mas como não ser com tantas 

intensidades se misturando, é altamente produtivo nas relações entre eles, nos discursos, nas 

apresentações, nas queixas, nos manuseios de conflitos, nas pactuações dos profissionais com 

os pacientes. 

Participei da recepção da mãe de um paciente que já teria sido do CAPS, juntamente 

com dois profissionais. O paciente parece ser muito resistente em aderir o tratamento, como 

disse sua mãe. Ela vem com a demanda de um atendimento domiciliar para o filho que só faz 

tratamento medicamentoso pelo plano de saúde. 

A equipe explica que o atendimento domiciliar, acontece em casos especiais e o 

objetivo é inserir o paciente nas rotinas do CAPS e consequentemente a adesão ao tratamento. 

A solicitação da mãe do paciente seria levada para reunião de equipe e os profissionais 

posteriormente fariam contato com ela. 

É importante ressaltar que a capacidade e a disponibilidade de ouvir as demandas e 

necessidades dos pacientes e familiares, podem ser um bom começo, mas que o acolhimento 

não pode ser reduzido em sua dimensão física, e que a implicação dos profissionais quanto à 

problemática e as necessidades dos pacientes é um ponto de partida para as conexões 

possíveis neste cenário da saúde mental. 

Neste encontro no CAPS, à manhã prometia, já existe a tensão que é o normal do dia a 

dia, mas a intensidade está em sua potência máxima. Diante deste cenário começo a escutar, a 

música ao fundo se misturando com as conversas e falas dos pacientes, dos profissionais, 

precisei parar e jogar minha atenção para música. 

“Se essa rua 
Se essa rua fosse minha  
Eu mandava 
Eu mandava ladrilhar 
Com pedrinhas 
Com pedrinhas de brilhante 
Só pra ver 
Só pra ver meu bem passar 
Nessa rua 
Nessa rua tem um bosque 
Que se chama 
Que se chama solidão 
Dentro dele 
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Dentro dele mora um anjo 
Que roubou 
Que roubou meu coração 
Se eu roubei 
Se eu roubei teu coração 
Tu roubaste 
Tu roubaste o meu também 
Se eu roubei 
Se eu roubei teu coração 
Foi porque 
Só porque te quero bem” 

 
Em meio a este cenário agitado e intenso: as misturas nas falas, nos delírios, nas 

histórias, nas desconfianças, nos modos agressivos é um cenário que me agrada, pela 

potência, pelos fluxos contínuos, pela própria desorganização da loucura. Uma questão surgiu 

neste momento: como vivenciar este mundo que é diferente e estranho? Percebo que preciso 

ainda trabalhar o que pode ser estranho em mim, diante daquela paisagem. A música ao fundo 

dava uma suavidade a esta paisagem e me proporcionou uma sensação de paz na alma. 

 

1.5 MAPEANDO O CAPS – HERBERT DE SOUZA 

 

Estive com a coordenadora do CAPS, que me passou algumas informações do 

funcionamento, da estrutura, dos projetos, das parcerias e das dificuldades existentes no 

CAPS. 

Relatou sobre o que acontece no serviço sobre o acolhimento de pacientes, que por 

muito tempo ficavam sem lugar, alguns institucionalizados, marginalizados e outros que 

ficavam em casa sem atendimento. 

 

(...) Que cada técnico tem seus pacientes e os acompanham, constroem 
juntos seus projetos terapêuticos, cada projeto é discutido em reunião de 
equipe. 

 
 (...) Os familiares são acolhidos individualmente e/ou em grupo, que ocorre 
quinzenalmente, e tem como objetivo o incentivo à organização e à 
participação dos familiares nas questões relativas ao serviço e à rede de 
saúde mental. 

 
                                  (Coordenadora do CAPS – Herbert de Souza) 

 
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 
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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. 

A equipe técnica é constituída ao todo por quatorzes profissionais de nível superior e 

oito profissionais de nível médio. E a equipe de apoio, são dois administrativos e cinco para 

serviços gerais e portaria. A equipe se divide em uma supervisora, uma coordenadora, seis 

psicólogos, duas assistentes sociais, uma enfermeira, um médico clínico, um médico 

psiquiatra, um terapeuta ocupacional, dois auxiliares administrativos, três acompanhantes 

terapêuticos, dois técnicos de enfermagem, três oficineiros, um artífice de manutenção, dois 

auxiliares de serviços gerais e dois porteiros. O CAPS funciona de segunda a sexta-feira, das 

8 às 18 horas, com uma equipe multiprofissional.  

Atualmente, a clientela atendida regularmente é de 214 (sendo 86 pacientes sob 

cuidado intensivo, 62 pacientes sob cuidado semi-intensivo e 66 pacientes sob cuidado não-

intensivo), com uma frequência diária média de 69 pacientes que exigem uma série de ações 

que não se restringem à assistência, mas englobam práticas que interrogam a rede social, a 

família, o trabalho, as instâncias jurídicas, etc. 

O atendimento da recepção em caso de urgência, geralmente é feito por uma dupla de 

técnicos, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h. Atendimento prioritário para pacientes em 

situação de risco social e egresso de longa internação psiquiátrica. 

As medicações ficam sob responsabilidade do setor de enfermagem, responsável pela 

organização, administração e dispensação regular de medicamentos. 70 pacientes dependem 

de auxílio para ingerir corretamente a medicação prescrita. A enfermagem também faz 

intervenções em momentos de crise, auxílio nos cuidados pessoais (corte de unha, cabelo e 

barba, auxílio no banho e troca de roupas, escovação de dentes, combate aos piolhos), auxílio 

nos cuidados clínicos aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes e outras doenças 

crônicas, além de visitas domiciliares para administração de medicação injetável 

(haldoldecanoato). A participação nas atividades no CAPS é facultada a todos e não 

obrigatória. Segue abaixo a descrição dos projetos com as atividades que englobam a sua 

função para os pacientes: 

 

Oficinas terapêuticas:  

Atividades que organizam o cotidiano no CAPS. 
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Grupos específicos: 

Grupos que desenvolvem temas específicos para os pacientes, que englobam o grupo 

Morar, grupo de Ouvidores de Vozes e a atividade Quintas da Biblioteca. 

 

As iniciativas de Geração de Renda: 

Englobam o Artesanato, a Oficina de Culinária e a Cantina. A participação nas 

oficinas também serve como atividade piloto para o exercício dos desafios da vida laborativa. 

 

O Projeto Bolsa-Auxílio: 

Compreende ações que visam oferecer oportunidades de trabalho protegido como 

instrumento na condução do tratamento, através de financiamento por meio de bolsa-auxílio, 

compreendendo atualmente atividades de atendente de cantina, auxiliares de alimentação, 

limpeza, jornal, biblioteca, atendente de recepção e office-boy.  

 

O Projeto CAPS de Portas Abertas (Projeto de Lazer Assistido): 

Compreende ações que promovem eventos na cidade e/ou no espaço físico do CAPS, 

organizados pelos pacientes com o apoio da equipe técnica, aproximando a comunidade do 

serviço a fim de ampliar as possibilidades de inserção social.  

 

O Ponto de Encontro e Cultura (Projeto de Lazer Assistido): 

Engloba ações que visam criar a possibilidade de inserção social através de passeios e 

atividades culturais, privilegiando parcerias fora do campo da saúde mental, com o objetivo 

de incentivar a autonomia e fomentar a iniciativa dos próprios pacientes em relação ao lazer 

em seu cotidiano, aumentando seu poder de contratualidade.  

 

O Projeto Informação/Inclusão Digital: 

Consiste em ações que visam à inclusão dos pacientes no universo de tecnologia, 

informação e comunicação. O Projeto inclui o auxílio na utilização do computador no CAPS e 

acompanhamento na ida semanal a Biblioteca Pública de Niterói, que disponibiliza 

computadores para frequentadores da biblioteca.  
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Projeto CAPS Alfabetizado: 

Acompanhamento dos pacientes na frequência às aulas do Projeto Brasil Alfabetizado, 

duas vezes por semana.  

 

As conexões do CAPS nas redes sociais do usuário acontecem através de alguns 

projetos: 

 

Projeto de Moradia Assistida:  

As propostas funcionam como alternativas ao dispositivo da Residência Terapêutica, e 

visam à descoberta e a manutenção de recursos da comunidade para a moradia dos pacientes 

que não possuem suporte social ou que não têm condições de morar com a família (vagas em 

pensões, quartos alugados, repúblicas, “rede de amigos”). As ações consistem na organização 

da rotina diária, auxílio na administração do dinheiro, da medicação e do cotidiano, retirada 

de documentos e benefícios, e demais estratégias de inserção social.  

 

Projeto de Desinstitucionalização:  

Ações ligadas ao trabalho de vinculação de pacientes que passaram por longos 

períodos de internação psiquiátrica e/ou em processo de desospitalização, provenientes das 

clínicas conveniadas ao SUS. 

 

Principais Conexões do CAPS: 

 

Parcerias: Programa Médico de Família, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de 

Cultura, FIA, Ministério Público, Hospitais de Custódia, SESC, Biblioteca Municipal, Corpo 

de Bombeiros, ASCOM, Projeto Brasil Alfabetizado, etc. 

 

Projeto de Articulação CAPS e PMF: Discussões regulares dos casos com os 

supervisores do PMF – assegurando a permanência e o dinamismo nas intervenções; 

atendimentos integrados a fim de diagnosticar as necessidades e as intervenções coletivas para 

cada caso. 

 

Articulação com a Promotoria do Idoso e do Portador de Deficiência e com a 

Promotoria da Vara de Família do Ministério Público Estadual: Minimiza o prejuízo no 

tratamento de inúmeros pacientes causados pela impossibilidade de interlocução com as 
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clínicas conveniadas, as limitações do exercício da cidadania causadas pelo modelo 

burocrático e/ou dispendioso para iniciar processos ou regularizar situações diversas de 

documentações, e nas situações de curatela.  

 

Ações Intersetoriais Específicas (de acordo com os casos acompanhados) com o INSS, 

com a Secretaria de Assistência Social (Casa da Cidadania e CRAS) e com as unidades 

clínicas de saúde (unidades básicas, policlínicas e hospitais clínicos).  

 

Estrutura física do CAPS hoje conta com uma sala de convivência, uma sala dos 

técnicos, uma sala da administração, uma sala de enfermagem, três salas de atendimento, uma 

garagem utilizada como refeitório, uma cantina e quatro banheiros. A estrutura física não 

atende às demandas do que os pacientes necessitam. Os principais problemas com 

infraestrutura são:  

A Inadequação do espaço físico do CAPS, que não comporta mais a quantidade de 

pacientes atendidos intensivamente e tem sérios problemas como inadequação do espaço para 

a refeição dos pacientes (não há refeitório na unidade, os pacientes fazem as refeições sob um 

toldo plástico improvisado que não oferece proteção contra chuva ou sol). 

A inexistência de recurso para a realização de pequenos reparos emergenciais, 

dificuldades graves para aquisição e reposição de material permanente, falta de material 

permanente (arquivos, ventiladores, mesas, cadeiras, sofás, armários, maca para remoção, 

aparelhos de ar condicionado, aparelho de fax, fogão etc.). Comprometimento grave nas 

instalações elétricas. Falta d’água recorrente (a bomba elétrica utilizada para encher a cisterna 

queima frequentemente em virtude da sobrecarga do sistema elétrico). Cisterna com 

rachaduras que propiciam a perda de água com o vazamento. Impossibilidade de contato com 

telefones celulares e internet. 

As necessidades dos usuários que permanecem diariamente precisariam da ampliação 

do espaço físico do imóvel (área interna e externa), obras para garantir a acessibilidade, e 

resolução dos problemas estruturais e de abastecimento descritos acima. 

 

(...) Hoje como responsável no que tange às atribuições da equipe técnica é 
precária às condições estruturais e de rede. Os principais problemas 
enfrentados atualmente são a gravíssima situação de rotatividade e falta de 
profissionais, causadas pela política de não valorização profissional 
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praticada pelo município com baixos salários, vínculos precários, sem 
garantia dos direitos trabalhistas, atrasos constantes no pagamento dos 
RPAs etc.. 

 
(Coordenadora do CAPS – Herbert de Souza) 

 

Problemas com a assistência psiquiátrica na unidade, realizada atualmente por um 

único médico (que, inclusive, supervisiona o trabalho dos residentes). Contratação em caráter 

emergencial de duas residentes em psiquiatria sob regime de plantão, substituídas a partir de 

setembro de 2012 por um médico clínico graduando em psiquiatria. 

Ausência de regulamentação específica que possibilite com segurança o 

armazenamento e distribuição de medicação no CAPS e recorrente falta de medicação e/ou 

fornecimento em quantidade insuficiente e de modo irregular. 

É precária a sustentabilidade financeira-administrativa para a manutenção das 

atividades de grupo e oficinas terapêuticas e para a resolução dos mais variados problemas 

cotidianos. A reposição de material de consumo administrativo e de enfermagem é 

insuficiente. Não há recurso para a realização de pequenos reparos emergenciais. Além disso, 

há dificuldades graves para aquisição e reposição de material permanente. 

Falta de estrutura para o atendimento de situações de crise. No caso das remoções 

psiquiátricas não existe equipe com treinamento específico para isso, o SAMU não atende a 

quase totalidade das solicitações feitas pela equipe técnica, não há nenhum veículo para 

auxiliar no transporte de pacientes em crise e para o deslocamento da equipe técnica em 

situações de atendimento domiciliar e/ou hospitalar. O acolhimento aos pacientes em 

situações de crise e a manutenção de inúmeros tratamentos são prejudicados pela escassez de 

dispositivos de internação. Há alguns anos o acesso à clínica conveniada foi proibido, o que 

torna urgente o investimento numa equipe de supervisão e na adequação dessa clínica às 

diretrizes do SUS.  

Problemas causados pela falta de transporte: dificuldades de remoção de pacientes em 

situações de crise; dificuldades de manutenção do tratamento de pacientes que têm indicação 

de acompanhamento exclusiva ou prioritariamente domiciliar; dificuldades no 

acompanhamento dos pacientes internados em outras unidades da rede pela falta de carro e/ou 

cartão de visita para uso dos técnicos do serviço, o que causa também dificuldades de acesso à 

casa de pacientes que necessitam deste tipo de acompanhamento, assim como de 

contato/acesso a outras instituições/serviços/equipes. Cabe ressaltar que essas dificuldades são 

extremamente potencializadas pela impossibilidade de contato com telefones celulares. 
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Dificuldades para regularizar situações diversas de documentações, principalmente os 

processos de certidão de nascimento tardia e de curatela (em especial nos casos de pacientes 

sem família e que recebem algum tipo de benefício). Insuficiência de dispositivos específicos 

para moradia e/ou abrigamento de pacientes atendidos na rede de saúde mental. Dificuldades 

específicas de acesso dos pacientes psiquiátricos à rede de saúde do município. 

A escolha dos técnicos de referência ocorre levando em conta variáveis como 

formação profissional, experiência clínica, relação estabelecida com o paciente e escolhas 

individuais (tanto dos técnicos quanto dos pacientes). 

Na reunião de equipe, que ocorre semanalmente, acontece a discussão do trabalho 

feito com os pacientes, dos impasses e das saídas para os problemas enfrentados na condução 

dos casos, juntamente com a supervisão clínico-institucional. A direção de trabalho é 

discutida com a equipe técnica, tanto no que diz respeito às questões institucionais quanto ao 

projeto terapêutico individualizado dos pacientes. 

Os dados descritos anteriormente foram informados pela coordenadora do CAPS – 

Herbert de Souza. Sabemos, muitas vezes, através da mídia que a saúde de um modo geral 

vem atravessando problemas de ordem estrutural, humana e social.  

Observe uma reportagem publicada pelo “Jornal Nacional” da “Rede Globo” que foi 

ao ar no dia 22 de fevereiro de 2013: 

 

RJ: Pacientes são amontoados em corredores de centro psiquiátrico 
 
As poucas camas de solteiro e colchonetes são divididos pelos pacientes. 
 
 Pacientes que deveriam receber tratamento psiquiátrico no norte do estado do Rio 

estão amontoados nos corredores da unidade de saúde. As imagens feitas com uma câmera 

escondida no vídeo ao lado mostram os problemas mais graves no Centro de Atenção 

Psicossocial de Campos, no norte fluminense, o CAPS. 

 Para chegar a um dos quartos, o funcionário precisa passar por cima dos internos 

deitados no corredor. As poucas camas de solteiro e colchonetes são divididos pelos 

pacientes. Na hora do almoço, todos comem com os pratos sobre as pernas. O produtor do 

Jornal Nacional foi até a cozinha e pediu um copo d’água. 

Homem: Nós não temos água filtrada, mas... 

Mulher: Nós aqui temos muita "farta". 

Produtor: Farta? 

Mulher: Farta tudo, bastante coisa. 
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 Foi o irmão de uma paciente quem denunciou as péssimas condições do centro. "Eu 

me sinto numa situação muito humilhante vendo a minha irmã e outros doentes mentais sendo 

tratados como animais em uma instituição que se diz que é para recuperar pessoas. Pelo 

contrário, eles tratam as pessoas como bicho. Dormem no chão, comem no chão e não tem 

dignidade humana nenhuma". 

 Os CAPS foram criados há pouco mais de dez anos para humanizar o atendimento às 

pessoas com transtornos mentais, evitando as internações em hospitais psiquiátricos. A verba 

para a manutenção dos centros é enviada pelo Governo Federal a estados e municípios, que 

são os responsáveis pela administração das unidades. 

 O psiquiatra Francisco Carlos Rodrigues ficou chocado com as imagens, que 

considerou absurdas: "O atendimento diário é para que o paciente recupere a capacidade 

dele viver socialmente sem tratamento fica meio difícil. Uma situação, o cara fica deitado no 

chão. Como que ele está melhorando? Se esta instituição atende desta forma, ela está nos 

padrões de 1970, 1980". 

 A Secretaria de Saúde de Campos administra quatro unidades, mas o secretário, 

Geraldo Venâncio, diz que desconhecia a situação: “Na segunda-feira, nós vamos intervir 

com um colega clínico, especialmente o subsecretário vai permanecer lá até que esses 

reparos sejam feitos a partir de segunda-feira de manhã”. 

 O Ministério da Saúde informou que vai avaliar as condições do centro e, em parceria 

com o município, adotar medidas pra melhorar o atendimento. 

 

Dias depois da reportagem publicada, o cenário era outro e isto é preocupante, pois 

vem deflagrar atitudes de gestores municipais sem a implicação, sem comprometimento e a 

falta de conhecimento sobre a política nacional de saúde mental, de que tratar e cuidar é um 

processo de transformação estrutural das formas sociais de lidar com a loucura. O professor 

Paulo Amarante dizia, nas aulas da especialização em saúde mental, que tinha receio de que 

os CAPS se tornassem pequenos manicômios. As cenas desta reportagem lembram os 

pacientes nos manicômios antes da reforma psiquiátrica. 

Paulo Amarante (2003) relata que a política nacional de saúde mental está sendo 

reduzida a implantação de CAPS. Não apenas se está reduzindo o amplo repertório de 

recursos, como se está reduzindo todo processo social complexo de reforma psiquiátrica a 

uma reorganização administrativa e tecnocrática de serviços. 
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PARTE II 

 

A CARTOGRAFIA DE TEUTÔNICO 1  

 

“Todos e qualquer um inventa, na densidade social da cidade, na 
conversa, nos costumes, no lazer – novos desejos e novas crenças, 
novas associações e novas formas de cooperação. A invenção não é 
prerrogativa dos grandes gênios, nem monopólio da indústria ou da 
ciência, ela é a potencia do homem comum”. 

 (Peter Pál Pelbart) 
 

Vamos começar a mergulhar na história de nosso personagem, este que será, daqui pra 

frente, uma presença que vai se integrando ao nosso corpo sensível, tornando-se parte de nós. 

Participei da reunião de equipe do CAPS, onde a história de Teutônico foi 

apresentada. Era uma reunião que envolvia também a equipe da residência terapêutica, pois o 

mesmo estava inserido neste dispositivo.  

Tive a impressão que o caso tinha certa complexidade para a rede de saúde mental e ao 

mesmo tempo um caso dinâmico e produtivo. Quem estava apresentando o caso era a 

psicóloga de referência dele no CAPS. Daremos a ela, nesta cartografia, o nome de Hanah2. 

Minha atenção e percepção, neste momento, foi capturada pelo fato de estar diante de vários 

Teutônicos em relação aos comportamentos distintos relatados tanto pela psicóloga de 

referência do CAPS como pela equipe da residência terapêutica. 

A equipe da residência terapêutica estava presente na reunião para escutar sobre o 

desenvolvimento do paciente no CAPS na percepção de sua psicóloga e estava também 

pedindo ajuda devido aos comportamentos de Teutônico. A equipe colocou diversos 

problemas que estavam existindo na residência terapêutica e na comunidade onde está 

localizado o PAC. 

A residência terapêutica de Charitas onde Teutônico está morando fica localizada 

dentro do PAC. Trata-se de um programa do Governo Federal Brasileiro que engloba um 

conjunto de políticas econômicas, planejadas e que tem como objetivo acelerar o crescimento 

econômico do Brasil, investindo em infraestrutura, em áreas como saneamento, habitação, 

transporte, energia e recursos hídricos, entre outros. 

 A equipe da residência terapêutica coloca os comportamentos desafiadores e 

comprometedores que Teutônico tem em relação à comunidade em que ele esta vivendo e 

                                                 
1 Teutônico: nome fictício dado ao paciente escolhido para esta cartografia. 
2Hanah: nome fictício dado a psicóloga de referência no CAPS do paciente escolhido para esta cartografia. 
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com a equipe de cuidadores da residência. Tais comportamentos relatados pela equipe acabam 

envolvendo a comunidade e os demais pacientes inseridos na residência terapêutica. São 

situações bem complicadas tanto para Teutônico como para o projeto em si.  

Hanah fala um pouco do comportamento de Teutônico: 

 

(...) De alguma forma relativizamos os comportamentos do Teutônico 
quando pensamos juntos em reunião e nos corredores do serviço o motivo 
dele precisar ter aquele comportamento. Não existe o que seria um 
comportamento natural e por isso não questionável. 

 
(...) Entretanto a ações da equipe não são realizadas a partir dos 
comportamentos, ou não apenas. Muitas das vezes, observamos que há algo 
anterior que gerou um comportamento em um paciente, o que não é diferente 
com o Teutônico. Às vezes, por exemplo, ele aborda de forma indevida as 
crianças. 
 
(...) Uma hipótese para este comportamento é que possui uma necessidade de 
cuidar: já ajudou cachorros de rua, já levou mulheres para cuidar em casa. 
Dessa forma, trabalhamos com ele sobre o seu cuidar, o limite disso, o que é 
possível dele fazer já que isto lhe é importante. E tentamos não julgar de 
forma moral o seu comportamento. 
 
(...) Ao mesmo tempo não podemos desconsiderar que existem algumas 
regras essenciais em relação ao funcionamento de uma instituição as quais 
não podemos abrir mão, que são validas para todos, inclusive para os 
técnicos do serviço.  
 

(Psicóloga de referência de Teutônico no CAPS) 
 

Teutônico em sua forma de estar no mundo, seja desafiando os contextos vivenciados, 

tenta não se deixar aprisionar, é possível pertencer a algum lugar buscando, construindo na 

cidade os platôs de intensidade e de valor para sua vida são apenas suposições que talvez não 

tenhamos condições de fato de perceber os seus significados.  

Ainda temos a sociedade que não convive e nunca conviveu bem com a loucura, isto é 

histórico e para a equipe ter que moldar a forma de ser do Teutônico para que ele consiga 

viver em comunidade, talvez seja uma tarefa difícil e complicada, pois conviver com uma 

pessoa que faz suas próprias regras e não acata ordens, talvez não seja o perfil para se morar 

em uma residência terapêutica com regras e normas básicas para uma convivência em grupo. 

Será que a rede está preparada para uma convivência com pacientes que desafiam o tempo 

todo? 

Ele mora na residência terapêutica que está situada no PAC próximo ao morro do 

preventório no bairro de Charitas e nesta comunidade há traficantes, parece ser este o receio, 

pois ele vive se implicando em confusões com a comunidade. Há, inclusive, avisos por parte 
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dos traficantes para que ele mude de comportamento. Pelas informações da equipe ele mesmo 

se coloca em perigo e aos demais morados da residência terapêutica. É uma pessoa que tentar 

se livrar de qualquer julgamento, do certo ou errado. Ele é o Rei Teutônico que sempre 

procurou meios de burlar e manipular a sua própria institucionalização. Tenho a impressão 

que a sua relação com a equipe é tensa, pois com Teutônico tudo pode acontecer. Isto parece 

ser uma visão da equipe, pois segundo ele, está tudo bem, o que acontece são fofocas. Como 

não gosta muito de cumprir as regras estabelecidas na residência, nega as acusações, alegando 

que são fofocas.  

Um caso bem interessante, pois fala de um paciente que foi institucionalizado por mais 

de 10 anos, passou por todo processo de desintitucionalização e caminhou até a inserção em 

uma residência terapêutica. 

Achei o caso bem interessante, pois trazia em sua forma de estar no mundo muita 

vivacidade, dinamismo, alegria e muita confusão nesta sua forma de lidar com regras, normas 

e limites. Certa empolgação sobre o caso Teutônico.  

 

Teutônico está com 58 anos, é natural do Mato Grosso do Sul, solteiro, tem 
uma filha, estudou até a quinta série do antigo primário, mora atualmente em 
uma residência terapêutica no PAC – Charitas/Niterói. Esteve internado na 
Casa de Saúde de Niterói de 1995 a 2005, seu diagnóstico é de esquizofrenia 
residual (F 20.5). É aposentado pelo benefício de volta para casa. Sua 
entrada no serviço do CAPS aconteceu em 15/03/2006. Não têm familiares, 
apenas pode contar com a equipe do CAPS e a equipe da residência 
terapêutica. 
 
Um breve histórico de sua vida relatado pelo próprio Teutônico: o convívio 
com sua mãe era muito difícil e ela sentia muito ciúme dele, impedindo que 
ele tivesse relacionamentos com mulheres. Quando estava em algum 
relacionamento tratava suas companheiras com descaso e agressividade, 
ameaçando agredí-las com uma barra de ferro. 
 
Relata que matou um homem em legítima defesa, para defender sua mãe. 
Nessa ocasião, foi preso e passou alguns anos no manicômio judiciário. O 
pai de Teutônico, quando ele tinha seis anos de idade, saiu de casa para 
comprar cigarros e nunca mais voltou. A mãe desconhece o que pode ter 
acontecido com o pai.  

Quando tinha 15 anos, teve um desmaio depois de não ter passado em um 
concurso. Foi internado e levou seis choques. Mais tarde, ingressou no 
exército e acusou a mãe de não contar o que havia ocorrido no passado com 
seu pai. 

Teutônico recebeu baixa do exército e um dia sumiu de casa, ficando por 
dois anos desaparecido. Um dia foi encontrado por um amigo do quartel 
como mendigo, encontrava-se em péssimo estado de higiene e com feridas 
pelo corpo. Desde então iniciou suas internações. 
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Em junho de 2005 teve alta da Casa de Saúde de Niterói e foi transferido 
para Casa de Saúde Alfredo Neves. Houve todo um trabalho da equipe do 
CAPS no processo de desintitucionalização de Teutônico. 

(Dados retirados do prontuário do CAPS sobre Teutônico) 

 

No momento da apresentação do caso na reunião de equipe do CAPS e nos encontros 

que fui tendo com Hanah, percebi por parte dela uma paixão carregada de alegria, mas ao 

mesmo tempo carregada também de preocupação com ele. Hanah em sua forma de agir e 

cuidar deixou-se ser afetada por este encontro, uma potência de agir e de cuidar em relação a 

Teutônico. 

Afetos, aqui tem o sentido dado por Espinosa e diz respeito à capacidade de afetar e 

ser afetado a partir do encontro. E o afetamento que traz positividades, “alegria”, produz 

maior potência de agir no mundo ou, se traz negatividades “tristeza”, produz menor potência. 

Citado em Deleuze (2002). 

  Imaginar que a produção do cuidado no campo relacional pode operar nos encontros e 

deles potências tristes ou alegres vão se desenhando nas diversas formas de cuidar, isto nos 

ajuda a pensar que as redes de cuidado vão se constituindo pelos encontros das pessoas. 

  Franco e Merhy (2011) no reconhecimento de uma produção subjetiva do cuidado 

destacam que as conexões entre os diversos processos de trabalho, que se realizam entre 

trabalhadores-trabalhadores e trabalhadores-usuários podem formar um campo energético, 

invisível, que funciona em fluxos circulantes envolvendo o cuidado em ato, e configuram 

assim “linhas de vida”, ou por outro lado, “linhas de morte”,conforme o encontro trabalhador-

usuário produza acolhimento, vínculo, autonomia,satisfação, ou, um modo de agir que se 

manifesta de modo sumário, burocrático, vai produzir heteronomia, insatisfação. Assim, 

dependendo da situação existente há um aumento ou redução da potência de agir. 

Mais adiante segue a apresentação do caso Teutônico feita a partir da implicação de 

Hanah que é uma das referências do paciente na rede de saúde mental. Hanah desenhou a 

história do nosso protagonista em seus vários cenários, ela encontrou uma forma de habitar 

este território expressando os afetos existentes e as suas implicações neste caso. Ao 

cartografar o caso ela trouxe cenas que nos lembra das paisagens psicossociais que Rolnik em 

Cartografia sentimental descreve: “Paisagens psicossociais também são cartografáveis. A 

cartografia, nesse caso, acompanha e se faz ao mesmo tempo em que o desmanchamento de 

certos mundos - sua perda de sentido - e a formação de outros: mundos que se criam para 
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expressar afetos contemporâneos, em relação aos quais os universos vigentes tornaram-se 

obsoletos”. (Rolnik, 2002) 

Conhecer não é tão somente representar o objeto ou processar informações acerca de 

um mundo supostamente já constituído, mas pressupões implicar-se com o mundo, 

comprometer com sua produção. (ALVAREZ, PASSOS, 2012, p.131), 

Ao olhar para Teutônico, sinto que é uma pessoa, ao mesmo tempo, múltipla em sua 

forma de reagir e quando se sente invadido por um delírio, por exemplo, pode ter decisões 

distantes e antagonistas as convencionais, mas necessárias e possíveis para suportar aquela 

situação.Sua aparência física traz marcas de sua historia: é um homem com traços faciais 

fortes, um sorriso largo que expande suas expressões de alegria, um corpo já castigado pela 

idade, mas solto com desenvoltura, suas roupas coloridas sem nenhuma combinação enfeitam 

Teutônico. 

Vamos acompanhar as falas do Teutônico e as percepções de Hanah neste relato dos 

dados. Incluo estes dados sobre o caso escolhido, pois sinto muita intensidade e potência nesta 

relação e temos como ponto de partida para produção do cuidado as intercessões construídas 

por quem cuida e quem é cuidado. 

 

TEUTÔNICO 

 

“Já dei vida” 

“Já tirei vida” 

 

1. FAMÍLIA 

 

A se dirigir recentemente a mim, Teutônico diz: “me escuta que eu quero te contar a 

minha história”. Descreve uma cena: Ele, seu irmão e seus pais moravam em Mato Grosso do 

Sul. “Minha mãe era crente e meu pai macumbeiro, por isso tinham incompatibilidade de 

gêneros (sic)”. 

Durante uma briga, seu pai quebra o São Jorge e sua mãe pega as crianças e resolve ir 

à linha do trem para se matar e leva as crianças junto. O trem chegando perto, Teutônico solta 

a mão de sua mãe para sair da frente do trem e, em sequência, a mãe e o irmão também se 

desvencilham do trem. Depois disso, Teutônico e a família vêm morar no Rio de Janeiro e em 

seguida se instalam em Niterói, especificamente no Morro do Estado. Do irmão, Teutônico 
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fala pouco. Apenas que mexia com tráfico e foi assassinado. Do pai como ele diz: “Não sei se 

está vivo ou morto”. Só se sabe que seu pai trabalhou na Marinha de Guerra e que deixou 

muitas terras para receber como herança que seu pai lhe deixou. Ele vacila em querer 

encontrar esse pai. Em relação à mãe, refere-se de forma ambivalente: “aquela maluca que 

levava choque na cabeça e me levou para levar também quando era muito pequeno. Me batia 

e dizia: Teutônico, o que você fala não se escreve”.  

Quando se desentendia com a mãe e cuspia no chão, costumava sair de casa e, 

segundo ele, a mãe lhe dizia: "se esse cuspe não tiver seco quando você voltar, você vai ver”. 

Ao mesmo tempo ele lembra que foi essa mesma mãe que ficou presa em seu lugar. Foi por 

causa dela que Teutônico diz ter matado um homem. 

 

“Ele tinha agredido minha mãe e depois fui tirar satisfação com ele. Não ia 
matar, mas ele me segurou pelo pescoço e disparei o revólver. Foi 
autodefesa. Já pedi a Deus para me perdoar, mas tenho esse sentimento de 
culpa até hoje”. 

 

Teutônico tem uma filha, porém não tem contato com ela. Quando pequena, chegou a 

visitá-lo na prisão, levada pela avó (mãe de Teutônico), porém, desde então, permaneceram 

afastados. Há aproximadamente dois anos atrás, reencontrou o pai visitando-o em seu 

quartinho, entretanto não houve desdobramentos a partir disso. 

 

2. AS INSTITUIÇÕES 

 

Teutônico diz que estudou e “já se foi o tempo da escola”. Segundo ele, entende de 

diversos assuntos e por isso pode ser médico, psicólogo do CAPS, representante do povo de 

Niterói, etc.Possui muitos saberes, mas ao mesmo tempo tem algo que lhe falta: “entender 

sobre sua cabeça”. 

Aqui a dimensão do limite se apresenta. Me pergunta sobre o que é a esquizofrenia e 

me pede para trazer livros de psicologia, psiquiatria e psicanálise. Nesse momento proponho 

uma torção: se você quer esses livros podemos ir à livraria para que você os escolha. Assim 

foi feito. 

Serviu ao exército, mas pediu dispensa por achar que lá tinha muito “homem junto”. 

Entretanto, essa etapa de sua vida foi marcante: “os homens com fuzis defendendo a pátria”. 

Assim como as ordens que ele recebia são imagens e falas que ele não esquece. 
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“Hanah, quando eu morrer você vai colocar a bandeira do Brasil em meu 
caixão e o meu dinheiro que está no banco, quero que fique para o Governo, 
já que esse dinheiro que ganho vem do Governo”. 

 
 

Que lugar a autoridade possui para ele? Quando saiu do exército, desaparece de casa e 

só é encontrado por um amigo dois anos depois. Estava como um mendigo e cheio de feridas 

pelo corpo. É nesse momento, de acordo com o prontuário, que suas internações iniciam. 

Segundo conta passou por várias penitenciárias e pelo manicômio judiciário (1º registro de 

contato com a psiquiatria): “Minha mãe disse na prisão que eu já tinha tomado choque na 

cabeça e então me transferiram para o manicômio judiciário”. 

 
Em sua passagem pelo manicômio, Teutônico diz ter liderado um grupo de fuga que 

não obteve êxito. De acordo com relatos do prontuário da Casa de Saúde, a sua relação com a 

psiquiatria teve início durante o serviço militar, contando inúmeras internações psiquiátricas. 

Essas internações, segundo ele, começaram após sua passagem pela prisão:“minha mãe não 

podia me ver em casa que me internava”. 

Quando perguntado sobre o motivo ele diz que levava mulheres para casa e queimava 

documentos. Segundo ele, sua mãe era “ciumenta e expulsava todas as mulheres que ele 

levava para casa”. Neste período, ele começou a receber uma aposentadoria.  

Teutônico iniciou acompanhamento no CAPS em março de 2006, encaminhado pela 

equipe de supervisão das clínicas contratadas do SUS. Na época, encontrava-se internado na 

Casa de Saúde Alfredo Neves em condições de alta hospitalar, porém sem referência familiar. 

Sua mãe, único familiar de referência, falecera durante o período de internação, o que fez com 

que sua permanência no hospital psiquiátrico se prolongasse por 10 anos. 

Sua passagem pelo Alfredo Neves não foi simples, parece que tinha um lugar 

diferenciado. Saía com a técnica para sacar seu dinheiro, escolhia os lanches no supermercado 

e voltava com um “dinheiro extra”, que era algo além do combinado. O que costuma lembrar 

era a importância de comprar um saco de balas e dar aos outros pacientes depois que eles 

cantassem: "ei ei ei Teutônico é nosso rei (sic)”. 

Mas não bastava ouvir uma vez, ele precisava dizer aos outros que estava meio surdo e 

pedia para cantarem novamente e só assim dava as balas. Nesse jogo me parece que era 

importante os outros reafirmarem o seu lugar. 

Desde que iniciou tratamento no CAPS morou em diversos quartinhos, porém não 

conseguiu permanecer em nenhum: levava prostitutas para casa, guardava urina debaixo da 

cama de outros moradores, etc. Depois de se “aborrecer” com uma técnica do CAPS por, 
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segundo ele, ela ter negado um trabalho a ele e também por “ter sido contemplado com um 

lindo apartamento de grátis de frente pra praia (sic)” resolve ir a São Paulo, sem dar notícias. 

Permaneceu por lá durante oito meses como mendigo e depois retornou a Niterói.  

Ao voltar, é internado e permanece por um ano no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. 

Durante esse tempo, ele comparecia três vezes na semana ao CAPS e continuamos o trabalho 

de escrita de suas poesias no computador, pois percebíamos que possuía um efeito 

organizador. Ele faz questão de usar o recurso da rima, mesmo que precise criar um novo 

sentido para suas frases. Retiramos junto com ele seus documentos depois da alta, quando 

passou a morar na Residência Terapêutica do PAC, mas ia todos os dias ao CAPS, o que se 

sustenta até hoje. 

 

3. NOMES 

 

Os carimbos que faz com múltiplos nomes e legendas não cessavam, assim como as 

variações de seu nome que escreve no livro de presença do CAPS. “Teutônico, Teutônico, 

Teutônico”, etc. Há algo de um excesso que se mantém. 

Criamos um caderno e lá fazemos os combinados. Estes precisam ser atualizados, 

muitas vezes escritos, reescritos e mudados. Quando relembro um combinado que fizemos, 

ele diz: “Ah, não lembro Hanah, to com problema de memória (sic)”. 

Outras vezes ele mesmo sinaliza: “hoje não tem necessidade de escrever no caderno”. 

Uma dificuldade é perceber quando combinamos apenas com a fala e quando 

precisamos lançar mão da escrita. Às vezes, há algo que não basta ser falado, embora eu diga 

a ele que a sua palavra se escreve, nos dois sentidos: a do peso e o da escrita. Apontando 

assim um lugar de diferença em relação à mãe que lhe dizia ao contrário.  

Se essa ideia que aponto da escrita é verdade, parece que ele busca algum nome que 

faça uma amarração, que o represente. Sem saber muito bem, recolho com ele seus carimbos e 

lemos todos. Quando ele termina der ler, me diz: “é muito né? É mole?”. Peço para ele 

escolher aquele que acha ser o importante e consegue dizer que é o “rei rei rei, Teutônico é o 

nosso rei da música (sic)”. 

Digo: esse é um nome. Em seguida sublinho-o. Ele concorda e em seguida dita 

algumas poesias sobre esse assunto e me pede para escrever.  Escrevo três poesias e faço um 

corte. Muitas vezes esse corte precisa ser externo. Em quais momentos? Não sabemos antes, 

avaliamos na hora. Mas, normalmente, quando nos damos conta, ele já está bem desamarrado.  



 
 
 

 83 

Ao final da última poesia me pede para dizer uma palavra que rime. Quando digo a 

minha palavra ele diz “não” e termina com a sua palavra que era invenção. O inventar 

também reaparece quando vamos à rua para comprar o seu celular. Na hora de preencher o 

formulário, a vendedora pede um numero de telefone. Ele responde: “ué, o número do 

celular”. Ela ri e responde: “não, precisa ser outro”. Ele diz: “posso inventar?”. Ela diz que 

não. Faço uma intervenção com ele: “aqui não dá para inventar, mas em outros momentos 

sim”. Ele se dirige a mim e pergunta: “vamos dar o telefone do CAPS”. Respondo: “o que 

acha de darmos o telefone do apartamento dos seus vizinhos no PAC?”. 

 

4. DINHEIRO 

 

“Já rasguei dinheiro. Dinheiro quando troca, voa da minha mão (sic)”. Pergunto-lhe: “há 

outra relação possível com o dinheiro?”.O que representa o dinheiro para Teutônico? Não sei 

bem, mas afirmo que é mais do que o dinheiro em si. Logo quando começo acompanhar o 

caso, ele me diz: “preciso de ajuda com o dinheiro”.Tenho aprendido que esse dinheiro está 

para além do papel impresso e concreto. Talvez sinalize a sua relação com as pessoas.   

No momento ocupo esse lugar de mediar à relação, sem crer inteiramente que sou eu 

quem gere seu dinheiro. O que antes me trazia um mal-estar era portar os seus cartões e junto 

com ele definir o quanto poderia sacar. Que ingerência na vida de uma pessoa, não? Porém, 

quando me dei conta que ele também consente, escolhe o valor e que portar algo dele o regula 

de alguma forma, foi mais possível exercer essa função. Entretanto é importante que o mal- 

estar continue em alguma medida do meu lado para que o trabalho possa continuar. 

No PAC diz: “com a Hanah minha situação é financeira”.  

Quando combinamos um valor me diz: "você não é mole não, quero morrer seu 

amigo”. Nessa mesma série, pede o cartão: “só quero o cartão. É rápido  Hanah”. Digo que 

não é assim, que iremos conversar, apostando que ele possa fazer algum trabalho mais 

subjetivado a partir do pedido do cartão. Muitas vezes quando não o atendo imediatamente ele 

consegue esperar. Outras vezes interrompe outro atendimento e diz: “o papo aí tá bom hein? 

(sic)”. Às vezes me excedo nas perguntas do que ele pretende fazer com o dinheiro e ele 

indica: “tá virando interrogatório (sic)”. 

Foi ao banco fora dos dias combinamos que são as segundas, quartas e sextas-feiras, e 

pede ao gerente apenas o extrato. O gerente lhe pergunta: “você quer algum dinheiro?”. Ele 

respondeu em seguida: “não, obrigado. Senão Hanah me mata. Hoje não é dia”. 
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O que tem aparecido de novidade ultimamente é que o valor que ele escolhe tem sido 

o mesmo que havia sido combinado: 50 reais. Aos poucos, o pedir o dinheiro foi ganhando 

um jeito de funcionar em que ele diz para negociarmos, o que significa para ele “nem eu, nem 

você”. Algo entre ele e eu é resolvido por nós. Por vezes aceito o valor estipulado por ele, sem 

negociarmos. Outras vezes, quando ele de saída já é enfático, digo: “então, hoje não tem 

negociação?”. Daí ele escuta, pensa e diz: “o que você me propõe então?”.  

Trata-se de caminhar a cada encontro e sem muitas regras, mas é preciso ter alguma, 

mesmo que seja para ser mudada. “Não posso deixar de apostar que um dia ele possa portar os 

seus cartões com as consequências que isso acarreta. Inclusive, ele insiste neste pedido”. 

(Psicóloga de referência do Teutônico no CAPS) 

 

Assim, começamos a ensaiar algo nesse sentido, em que ele sugere sacar uma quantia 

maior de dinheiro que possa durar uma semana. Porém, ele recua diante da própria ideia. 

Recuo junto. Outro dia, retoma a partir de um episódio em que não pôde sacar dinheiro e diz: 

“podemos voltar com aquela minha ideia? Porque fiquei em uma situação crítica no final de 

semana (sic)”. E assim apostamos dele ficar com um dinheiro extra e não dá muito certo. 

 Certa vez me diz que quer ter mais dinheiro. Pergunto a ele o que é necessário para ter 

mais dinheiro. Responde: “trabalho”. Faz o pedido de um trabalho na bolsa. Respondo 

estranhando o motivo de ser um trabalho na bolsa do CAPS e não na cidade. Lá fora, segundo 

ele, “precisa ser carteira assinada” e quando discordo me diz: “não dá não, Hanah, aqui dentro 

dá (sic)”. 

 Entendo e direciono para que ele converse com o chefe do trabalho no CAPS, 

apontando que existem outras pessoas da equipe. Ele falta as duas entrevistas e diz que não há 

necessidade de trabalhar, “já possui uma idade avançada”. 

 Disse anteriormente que costuma se relacionar com as pessoas através do dinheiro. 

Temos alguns exemplos disso. Compra coisas e vende mais caro para outras pessoas. Mesmo 

com dinheiro, fica devendo para outros. Por isso parece importante que tenha algum dinheiro 

na conta para que possa continuar seu movimento. Recentemente um novo recurso, além do 

dinheiro, em relação ao trato com as pessoas, foi incluído por ele: o celular. No início estive 

mais presente tentando explicar e aprendendo junto com ele como se usa o celular que 

comprou.  Às vezes era mais difícil: acabou o a bateria do celular, disse que quebrou e foi na 

loja tentar trocar.  

 Hoje me liga do seu celular para dizer que o celular está ótimo, que colocou créditos, 

ouviu música e me passa a lista das pessoas que ligou e o que conversou com elas. Além 
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disso, pede uma mediação, através do celular, sobre os conflitos que surgem na relação com 

as cuidadoras, assim como me liga de alguns lugares, como fórum e Antônio Pedro, dizendo 

que foi até esses lugares para usar o banheiro. Falo para ele para que ligue em situações 

importantes, de urgência. Ele responde: “trata-se de uma situação de urgência, Hanah. Aqui 

no fórum é onde estava o meu processo de quando fui preso (sic)”.  

 

5. EQUIPE 

 

 

 Um segundo elemento que se apresenta como importante, nesse caso, é a função que a 

equipe pode exercer. Que ele possa se ligar também a outras pessoas do CAPS para que seu 

trabalho continue com outros e novos pontos de referência. Embora cada um possua o seu 

estilo, a direção única de uma equipe precisa ser assegurada. A poesia é uma das maneiras que 

ele escolhe para fazer essas ligações com pessoas, seja elegendo os nomes dos técnicos em 

seu texto ou pedindo ajuda para manusear o computador, que não deve ser só na minha 

presença. 

 

6. HUMOR E “MENTIRA” 

 

 Um terceiro elemento que destaco como importante é o humor e a mentira, que 

acredito serem recursos que ele possui. O humor como fazendo parte quase diariamente das 

suas falas, o que me permite ir muitas vezes por essa via também. A mentira e a verdade 

como faces da mesma moeda e que em muitas situações parece que mente para poder dizer a 

verdade. 

 

 

7. LUGAR NO CAPS 

 

 Quando me pede para ir embora mais cedo do CAPS, acho legítimo. Diz não ter mais 

nada para fazer no CAPS e que quer ir pra casa descansar. Que função possui o CAPS para 

ele? Talvez o CAPS tenha um lugar fixo em seu circuito. Orientada a partir de uma atividade 

coletiva, proponho a ele frequentar os encontros sobre o “morar”, ele responde: “não 

obrigado. Estou muito bem morado (sic)”. 
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 E a oficina de ouvidores de vozes?  Ele chega a frequentar, inclusive chama outros 

pacientes perguntando quem está escutando vozes. Porém essa iniciativa não dura. Quando 

faço novamente a oferta, diz: “não escuto vozes, só estou escutando a sua agora”. Quem sabe 

a aposta no trabalho na bolsa do CAPS seja uma possibilidade de um laço mais institucional? 

 

8. SUA PSICOSE 

  

 Em relação aos fenômenos produtivos, não temos muitas notícias. O que apareceu na 

casa e não no CAPS é o ficar mudo. O que ele conseguiu dizer, posteriormente, é que Neuza é 

uma mulher que repete o que ele diz. Por isso decidiu ficar mudo e passou a fazer mímica. 

Apresenta uma defesa diante das vozes. 

 Outro episódio que costuma contar é quando mostra um morro e diz que lá ele plantou 

maconha. Nesse mesmo morro levou uma namorada para matá-la com um revólver. Segundo 

ele, eles estavam transando e ela repetidamente pediu a ele que a matasse. A partir de um uso 

concreto da palavra matar ele a levou para lá. Quando ela vê a cena do revolver em sua cara, 

pede para que ele não faça isso. Ele diz que ficou com pena e desistiu. 

 

9. A RUA 

 

 Ao falar da rua, diz: “vou dar uma volta na maçã”. Mostra lugares que permaneceu 

como o presídio, por exemplo. Mostra pessoas conhecidas e também utiliza do seu humor 

com elas. Apresentou-me para o segurança do banco como sua psicóloga e quando o 

segurança diz que sabe quem sou ele responde: “ela tem cara de psicóloga né? E eu de 

maluco”. 

 É na rua que diz: “Hanah, você não tem ideia do mundo de coisas que tem para 

comprar”. Antes de algumas de suas saídas costumamos conversar sobre o que ele irá comprar 

e no retorno para o CAPS compra tudo diferente do combinado. Foram inúmeras vezes que 

trouxe presentes para mim. Desde brincos, batom, pulseiras, estojo, doces, potes, prendedores 

de cabelo, etc. Se ouso recusar ele diz: “você vai fazer essa desfeita?”. Procuro localizar a 

cada vez o que representa seu movimento, sem aceitar de forma automática os presentes.  

 Percebo que ser cuidador fornece um lugar a ele, o que não aparece apenas na relação 

comigo. Porém, sendo cuidador também se enrola. Às vezes, parece invadido por tantas 

ofertas que a rua apresenta nos camelôs e lojas. O que digo a ele nesses momentos é que as 

coisas continuarão lá e ele pode escolher o que vai comprar aos poucos. Ele me interroga: “o 
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que você quer dizer quando diz que eu posso escolher? Por exemplo: escolher alguma coisa 

no supermercado?”. 

 

10.  AC – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 

 
 Não foi apenas uma vez que insistiu para que eu fosse visitá-lo no PAC. Dizia: “vai lá 

em casa, quero te mostrar como estão as coisas lá. Está tudo diferente”. Um dia aceitei. Ao 

chegar me apresenta uma das cuidadoras: “Essa aqui é a nossa empregada”. Estranho isso. Ele 

ri. “Tá bom, é a cuidadora”. Ele me oferece café. Recuso. Insiste. Pede para que ela sirva um 

café para mim e a cuidadora, de um jeito preciso, pede para que ele me sirva. Ele aceita e 

começa a encher toda a xícara. Digo que só quero um pouco. Depois dessa cena, percebo que 

de alguma maneira fizemos outra combinação: a xícara com café pela metade.  Nem cheia 

proposta por ele, nem vazia proposta por mim. Como ele costuma dizer: “nem eu, nem você”. 

 Interrogo os telefonemas que faz ao CAPS: “Hanha, comi miojo e minha barriga tá 

cheia (sic)”. Ou “a tampa do DVD não está abrindo”.Que chamados são esses? Escuto e vejo 

com ele se tem alguém na casa que pode ajudá-lo a resolver essas coisas, amarrando assim 

outros atores. 

 O seu contato com as cuidadoras não é qualquer coisa. Já agarrou uma delas e por 

vezes as trata como empregadas. Porém, faz parte do nosso trabalho estranhar isso para que 

ele possa inventar outra forma de se dirigir a elas. Ele costumava reclamar que tinha muito 

trabalho na casa e estava cansado. Limpava a urina de outro morador, ia ao sacolão, comprava 

pão, etc. Respondo: “você não precisa fazer tudo, conte com as pessoas”.  

 A equipe da residência terapêutica dividiu as tarefas entre os moradores e assim ficou 

mais circunscrito qual seria a função de Teutônico. Outra direção importante iniciada na casa 

é de firmar combinados e tentar sustentá-los tendo como plano de fundo uma equipe que 

trabalha de forma conjunta. Não é a toa que ele diz: “você e Larissa3 estão dizendo a mesma 

coisa”. 

 Um ponto difícil que persiste é a sua relação com a vizinhança e com as crianças. As 

reclamações dos vizinhos continuam. Este é um ponto de dificuldade que encontramos.  

 

 

 

                                                 
3 Larissa: nome fictício dado a uma profissional de saúde que está relacionado diretamente com o paciente 
escolhido para esta cartografia. 
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11.  MULHERES 

 

 “Já passaram mais de 192 mulheres na minha mão. Mulher para mim é descartável. 

Você não tem ideia do que é isso, Hanah: é morena, branca, ruiva, gorda, magra, de todos os 

jeitos”. O que parece é que se trata de uma série sem fim: garota de programa, outras 

pacientes, mendigas namoradas da juventude, etc. Ao mesmo tempo em que ele cuida das 

mulheres, percebemos que esse cuidado e as relações que ele estabelece passam pela via do 

dinheiro. 

 Ele sugere que façamos uma lista das mulheres que teve e retomo isso. Ele escreve o 

nome de 27 e diz que se esqueceu das outras. Digo que ele lembrou o que foi possível. Da 

lista peço que ele tente ver quem foi a mais importante. Fala da Neuza, que foi a primeira 

mulher que ele se relacionou e não quis mais nada com ela. E diz que ela fala na cabeça dele, 

“Não é no ouvido Hanah, é no centro da cabeça”. Pergunto o que diz e fala “Teutônico é 

otário”, dentre outras coisas. Pergunto: “você acredita?”. Ele, “às vezes sim, às vezes não”. 

 Ao mesmo tempo em que todas as mulheres o querem e dizem “chegou o mais velho”, 

tornam-se excessivas para ele. “Todas essas piranhas querem meu dinheiro, querem tudo meu. 

Não quero mais saber de mulher não, acabou. Nem final de semana”. São os extremos. Mas 

isso não se sustenta.  O que temos trabalhado é que ele pode escolher com quem quer estar, 

que não são apenas as mulheres que escolhem estar com ele. 

 Outra vez diz: “não consegui nada na vida. Não arrumei um casamento. Tinha a 

Marta, mas vocês destruíram um amor tão bonito”. 

 Teutônico se liga a pessoas e faz referência a elas: “Larissa faz os combinados no 

apartamento”. “Paulo quer falar com você e é para você dar um retorno”. “Clara4 me resgatou 

do Alfredo Neves, foi um anjo que apareceu lá. Você quitou minha dívida de seis mil reais no 

banco”. “Já passei pela mão da Clara e agora estou na sua”. 

 Portanto, não são apenas as mulheres que passaram pela sua mão. Ele também passa 

pela mão de outros. Fico com a pergunta formulada por ele: “O que você quer afinal de 

contas?”. 

 

 

 

 

                                                 
4 Clara: nome fictício dado a uma profissional de saúde que está relacionado diretamente com o paciente 
escolhido para esta cartografia. 
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2.1 TEUTÔNICO E SEUS PLATÔS 

 

“Há muito que desterritorializar. Há que alijar a mentalidade submissa. Há 
que emergir. E aventurar-se. E dizer a primeira palavra. E arriscar o primeiro 
passo. E fazer o primeiro salto. Há que peregrinar infatigavelmente. E estalar 
estruturas. E originar nova humanidade. Lançar sementes mais adiante. 
Irrigar chão seco. Recolher colheita farta. Nutrir desnutridos. E festejar a 
vida. Há que ser nômade seduzido por novos horizontes.” 

(Juvenal Arduini) 
 

Teutônico transformou a cidade de Niterói em possibilidades de construir platôs. 

Segundo Deleuze e Guattari em “Mil Platôs”, o que constitui platôs são zonas de intensidade 

contínua que constituem territórios. Esta aproximação com a cidade aumenta em Teutônico a 

possibilidade de abrir-se para vida coletiva, com condições de interagir com outras pessoas, 

estabelecer um espaço de relações de poder e de trocas, e desta forma, tenta construir um 

platô de transformações e de vínculos. 

Acompanho Teutônico em alguns dos seus platôs, fomos à biblioteca municipal, ele 

era o guia, me apresentando a biblioteca. O rapaz do setor de audiovisual o conhecia e 

Teutônico fez as apresentações. Este platô já faz parte do seu território existencial. Fomos 

para sessão de psicologia, ele pega o livro “A psicanalise do fogo” e leva até o setor de 

empréstimo de livros, as normas para se pegar um livro emprestado já são conhecidas por ele.

 As minhas impressões sobre Teutônico vão de encontro à proposta de discutir as redes, 

onde Deleuze e Guattari, no livro “Mil Platôs” trazem o conceito do Rizoma. Teutônico em 

sua forma de ser e estar no mundo tem as semelhanças de um rizoma. Em suas relações ele 

tenta fazer conexões, que é o primeiro princípio da rede rizomática. Teutônico não se fecha a 

modelos, ele busca conexões para estar na vida. 

Ele é heterogêneo, atravessado por sua cadeia semiótica e múltiplo, pois à medida que 

faz novas conexões, há um apoderamento dos seus trajetos e a busca por novas pactuações 

com a equipe. Um rizoma pode se romper e Teutônico rompe, mas o retoma em outro lugar. 

A ruptura pode dar outros sentidos para ele, linhas de fuga em busca de novos platôs. 

Mais um platô: no caminho ele faz perguntas sobre minha vida, respondo-as e 

entramos no banco. Faz sua operação de saque e em seguida disse que não voltaria para o 

CAPS, que precisaria comprar seu cigarro no camelô, perto do terminal rodoviário. Me deu 

seu cartão do banco e pediu que o entregasse para Hanah no CAPS.“Diga para Hanah que fui 

passear no bosque. Vou comprar cigarros, você quer ir comigo?”. 

Ele quer mostrar a cidade. Pergunta se já conheço o Campo de São Bento em Icaraí, 

digo que sim e que gosto muito daquele lugar. 
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 Uma nova informação sobre Teutônico é a de que não poderá mais ficar na residência 

terapêutica. A equipe da residência terapêutica fez uma nova reunião com o CAPS e colocam 

a situação como delicada, pois o comportamento de Teutônico tem provocado muitos 

conflitos na comunidade e a preocupação da equipe é colocar o projeto e a vida de Teutônico 

em risco. Concluindo: Teutônico terá que voltar a morar em um quarto.  

 Ele já sabe da decisão e começou a criar movimentos de procura de quartos, pede 

ajuda para Hanah no CAPS. Uma situação que deverá ser acompanhada bem de perto.  Hanah 

comenta que ele necessitará de um acompanhante domiciliar nesta fase de mudanças e de 

novas adaptações.  

Mais um dia no CAPS. Logo que chego, Teutônico me cumprimenta e pergunta: 

“Aonde vamos hoje?” Respondo que teríamos que combinar. Teutônico estava bem agitado, 

mais do que em outros dias. Hanah combina que iríamos conversar um pouco hoje. Foi muito 

boa a nossa conversa, estávamos os três e ele falou um pouco sobre sua vida. Das mulheres 

que teve, diz já ter feito um assalto, quando seu irmão estava no tráfico e que tinha um 

revólver na casa. Não traz muito o momento que esteve internado e sim sua vida na vida, 

sobre sua mãe, que ela era muito difícil. O momento da linha do trem, quando pequeno, da 

ameaça com revólver a uma mulher que pedia a ele para matá-la, das pessoas que fizeram sua 

saída do hospital, que o ajudaram. 

Pergunta sobre o que é meu trabalho, sobre quais lugares quero conhecer. Continua a 

falar que morou no Morro do Estado e que os malandros não se metiam com ele. Pergunta 

qual é o meu signo, digo que sou de peixes e ele diz que também é e que Hanah é o terror do 

nosso zodíaco, pois ela é de aquário, o mesmo signo de sua mãe. 

Teutônico, apesar de tanto tempo institucionalizado, demonstra em suas atitudes que 

sua alma estava liberta das amarras do processo de institucionalização onde a apropriação da 

vida do outro era imperioso. Ele não se constitui de territórios fechados, pela sua 

heterogeneidade, buscava mesmo dentro da instituição, formas de burlar, manipular e atribuir 

poder a ele mesmo em relação aos outros pacientes. 

Chego ao CAPS e Hanah diz que tem novidades sobre Teutônico: ele estava prestes a 

sair da residência terapêutica. Neste dia ele estava deitado no sofá, apático, não parecia aquele 

homem falante, vibrante e dinâmico. Teutônico ficou quieto e depois do almoço foi embora. 

Hanah relata que tiveram outra reunião com a equipe da residência terapêutica, e desta 

vez Teutônico participou junto de toda equipe. Colocaram para ele sua situação e o quanto era 

difícil continuar na comunidade por conta de certos comportamentos. Ele também se colocou, 
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dizendo que estavam aumentando muito a situação e que eram fofocas. Depois desta reunião o 

próprio Teutônico criou um movimento de querer continuar no apartamento, confeccionou um 

abaixo assinado com várias assinaturas, inclusive ele mesmo assinava como sendo outras 

pessoas. Apesar dos possíveis comportamentos invasivos e transgressores, algumas 

cuidadoras demonstraram tristeza pela saída dele, pois acham que ele é uma pessoa 

carismática, animada, sempre conversando e tentando o entrosamento com todos. Parece que 

seria possível uma negociação com Teutônico e com a equipe da residência terapêutica. 

Retornei ao CAPS após o carnaval e Hanah colocou que durante esse período, 

Teutônico voltou com seus comportamentos invasivos com as crianças da comunidade do 

PAC. Desta vez a situação ficou mais difícil, pois o tráfico enviou um recado pelo 

representante que faz a conexão da comunidade com a residência terapêutica. Não o querem 

mais na comunidade. Estas falas foram feitas pela equipe da residência terapêutica para os 

profissionais do CAPS. Neste momento crítico, tentam uma negociação com Teutônico para 

que ele pudesse ficar na observação do SRI até encontrarem um lugar para ficar. Ele não 

concordou e pegou todas as suas coisas e saiu do apartamento, ou seja, rompeu com a 

residência terapêutica. Ninguém sabia para onde ele teria ido.  

Depois do carnaval ele ligou para Hanah dizendo que estava em São Paulo e que 

queria conversar um pouco com ela, foi aí que decidiram um encontro, mas ela diz a ele que 

não poderia ir a São Paulo, então marcaram em frente à Biblioteca Municipal de Niterói, um 

dos platôs de Teutônico, mas ele não foi ao encontro. Quando Hanah retorna para o CAPS 

neste mesmo dia, ele estava lá. Volta a frequentar diariamente o CAPS e hoje está morando 

em um quarto alugado por ele mesmo, não pediu ajuda a ninguém. 

Depois desta situação, volto ao CAPS e encontro com Teutônico. Já havíamos 

combinado anteriormente que iríamos sair para fazer um passeio, talvez no Campo de São 

Bento. Estávamos aguardando Hanah, pois a equipe do CAPS naquele dia estava reduzida. 

Ele queria fazer uma poesia pelo Dia Internacional da Mulher e queria ligar o computador. 

Insistiu nisso até conseguir fazer sua poesia. Decidimos não ir ao Campo de São Bento e 

acabamos indo ao Niterói Shopping. 

No caminho, foi possível assistir a integração dele com a cidade, parava para 

conversar com alguns ambulantes, pedia as pessoas para acenderem seu cigarro. Um 

ambulante falava o nome dele como se fossem velhos conhecidos, tenta parar o trânsito para 

que eu e Hanah pudéssemos atravessar fora do sinal e as pessoas prestam atenção neste 

homem solto pela cidade: é muito interessante e bonito assistir a todas estas cenas! Fez um 

convite para mim e para Hanah, se nós gostaríamos de tomar uma água bem gelada, aceitamos 
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o convite e ele entra na Delegacia de Polícia e vai até o bebedouro e tomamos a prometida 

água gelada. Questionamos se é habitual ele beber água todos os dias naquele local, ele 

responde que sim. 

 Perguntei se ele estava gostando da nova moradia, ele responde que “mais ou menos”. 

Pergunto o que houve: “Não tem nada. Eu que não pertenço a um só lugar, não sou de lugar 

nenhum”. Neste momento ele começa a cantar um trecho da música de Luiz Melodia: 

 
Se alguém perguntar por mim 
Diz que fui por aí 
Levando um violão debaixo do braço 
Em qualquer esquina, eu paro 
Em qualquer botequim, eu entro 
E se houver motivo é mais um samba que eu faço 
Se quiseres saber se eu volto diga que sim 
Mas só depois que a saudade se afastar de mim 
Mas só depois que a saudade se afastar de mim. 
 
(Trecho da Música de Luiz Melodia) 

 

Neste dia, escreveu uma poesia para as mulheres. Leu a poesia, dentro do shopping, de 

forma musicada para mim e Hanah. Ele ficou muito feliz em poder cantar sua poesia: 

“Hoje é o dia internacional 
Da mulher é um dia de luta 
Contra a violência nacional  
Também ela que é uma fruta  
De morango do Brasil colonial 
No carnaval tem araruta 
Tem piranha no rio Pantanal 
Mulher tem mulher bruta 
No desfile de carnaval 
Dia da mulher biruta 
Tem mulher fuzileiro naval 
Tem Hanah cheia de truta 
Na África tem mulher canibal 
Deste mel ela desfruta” 
 
(Poesia de Teutônico) 
 
 

Tive imensa vontade de filmar aquele momento simples, apenas alguém expressando 

sua emoção pela poesia, mas diante de toda sua história é algo que não vou deixar se perder 

em minha memória. Uma atitude simples, mas ao mesmo tempo delicada e altamente potente 

em sua manifestação. 
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Tive uma curiosidade comum, saber o significado do nome “Teutônico”: Os 

Teutônicos são descendentes da metade leste do Império Romano. Historicamente, eles foram 

uma tribo germânica original da Península de Jutland (atualmente Dinamarca). A palavra 

“teutônico” é sinônimo de “germânico”. Um nome diferente que significa o poderoso, que se 

sente reinando quando está rodeado por pessoas, é o pioneiro que avança só, procurando as 

experiências que lhe darão sua inequívoca identidade, acha-se em processo de descobrir suas 

próprias capacidades, criativo em perpetuo movimento, toma às rédeas em manter o seu rumo 

sem medo à oposição. “Aquele que avança para diante”. 

 

Teutônico tem um sonho que é poder gravar suas músicas, que são poesias musicadas. 

Marcamos um novo encontro, desta vez para irmos ao Campo de São Bento. 
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PARTE III  

 

DISCUSSÃO DO CASO E SUAS POSSIBILIDADES 

 

Penso não ter percebido, de início, a empreitada que assumia. O próprio tema que 

queria pesquisar e a metodologia abraçada, um emaranhado difícil, pelas suas múltiplas 

conexões, contradições, pelos meus próprios julgamentos. À medida que aprofundava a 

participação no campo, o objeto de estudo se misturava com os casos vistos no SRI com meu 

olhar para Teutônico, tornando-se cada vez mais complexo, muitas vezes, mudando o foco da 

minha pesquisa. Gostaria de escrever sem a preocupação com a proposta inicial, apesar de 

acreditar que esse tipo de misturas é possível de acontecer. 

Há uma dinâmica que se estabelece no processo das relações e em seus 

desdobramentos e noto que as redes e as formas de cuidar se sustentam nas relações entre os 

sujeitos. É neste campo que as produções subjetivas tomam potência nos entrelaçamentos 

individuais e sociais, trazendo um suporte de interação com outras pessoas, produzindo 

atenção, acolhimento e o cuidado. No entanto, há também potencialidades produzidas que 

trazem certa resistência neste campo do cuidado. 

O trabalho em saúde se dá a partir de encontros entre trabalhadores e usuários, isto é, 

são fluxos permanentes entre sujeitos, e esses fluxos são operativos, políticos, 

comunicacionais, simbólicos, subjetivos e formam uma rede de relações a partir da qual os 

produtos referentes ao cuidado ganham materialidade e condições de consumo. (FRANCO, 

2006). 

 Assim, as pessoas devem ser cuidadas como sujeitos, na singularidade de sua história 

de vida, nos seus anseios, nos seus conflitos e delírios, sem tentar enquadrá-las, organizá-las 

em uma estrutura rígida, burocrática, centrada apenas nos sintomas. 

Nosso personagem desdobra-se em muitos territórios promovendo encontros, onde 

podemos perceber que é desta forma que ele expressa seus afetos e talvez, o que mais importa 

é que para ele seja possível passar pelos atravessamentos das situações cotidianas de sua vida. 

Quantos Teutônicos em um só, em sua intensidade para vida, trazem para seus 

cenários, máscaras que talvez dêem algum sentido para ele. Uma face sensível, capaz de 

conquistar torcida, outra face transgressora, difícil e até perigosa quando há convivência 

íntima. Quantos de nós usamos máscaras? Umas enfeitadas, lindas, que são apreciadas por 

todos e a outra obscura, escondida. No caso de Teutônico, as duas máscaras são visíveis. 
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Ronilk (2007) mostra em cartografia sentimental que:  

 

(...) intensidades buscam formar máscaras para se apresentarem se 
“simularem”, sua exteriorização depende de elas tomarem corpo em matérias 
de expressão. (...) que estão se operando silenciosos movimentos de 
simulação em novas matérias de expressão. Deixa que, pouco a pouco, uma 
nova máscara, uma série de novas máscaras, possa ir se delineando em seu 
corpo, de modo a compor um plano de consistência para seus afetos. 

 

Teutônico está sendo acompanhado pelo CAPS desde 2006, na época já estava em 

processo de alta da Casa de Saúde Alfredo Neves.  Atualmente tem uma psicóloga que é sua 

referência no CAPS que aparece neste trabalho, como “Hanah”. Ela, hoje, tem a 

responsabilidade de acompanhar e cuidar de Teutônico. 

O processo de trabalho da equipe do CAPS é pautado nos projetos terapêuticos, 

respeitando as suas particularidades e considerando as diferentes contribuições técnicas dos 

integrantes da equipe. O CAPS articula o cuidado clinico com outros dispositivos da saúde 

quando se faz necessário como também em projetos de inserção social. O projeto terapêutico 

é construído pelo próprio paciente juntamente com os profissionais de referência. 

A indicação de medicamentos é um dos aspectos do projeto terapêutico, neste caso é 

avaliado constantemente pelos profissionais que são referência do paciente.  

É oferecido o atendimento individual, participação de oficinas culturais, atividades 

comunitárias em conjunto com associações e outras instituições existentes na comunidade, 

tudo com o objetivo de integrar o paciente na comunidade e na sociedade em geral. 

Observei que vários encontros são oferecidos pelo serviço, talvez para que demandas 

surjam e conexões sejam construídas com intuito de reforçar vínculos e laços sociais. 

 
(...) O projeto terapêutico não apenas do Teutônico, mas de qualquer 
paciente, é passível de mudanças ao longo do tempo de tratamento, e o que é 
determinante para isso, a meu ver, são as dicas que o próprio paciente 
fornece em relação a como se posiciona na vida e com as outras pessoas. 
Teutônio começou o tratamento no CAPS aproximadamente em 2005. Desde 
aquela época a estratégia que a equipe lança mão para se dirigir a ele tem 
variado de forma importante. Antes de frequentar assiduamente o CAPS, 
Teutônico estava institucionalizado em um hospital conveniado ao SUS. Sua 
alta dessa internação foi feita aos poucos e a equipe do CAPS foi 
fundamental nessa transição da internação para a nova moradia. Ele passou a 
ir alguns dias da semana ao CAPS e voltava para dormir no hospital. Quando 
passou a se relacionar com as pessoas do lado de fora do hospital e a 
construir novos vínculos, no CAPS e na cidade, sua alta foi realizada. Algo 
que se mantém desde aquela época até hoje é que embora Teutônico tenha 
uma autonomia que lhe permite “se virar” bem na vida, precisa de uma 
equipe de cuidado, pois ao mesmo tempo em que “se vira”, também “se 
enrola” ao ficar devendo pessoas, se perde ao se relacionar com muitas 
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mulheres, por vezes usa drogas de uma maneira que lhe expõe etc. 
Atualmente o nosso combinado em relação ao seu projeto terapêutico é que 
ele vá ao CAPS todos os dias. No CAPS ele faz os atendimentos comigo e 
com seu psiquiatra, toma as medicações, faz a refeições (muitas vezes opta 
por almoçar e lanchar fora do CAPS), escreve poesias no computador, faz 
uma convivência com a equipe e outros pacientes e vem dar noticias da sua 
situação bancária. Em relação ao dinheiro, precisamos estar mais presentes 
em alguns momentos ajudando-o a gerir e outros não. Os combinados 
precisam ser atualizados a cada vez. 

 
(Psicóloga de referencia de Teutônico no CAPS) 

 
 

A construção da rede de cuidado de Teutônico vai se desenhado por ele mesmo, pelas 

suas atitudes e as várias formas de agir, dos combinados que tenta burlar, das negociações 

com a equipe, das transgressões na comunidade onde morava, das suas produções poéticas, da 

construção de platôs, dos vínculos, de sua autonomia, da sua vida financeira etc. Ele é o 

protagonista do seu próprio cuidar, os profissionais são atores coadjuvantes vigilantes para 

que o mesmo não se perca totalmente.  Na minha percepção, a trajetória de Teutônico desenha 

uma protagonização, ou seja, mesmo aquele que vive um sofrimento, pode não perder o 

desejo e o encantamento pela vida, construindo conexões e novas histórias. 

Neste caso, podemos pensar que a função que cuidador tem na vida de Teutônico está 

diretamente relacionada com o lugar que ele coloca esse cuidador e que não se pode precisar 

exatamente, porém temos como ter notícia ou sinais. É a partir desse lugar com Hanah que o 

vínculo foi possível de ser construído. 

 

(...) Costumo transmitir para ele que ajo também de um lugar institucional, 
que estou referida a uma equipe, o que acredito ser importante. Ser 
referência de Teutônico está para além de ser uma psicóloga que faz somente 
atendimentos pontuais. 
 
(...) A minha implicação tem a ver em ajudá-lo a permanecer fora do hospital 
psiquiátrico, ou seja, na cidade, de uma forma possível e menos sofrida para 
ele. Como ele diz: “estou buscando o meu sucesso pessoal”. 
 
(...) Minha função é ajudá-lo no processo de buscar o “sucesso”, que é só 
dele. Não se trata de atender a todos os seus pedidos, que muitas vezes são 
inúmeros, mas poder ajudá-lo em alguns deles, como oferecer um espaço 
para que ele possa reclamar, depositar as insatisfações e embaraços no que 
concerne ao seu encontro com as pessoas, com a moradia, com o manejo do 
dinheiro, auxiliá-lo a habitar a posição de “cuidar” de algumas coisas, pois 
sabemos que isto lhe é caro. Além de ajudá-lo a se encontrar com o limite 
em relação aos seus atos que muitas das vezes são excessivos. 
 
(...) Aprendi a confiar em sua palavra, e diferentemente do que ele ouvia em 
sua infância: “o que você fala não se escreve”. Passei a apostar que sua fala 
se escreve, tanto em forma de poesia como em combinados. O que tenho em 
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mente é poder “saber”, levando em conta sempre um “não saber”, como ele 
anda levando a sua vida. 
 

(Psicóloga de Teutônico no CAPS) 
 

Vamos trazer para nossa discussão as afecções que Espinosa propõe com o encontro 

dos corpos: para relação de usuário e profissional existe neste encontro um campo de fluxos 

que produz afetividade. O trabalho afetivo atua nas relações de forma subjetiva, produzindo o 

desejo de estar neste lugar de cuidador. O encontro de Teutônico e Hanah produz um campo 

potente no agir deles. 

Deleuze (2002) destaca que quando encontramos um corpo exterior que não convém 

ao nosso, tudo ocorre como se a potência desse corpo se opusesse a nossa potencia, operando 

uma subtração: dizemos que nesse caso a nossa potencia de agir é diminuída ou impedida, e 

que as paixões correspondentes são de tristeza. Mas, ao contrário, quando encontramos um 

corpo que convém a nossa natureza e cuja relação se compõe com a nossa, diríamos que sua 

potencia se adiciona a nossa: as paixões que nos afetam são de alegria, nossa potencia de agir 

é ampliada. 

A cartografia revela nas relações as subjetividades que atravessam a produção 

desejante, traz o contraditório, o inesperado, os desvios, o criativo, os estranhamentos e busca 

o alargamento do campo visual sobre os territórios existentes. 

A equipe de referência atual de Teutônico é a do CAPS Herbert de Souza composta 

por profissionais de diferentes áreas e a equipe da residência terapêutica que conta com uma 

equipe de saúde mental composta por psicólogos, residentes de saúde mental, cuidadoras, 

supervisora e coordenador. Por vezes, também a equipe do PMF (Programa de Médico de 

Família) do município de Niterói e quando necessário à equipe do Hospital Psiquiátrico de 

Jurujuba, sobretudo da enfermaria masculina, que se fez presente para ele e pode também se 

referenciar a eles. Ele não mora mais na residência terapêutica, onde permaneceu por um ano 

e sua saída, ainda recente, é um processo. 

Hoje, ele encontrou uma forma para se relacionar com os profissionais e com os 

pacientes, foi incluindo as pessoas em suas poesias e em outros momentos discute com alguns 

funcionários, como os do apoio, pois quer comer em um horário diferente do que é 

estabelecido em relação às refeições.  

 

(...) É importante que a equipe, no caso a do CAPS, que o trata esteja 
ciente que existe um trabalho que é de todos e não apenas dos técnicos de 
referência do caso. É determinante que todos saibam que tem algo seu, 
alguma responsabilidade diante daquele caso. Um caso não é de um 
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profissional ou dois, mas pertencente a uma instituição, onde há uma 
implicação de cada funcionário em relação a esse trabalho coletivo. De 
saída, uma equipe não existe porque uma portaria exige. É preciso ser 
criada e atualizada em cada caso, em diversos momentos. 
 
(...) O trabalho da equipe vai ao encontro de perceber, quando possível, se 
Teutônico está bem, sobretudo, em termos psiquiátricos. O médico, por 
sua vez, tem um trabalho específico que é o de pensar nas medicações que 
mais podem ajudá-lo, além de direcioná-lo para exames e consultas 
clínicas, quando necessário. 
 
(...) Um trabalho da referência é poder transmitir para a equipe o que é 
fundamental para que Teutônico, por exemplo, se sustente na vida e se 
mantenha, na melhor das hipóteses, estabilizado. 
 
(...) A equipe tem um trabalho de construir o caso dele em reunião de 
equipe - um espaço constante e importante de posicionamento e 
reposicionamento de cada um diante dos casos.  
 
(...) A coordenação ao lado da supervisão ajudam a tecer qual a estratégia 
pode ser mais interessante para intervir em um determinado caso. 
 
(...) Além disso, a equipe realiza um trabalho onde se comunica de forma 
clara e precisa, por exemplo, ao registrar no prontuário de Teutônico o 
que aconteceu de importante com ele, além de utilizar também outros 
registros como, por exemplo, o livro de comunicação e o quadro de 
avisos.  

      (Psicóloga de Teutônico no CAPS) 
 

Os trabalhadores da saúde mental devem estar atentos aos seus encaminhamentos no 

cuidado com o paciente, pois hoje se usa muito o dispositivo de acolhimento, capaz de 

resolver todas as questões que envolvem o cuidar na saúde. Sabemos do seu poderoso 

processo no início das relações do cuidado, fazendo interface com outras tecnologias, mas em 

muitos serviços, o acolhimento é simplesmente uma triagem que inclui, exclui e tem hora 

marcada. O acolhimento e o vínculo com responsabilização dependem sempre do profissional 

de saúde. 

Quando pensamos na produção de cuidado na saúde, temos que incluir neste processo 

a implicação do trabalhador com o paciente, pois é a partir da atitude do trabalhador na saúde 

que o acesso acontece e não colocar o paciente no lugar de sintomas e no tempo das 

medicações.  

É no encontro do trabalhador com o usuário que o acesso acontece como dispositivo 

de cuidado ou não, e o que define isso é o olhar sensível, o gesto acolhedor, o vínculo que se 

estabelece entre ambos, associados à ação interessada, micropolítica, no cenário de produção 

do cuidado. (FRANCO, MERHY, ANDRADE & FERREIRA. 2009, p, 36). 
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(...) Meu cuidar não pode ser automatizado, já que o paciente muda e assim 
devemos acompanhá-lo nesse processo, nos reposicionando quando 
necessário. Embora o Teutônico tenha passado por mudanças, tem algo de 
seu funcionamento que se mantém e é preciso ser sensível a isso para que se 
possa ajudá-lo a permanecer de uma forma menos sofrida na vida.  
 
(...) O meu cuidar em relação ao Teutônico tem a ver em secretariá-lo nos 
momentos necessários e testemunhar o que é possível de ser feito por ele e 
com ele e também ajudá-lo a localizar que ele não pode tudo.  Hoje o meu 
cuidar com ele pode prescindir mais da minha presença, já que não preciso 
acompanhá-lo nas muitas atividades que realiza na rua. O meu cuidar em 
relação a gerir seu dinheiro também se modificou: hoje falamos sobre a sua 
situação bancária, onde me mostra o extrato bancário, por exemplo, sem ser 
necessário que eu guarde seus cartões bancários. 
 
(...) O meu cuidar passa por estar atenta em como está sua situação física, 
mental e social. E só posso intervir a partir do que ele me traz, através de 
suas palavras e atos. O meu cuidar está relacionado também em fazer rede 
quando necessário, isto é, articular as ações do CAPS com o hospital 
psiquiátrico, com a sua moradia etc, avisada que há uma direção única de 
trabalho dentro de uma equipe, embora cada um possua o seu manejo 
singular. O meu cuidar, por fim, tem a ver em me manter arejada para 
perceber o que é que desanda e o faz entrar em crise, para que seja possível 
ajudá-lo nesse ponto, que é mais delicado para ele. 
 

 (Psicóloga de Teutônico no CAPS) 
 

Teutônico foi criando platôs em sua rede, a Biblioteca Municipal de Niterói, o banco 

onde faz a retirada semanal de sua aposentadoria, as ruas do Centro de Niterói, o camelô onde 

compra seus cigarros, a Delegacia do Centro de Niterói, o Campo de São Bento em Icaraí, a 

praia de Charitas, onde era localizada sua residência, a própria comunidade do Preventório, 

onde o PAC está localizado. O trabalho da equipe, neste caso, foi de acompanhar, orientar e 

observar Teutônico nestas construções de rede. 

Trabalhar com a ideia de redes rizomáticas, como consta em “Mil Platôs” no contexto 

das relações no processo de trabalho em saúde, é poder experimentar a possibilidade de 

potencializar no campo da saúde as várias formas de cuidar e ser cuidado. 

 

(...) A rede que ele formou, ou está formando, está além da rede da 
saúde mental. Nem posso dizer quem são todos que compõem sua 
rede, pois têm pessoas que ficariam de fora, já que ele se relaciona 
de alguma forma com muitas pessoas e algumas nem conhecemos, 
já que muitos dos seus trajetos realiza sozinho. Como ele diz “sou 
de muitos lugares, não sou de lugar nenhum”.  
 
(...) Afirmamos algumas pessoas que são da sua rede: o senhor que 
lhe vende cigarro no camelô, que é sempre o mesmo, o gerente do 
banco, bancários, as mulheres do prostíbulo que frequenta, o 
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vendedor da papelaria que é seu amigo, a funcionária da biblioteca 
pública, o rapaz que faz os carimbos, a própria instituição da 
polícia, o Hospital Antônio Pedro, dentre outros lugares e pessoas. 
E certamente a rede de saúde mental de Niterói. 
 

(Psicóloga de referência de Teutônico) 

Imaginar as redes que operam nos processos de trabalho como rizomáticas, significa 

pensá-las como algo que opera através de linhas de cuidado que dão seguimento a inúmeros 

itinerários terapêuticos, que atravessam determinada equipe ou unidade de saúde. Essa 

imagem expressa à ideia geral de múltiplas conexões, realizadas fora de um eixo estruturante. 

Assim imaginamos que as redes rizomáticas combinam com a ideia de um serviço de saúde 

centrado na ética do cuidado, operando as tecnologias relacionais como o centro nevrálgico da 

atividade produtiva. (FRANCO, 2006). 

Esta experiência em sair com Teutônico pela cidade foi muito rica, pois é possível 

cuidar sem estarmos dentro de muros, casas e salas de atendimento. É o sujeito o tempo todo 

interagindo com você e com a cidade. Teutônico faz da cidade seu rizoma, com suas múltiplas 

possibilidades de conexões com as pessoas e com os lugares, é uma rede potente de vida. 

Neste processo não existem roteiros ou ensaios, é a forma espontânea de como Teutônico vai 

construindo seus platôs que geram intensidade e poder. Quando estamos caminhando, 

conversando pela cidade, esta forma de estar com o outro nos remete ao que Lancetti descreve 

como clínica peripatética (passear, ir e vir conversando), o pano de fundo é a cidade 

acolhendo formas de cuidar aos sujeitos acometidos por algum transtorno mental. Está clínica 

está muito mais preocupada com a preservação da singularidade de cada um. 

Interessante pensar um pouco sobre esta questão de estar na cidade, presenciei uma 

cena no CAPS, que chamou a atenção. Um paciente estava muito alterado em seu 

comportamento, brigando e ameaçando alguns pacientes, xingava, andava para lá e para cá, a 

equipe sinalizou que ele não estava bem e precisava ser observado. Sua profissional de 

referência, em algum momento, saiu com ele e foi tomar um café em um bar próximo. 

Quando eles voltaram, o paciente era outro, estava mais calmo, sorrindo e veio falar comigo 

que precisava daquele café e que agora estava tudo tranquilo. O efeito que um simples café 

em outro cenário fez com que este paciente conseguisse ficar mais calmo. A disponibilidade 

que a profissional teve como com um amigo que precisava desabafar e tomar um café. Isto foi  

terapêutico. 
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Portanto, estamos diante de uma complexidade de variáveis reais, podemos pensar e 

tentar compreender como são produzidas as redes e as várias formas de cuidar e deixar ser 

cuidado. 

Teutônico, em sua cartografia, foi dando pistas sobre ele e o lugar que ele dava ao seu 

cuidador e as instituições. Ele, em seus comportamentos, questionava as normativas 

instituídas de regulação da vida, isto pareceu mais na residência terapêutica, talvez pareça aos 

olhos da saúde como um paciente inadaptado, mas o que observamos é que ele não se dispõe 

a estas instituições rígidas. Demonstra a sua insatisfação criando atritos, se mostrando 

desafiador e rebelde, é a forma que ele buscou para expressar suas divergências e 

descontentamentos. É uma expressão de vida, estar na vida e pertencer a algum lugar. 

Teutônico se constitui como um produtor de rede, ele produz uma rede na qual ele faz 

conexões com várias pessoas e instituições, o que se torna referência para ele. O qual chamo 

de platôs, lugares de referência e de intensidade produtiva. 

A rede que Teutônico produz é uma rede rizomática na medida em que ela existe pela 

constância das atividades e de conexão com o mundo e com as pessoas.  É uma rede que não 

tem forma, não tem lugar, existe, mas não é fixa, não é instituída, não é rígida, existe à 

medida que ele produz e dá sentido para sua vida. 

Teutônico é produtor de redes rizomáticas e esta atividade de produção de rede 

transgressora a normas é o que possibilita a sua existência produtiva e criativa. Ele é um 

homem ativo, dinâmico e a equipe acompanha suas produções, tentando minimizar os 

possíveis riscos produzidos por ele mesmo. É interessante pensar se as equipes de saúde 

mental têm condições de lidar com este sujeito múltiplo, heterógeno, que produz redes 

transgressoras e desafiadoras, mas ao mesmo tempo redes de autonomia, de vínculos, 

sensíveis, redes em direção ao seu próprio cuidado. 
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INCONCLUSÃO 

 

Com base na cartografia proposta neste estudo, não acredito que precise haver uma 

análise para concluir os dados apresentados, apenas escrever que meu desejo foi de 

mergulhar, me impregnar nos cenários vivenciados. Tentei acompanhar os processos, mais do 

que analisar e julgar. Esse caminho percorrido foi uma tentativa de aproximação com o que 

estava acontecendo e, assim, desenhar algum caminho para aqueles que se debruçam no lugar 

de cuidador. Gostaria de acrescentar que qualquer que seja o trabalho e, principalmente, neste 

universo da loucura, o desejo é a engrenagem para que continuemos ou não a caminhada 

como cuidador. 

 

“Desejo”: atração que nos leva em direção a certos universos e repulsa que 
nos afasta de outros, sem que saibamos exatamente porquê, formas de 
expressão que criamos para dar corpo aos estados sensíveis que tais 
conexões e desconexões vão produzindo na subjetividade. 
 

                           (Suely Ronilk) 
 

 O achado da pesquisa que mais chama atenção é o fato de que o usuário pesquisado é 

um grande protagonista na construção da sua rede, do seu cuidado, criando, a partir disto, 

novas possibilidades de existência. Cria uma linha de fuga potente resignificando sua vida ao 

questionar, burlar e transgredir seja no hospital psiquiátrico, no CAPS, nos quartos e na 

residência terapêutica. Ao olhar do outro este paciente pode se mostrar inadaptado, mas talvez 

o que nosso protagonista deseja seja a tentativa de construir relações e pontos de alta 

intensidade, através dos seus platôs. Ele se produz no mundo pelos seus platôs. 

 Percebe-se, assim, uma nova forma de pensar o cuidado em saúde mental, pois o que 

este caso deixa claro é a necessidade de criar espaços de maior entendimento das 

singularidades que se expressam no usuário e procurar atendê-lo nisto, o que é possível, a 

partir de cuidados centrados em tecnologias mais relacionais, abordagens acolhedoras e a 

escuta das subjetividades nômades como a deste usuário. 

 Ressalta-se o grande aprendizado com o caso revelando que estudos como tal, são 

potentes dispositivos para a pesquisa sobre a produção do cuidado, pois revela um processo 

vivo de produção do mundo e de si mesmo no emaranhado de possibilidades na saúde mental. 

A pesquisa abre uma janela de possibilidades de investigação e, por isto, fica a ideia de 

inacabamento e inconcluso.         
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