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                                  RESUMO  

  
Este estudo tem como desafio a análise da rede de saúde mental, através dos 

fluxos que a atravessam, que atendem aos usuários infanto-juvenis, com diagnóstico de 

transtornos mentais graves, tendo como ponto de partida o Centro de Atenção Psicossocial 

da Infância e Adolescência, CAPSI, no Município de São Gonçalo, considerando como 

eixo central a micropolítica na produção de cuidados nas práticas de saúde, sob a óptica de 

usuários, familiares,  trabalhadores e gestores do SUS. Partindo da premissa que a Saúde 

Pública e a Saúde Mental transitam num mesmo plano, que vem a ser um plano de 

intervenção tecno-política no processo de subjetivação do indivíduo em sofrimento, o 

presente projeto pretende discutir as relações entre “aquele que cuida e aquele que é 

cuidado”, no sentido de revelar a potência que emerge nessas relações. Possui como 

objetivo principal mapear as diferentes modalidades de atenção em saúde mental, visando, 

assim, revelar o comprometimento e a articulação das ações desenvolvidas na produção de 

cuidado às pessoas em sofrimento psíquico, em consonância, com as políticas públicas de 

saúde, tendo como base a Reforma Psiquiátrica. Nessa construção de conhecimento serão 

privilegiados alguns eixos de análise tomados aqui, como possíveis norteadores de uma 

nova práxis, sejam eles: trabalho vivo em ato, construção da subjetividade, humanização e 

práticas de integralidade, implicadas com a vida e o cuidado que a permeia. A partir desta 

cartografia da produção de cuidados em saúde mental, busca-se adentrar nas composições 

de afetos e as suas múltiplas interconexões no campo da Atenção Psicossocial, desvendar 

as subjetividades construídas e reveladas no cotidiano dos sujeitos em ato. Sendo assim, 

esta análise, busca captar a dimensão pulsante presente nos encontros, desencontros, 

atravessamentos que perpassam as relações dos sujeitos envolvidos no cenário do cuidado 

em saúde. Neste estudo, cartografar é “trilhar caminhos, em que o pesquisador não tem a 

priori,é utilizar a sensibilidade como fio condutor”. 

 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: 

Cartografia, Sofrimento Psíquico, Rede de Atenção, Produção do Cuidado.  
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ABSTRACT    

 
This paper takes on the challenge of analyzing the mental health network, by means 

of the flows that cross its path, which take care of children and young adults diagnosed 

with severe mental conditions, and takes as a starting point the Pediatric and Adolescent 

Psychosocial Care Center, or CAPSI (Centro de Atenção Psicossocial da Infância e 

Adolescência in Portuguese), in São Gonçalo. It regards the micro politics in the 

production of services in health care practices as a central axis, from the users’, relatives’, 

as well as SUS (Unified Health System) workers and managers’ perspective. Assuming 

that Public Health Care System and Mental Health System walk hand in hand together in 

the same plan, which happens to be a techno political intervention plan for the suffering 

individual’s process of subjectification, this project aims to discuss the relationship 

between “caregivers and care recipients”, by revealing the power emerging from these 

relationships. Its main purpose is to map out the distinct modes of service in the mental 

health sector, thus seeking to show the commitment and development of the actions 

developed to take care of people who suffer from mental illnesses, in accordance with 

public healthcare policies, having the Psychiatric Reform as a stepping stone. A few 

analytical axes shall particularly benefit from this joint effort to seek knowledge, as 

possible guides towards a new praxis, namely: live work, construction of subjectivity, 

humanization and integrality practices, related to the life and care involved in it. From this 

map of mental health care services, we seek to dive further in the construction of affections 

and its multiple connections in the field of Psychosocial care, to unveil the subjectivities 

built and revealed in the everyday lives of the subjects in question here. Therefore, this 

analytical effort aims to seek the beating dimension present on the fortuitous and failed and 

intertwined encounters that permeate the relationships of the subjects involved in the health 

care background. On this paper, to map out is to “walk on paths previously unknown by 

the researcher, and to let sensitivity guide such practice”. 
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_________________Introdução___________________________  

 

 

A elaboração desta dissertação visa discutir a produção de cuidado e as suas 

articulações com crianças e adolescentes que apresentam transtornos mentais, usuários dos 

serviços do SUS, no município de São Gonçalo.  

O município de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, tem uma área de 

248,4 Km² e uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes, encontra-se no 

lado oriental da Baía de Guanabara. A cidade é dividida em cinco distritos,sendo eles: São 

Gonçalo, Ipiíba, Monjolos, Neves e Sete Pontes ,como também, 91 bairros. Em relação a 

saúde mental o referido município contêm três Centros de Atenção Psicossocial(CAPS, 

CAPSI e CAPSad).    

A construção deste estudo emergiu após alguns questionamentos e inquietações, 

que surgiram durante o meu percurso profissional, como psicóloga dessa rede pública de 

saúde, inserida na Policlínica Municipal Central, no município em questão.  

    Ao ser designada a desenvolver o meu trabalho nesse Centro de Saúde, pude 

perceber que “caí de pára-quedas” numa instituição, que era considerada pela secretaria de 

saúde a mais acessível à comunidade, devido a sua localização geográfica, isto é, próximo 

do centro da cidade, como também, o mais recente investimento financeiro do município, 

transformando-o no ponto de referência médica, onde, até então, não havia nenhum serviço 

de saúde mental que pudesse prestar atendimento aos usuários. Enfim, encarei o desafio. 

Em pouco tempo, eu havia sentido os efeitos da impregnação da ambulatorização1 da saúde 

pública. Em muitos momentos, vivenciei a angústia de estar presenciando um modelo 

tradicional de assistência que julgava ser contraproducente, tão alheio à questão da 

construção de subjetividade. 

  No decorrer desse meu percurso, era evidente que uma política local de 

saúde mental não era prioridade no planejamento das ações de saúde do município, naquele 

momento. Pude perceber que o aprisionamento da minha liberdade de agir na produção de 

cuidados esbarrava na frágil estruturação da rede de saúde mental do município. Essa 

experiência profissional fomentou em mim muito mais perguntas do que respostas. Sendo 

assim, pude perceber que, diante da prática cotidiana, das angústias e impasses vivenciados 

                                                
1 Termo utilizado para referir ao trabalho centrado em procedimentos ambulatoriais baseados no exercício 
hegemônico de uma clínica centrada no ato prescritivo e na produção de diagnósticos. 
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nessa Unidade de Saúde, começou a despertar o que hoje é, em parte, objeto de estudo 

desta Dissertação. 

Nesses momentos, pude reavaliar a minha função na rede de atendimento e a 

indagar como poderia de modo mais pertinente contribuir para as necessidades dos 

usuários. Como colaborar para que efetivamente a rede funcione?  Como escapar da 

cristalização e manter uma escuta diante das demandas dos usuários? 

Este estudo busca revelar e refletir sobre a trajetória dos usuários infanto-juvenis 

na rede de atendimento em saúde mental, a partir do olhar como sujeito integrante dessa 

rede, desvendando os processos produtivos e o desejo dos atores envolvidos nessa 

dinâmica, através das suas ações e manifestações de subjetividade, em que demonstrará sua 

práxis produtiva. 

Durante a minha experiência profissional, nesta unidade de saúde, pude observar 

a angústia e o desamparo das famílias dos usuários em buscar atendimento apropriado a  

crianças e aos adolescentes, que precisam ser acolhidos por instituições e profissionais 

capazes de dar assistência adequada. Tal deflagrou, então, o início das observações 

empíricas: como se davam os fluxos de usuários e familiares na busca de suas necessidades 

em saúde?  

No ano de 2009 vivenciei o sofrimento de uma família oriunda do município de São 

João Del Rey (MG), que residia, naquele ano, no município de São Gonçalo. Esta família  

solicitava um atendimento especializado em saúde mental para o seu filho de seis anos que 

apresentava sintomas de psicose infantil, segundo a pediatra do Programa de Saúde da 

Família(PSF) que o referenciou. Diante desse diagnóstico, os responsáveis por essa 

criança, percorreram várias unidades de saúde em busca de profissionais que promovessem 

o acolhimento como recurso terapêutico, como também a possibilidade de resolutividade 

para a demanda de recursos assistenciais. Nessa peregrinação pela rede, uma auxiliar de 

enfermagem indicou a Policlínica Municipal Central, como um local que oferecia 

atendimento psicológico infantil. Após essa indicação, a família procurou a unidade de 

saúde indicada solicitando o atendimento especializado que necessitava. Sendo assim, ao 

atender essa demanda, pude perceber a fragilidade da família no decorrer dos primeiros 

atendimentos psicoterápicos. Esse caso fomentou em mim um desejo, que gerou  uma 

potência propulsora de provocar um novo devir na produção de cuidados dessa criança.  

Assim, remeto a DELEUZE e GUATTARI, ao citarem que  “O desejo é da ordem da 

produção e qualquer produção é ao mesmo tempo desejante e social” (1972;p308) . 

Entretanto, apesar de forte investimento libidinal, diante desse usuário, esbarrei em 
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entraves na rede de saúde mental, fato este evidenciado pelo próprio gestor da época, que 

provocou o retorno dessa família para a sua terra natal, visto que não assumiu um 

compromisso de acolher e de se responsabilizar pela operacionalização do cuidado daquela 

criança. Tal prática cotidiana de gestão se consolida na cristalização das subjetividades 

envolvidas. Foi uma sensação de impotência e de angústia mas, ao mesmo tempo, 

provocadora no sentido de produzir um trabalho que implicasse em um redimensionamento 

das práticas de saúde mental do município..       

Foram essas vivências e reflexões que me levaram a buscar o Mestrado em Saúde 

Coletiva na Universidade Federal Fluminense, onde tive a oportunidade de amadurecer a 

idéia de que é preciso redimensionar os dispositivos de cuidado em saúde,  como espaços 

legítimos de acolhimento, que revelam o processo de inversão do modelo assistencial e de 

reestruturação da rede de atenção em saúde mental. Essa é a linha norteadora da discussão 

desta dissertação. 

Na esteira desta discussão, pretendo analisar a produção de cuidados, através de 

um caso clínico com transtorno mental grave, indicado pela equipe de saúde mental do 

CAPSI, dispositivo através do qual iniciei as minhas observações e o meu estudo, tendo 

como objetivo articular e mobilizar a rede de saúde mental infanto-juvenil. 

Diante desse caso, me deparei com as confrontações e dilemas vivenciados pela 

família do usuário, dos profissionais de saúde, dos gestores da rede social e do Ministério 

Público (MP), especificamente a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso (VIJI). Essa 

experiência começou a delinear o que hoje é o foco desse estudo.  Pretendo, assim, 

demonstrar o nível de complexidade das ações em Saúde Mental no Município de São 

Gonçalo, a fim de que possa verificar como se “desenha” a linha de produção de cuidados 

nesse nível de atenção, tendo como referência a Integralidade da atenção à saúde do 

usuário. 

Nessa perspectiva, esse estudo tem como foco compreender os fenômenos da 

produção de cuidados, inclusive a produção de subjetividades daqueles “sujeitos em ato”, 

no engendramento da micropolítica do processo de trabalho que perpassa os saberes e 

práticas em saúde. 

Sendo assim, pude perceber a necessidade urgente da promoção de mudanças na 

assistência aos usuários, que poderiam ser iniciadas na própria unidade de saúde onde 

acontecem os meus processos de trabalho, buscando enfatizar a importância da construção 
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da produção de cuidados ser ativada pelo “Trabalho Vivo em Ato”2, com toda sua 

intensidade, no plano micropolítico dessa organização de assistência e na construção de um 

novo devir para esses serviços.  

          Assim como propõe MERHY:  

                                                      “O trabalho vivo em ato, é a matriz inicial que                               

caracteriza o trabalho em saúde,  em que o trabalhador tenha liberdade de 

atuar,de fazer, de produzir o cuidado,seja ele acolhedor ou 

prescritivo;singular ou serializado. O trabalhador em saúde mental 

utiliza-se dessa liberdade,pois o seu agir é sempre relacional.”(MERHY, 

2002,p28).  

 

           De acordo com FRANCO (2006), os trabalhadores operam o “trabalho vivo em ato” 

quando agem com certo grau de liberdade, escapando, quando necessário, das normas, 

protocolos, de forma criativa para atenderam as demandas dos usuários. Criam linhas de 

fugas, buscam fluxos de conexões com a sua equipe, com outras unidades de saúde e 

principalmente com os usuários para melhor agenciar as práticas de cuidado. Nesses casos, 

o cuidado vai se produzir em rede que será tecida de acordo com as intensidades que 

afetam os sujeitos implicados na construção de um novo devir.  

Diante dessa perspectiva FRANCO relata:  

 
 “que o importante é instituir a idéia que o trabalhador é livre para na 

relação com o outro, decidir sobre o seu processo de trabalho, e a 

liberdade lhe dá a condição de produzir o cuidado da forma como lhe 

convém. Sendo assim, liberdade é palavra mágica, substantivo do qual o 

trabalhador vai tirar todo proveito, por um lado, com o fim de acolher, 

estabelecer vínculo, se responsabilizar; ou por outro lado,quando 

caminha um cuidado burocrático,meramente descritivo.”(FRANCO, 

2009;p1).  

 

Paralelamente a essa questão, pode-se observar que, “as Unidades de Produção 

podem estar integradas e operando em um mesmo processo produtivo ou atuarem de forma 

compartimentada, automatizadas umas em relação às outras. O que define o modo como se 

integram estas Unidades de Produção é processo de trabalho desenvolvido no seu espaço 

próprio.”(FRANCO, 2003;p8). O processo de trabalho em ato, se desenvolvido de forma 

interativa entre os diversos profissionais, possibilita o debate e a discussão da equipe 

                                                
2 Termo utilizado por Merhy para designar os diferentes modos de agir humano no ato produtivo.    
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técnica em definir as estratégias de organização da assistência, levando, portanto, à 

resolução do problema de saúde do usuário.  

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar a importância da “produção subjetiva”3, 

FRANCO (2009) que permeia o trabalho vivo dos trabalhadores na produção de cuidado 

nas ações com outros profissionais e com os usuários, esse movimento é gerado por uma 

força propulsora, isto é, o desejo, que se apresenta com características próprias e 

manifestações singulares. 

Seguindo esse caminho, BAREMBLITT, sinaliza a importância do desejo no 

processo da produção de cuidados,   

 

 “desejo pertence ao campo de produção da realidade, 

responsável pela criação do novo, isto é, os processos de mudança se 

inscrevem em uma produção desejante, que é ao mesmo tempo movida 

por um desejo produtivo. Desejo e produção são imanentes um ao outro.” 

(BAREMBLITT apud FRANCO,2006; p8)  

 

Assim, o desejo proporciona um movimento de encontros necessários, através do 

trabalho vivo em ato, que ao ser operado em ato, nos processos de trabalho, traz em si uma  

potência instituinte de formar redes, constituir conexões, com alta capacidade de 

subjetivação. 

Nesse contexto, pode-se observar que os trabalhadores fazem conexão em alta 

intensidade, tanto na rede de serviços de saúde, quanto nas redes sociais e esses fluxos 

funcionam, por exemplo, como possíveis soluções de problemas, informações e 

encaminhamento de usuários. Essas redes desorganizadas têm a natureza de um rizoma, 

configurando, assim uma rede rizomática nos cenários de trabalho de saúde. Desta forma, 

faz-se necessário remeter ao conceito de Rizoma4, formulado por DELEUZE e 

GUATTARI (2000):  

 
 “simboliza um sistema aberto de conexões que transitam no meio social, 

através de agenciamentos diversos, gerando novas formações relacionais 

sobre as quais vai se construindo o socius, o meio social onde cada um 

está inserido. Rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre 

                                                
3 Termo utilizado por Franco.T.B para designar o processo de trabalho que não segue um padrão,pois as 
práticas de cuidado se dão pela singularidade de cada um. In: Gestão do Trabalho em Saúde Mental (2009) 
 
4 Conceito utilizado por Deleuze e Guattari no livro Mil Platôs:Capitalismo e Esquizofrenia,v.1(1996), em 
que utilizam a figura da botânica para se referir a sistemas abertos de conexões, de agenciamentos. 
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no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. O rizoma é aliança, 

unicamente aliança.”  (DELEUZE e GUATTARI, 2000,p32). 

 

Segundo FRANCO (2006;p5), “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 completa a ação de outros e vice-versa.” Essa riqueza de cruzamento 

de saberes e fazeres, tecnologias, subjetividades, implica em atos de saúde produtivos e 

que realizam o cuidado.  

 O autor enfatiza que a rede de serviços deve ser direcionada à atenção aos 

usuários e as suas necessidades.   

 
“A organização dos processos de trabalho surge como questão central a 

ser enfrentada para a mudança de paradigmas dos serviços de saúde, no 

sentido de colocá-lo operando de forma centrada no usuário e em suas 

necessidades. Tal questão assinala do ponto de vista sistêmico, que o 

fluxo assistencial das unidades carece de uma interação de saberes e 

práticas para o cuidado integral à saúde.” (FRANCO,2003; p161). 

 

Partindo dessas considerações, este estudo pretende formular algumas proposições 

acerca das subjetividades que se revelam como potentes operadoras da produção de 

cuidados, que tem como base o campo relacional entre os usuários e profissionais de saúde.  

Nesse sentido, a produção da subjetividade é processada a cada encontro do usuário 

com o profissional de saúde, quando emerge a capacidade de afetar um ao outro, sendo 

mais apropriado falar de subjetivações, como processo contínuo de produção de novas 

subjetividades, para explicitar este espaço de produção presente nas relações entre os 

atores sociais, que antes de tudo constitui-se num espaço de encontro.  

O estudo em foco busca cartografar as modalidades de atenção e de cuidado, 

disponibilizados pela rede básica às crianças e adolescentes em sofrimento psíquico, no 

município de São Gonçalo. Tendo como pressuposto que o cuidado é uma produção de 

intersubjetividades, revela-se como um fio condutor na construção da integralidade e do 

campo micropolítico do trabalho em saúde.  

Viso focar a cartografia como método de análise, que impõe tomar a realidade na 

sua dinâmica cotidiana, buscando captar os fluxos de afetos entre os sujeitos, onde as 

subjetividades se expressam na produção de cuidados.  Como nos afirma ROLNIK (2006) 

“cartografar é mergulhar na geografia dos afetos”. O cartógrafo utiliza o ato de pesquisar, 
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essencialmente, para deflagrar os movimentos de produção do desejo presentes no campo 

social.    

Esta pesquisa visa mapear a travessia de usuários e familiares na rede de saúde mental, 

através da linha de produção de cuidados, em seus diversos níveis de complexidade. Cabe 

marcar que esta investigação situa-se no espaço existente entre profissional e usuário, 

construído e expresso através do vetor das práticas em saúde co-produzidas por todos os 

envolvidos na micropolítica, no processo de trabalho e no engendramento das subjetividades 

presentes. 

 Ainda assim, esta pesquisa propõe-se em dar expressão às subjetividades 

circulantes, de alguns modos de agir em saúde mental, procurando mapear e discutir 

enfoques e abordagens possíveis do sofrimento psíquico nesse cenário, apontando para a 

necessidade de se considerar os atores principais, o usuário e o profissional de saúde, o 

mais precisamente o encontro entre ambos.

 

 

___________________JUSTIFICATIVA________________________ 
          

 

1- EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SABER E DAS PRÁTICAS NO CAMPO DA SAÚDE 

MENTAL. 

 
Iniciando a proposta deste estudo, coloco-me perante o desafio de ponderar, ainda que 

brevemente, sobre o momento de constituição científica dos saberes e das práticas médico-

psiquiátricas e sobre o seu desenvolvimento histórico. Reconhece-se a importância que assume 

neste trabalho os modos de compreensão da racionalidade médica e psiquiátrica e a sua intrínseca 

correlação  na produção de cuidado às pessoas com transtornos mentais. 

 

 Partindo da análise do surgimento do saber médico, enquanto saber científico 

organizado e sistematizado de forma hegemônica com a racionalidade das ciências ‘positivas’, faz-

se necessário, ao longo deste percurso, possibilitar uma reflexão diante das  transformações
 
que 

marcam o surgimento da Medicina Moderna como Ciência Clínica, no decorrer dos últimos 

séculos. Destacam-se, especialmente, os questionamentos que convergem na transformação do 
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saber e das práticas médicas no que concerne à sua relação com os regimes de poder, com o 

conhecimento acerca das doenças e com o sofrimento humano.  

Diante dessas perspectivas, procura-se ressaltar que no desenvolvimento das disciplinas 

médicas, o surgimento da psiquiatria tornou-se responsável por manter o poder de descrever, 

classificar e tratar as ‘enfermidades mentais’, quando então, também, a loucura torna-se objeto da 

observação médica sendo submetida aos cuidados e métodos tecnicistas. 

De acordo com esse contexto, FOUCAULT enfatiza: 

  

 “Assim, engendraram-se práticas e saberes que reduzem toda a 

singularidade da loucura à obediência aos paradigmas da racionalidade e verdade 

médica, proporcionando a criação de uma rede de biopoderes e disciplinas que 

produziram a exclusão do louco em espaços asilares”.(FOUCAULT, 

1978;p551,estudos 61). 

 

 Portanto, a construção dessa pesquisa visa demonstrar, ainda que em linhas gerais, os 

determinantes conceituais, bem como os discursivos, que nortearam as mudanças no quadro das 

ciências médicas-psiquiátricas, e o quanto esse saber sobre o processo de adoecimento e 

sofrimento humano influenciou as práticas, a relação estabelecida entre o profissional que produz 

o cuidado em saúde, e o sujeito que demanda atendimento.  

 

1.1 Um Resgate Histórico das Racionalidades Científicas  

 

Para abordar o surgimento da medicina contemporânea, é necessário retroceder a um 

período compreendido entre meados do século XVII e fins do século XVIII. Naquela época,  a 

medicina era voltada para o indivíduo, e é somente com a reestruturação do espaço hospitalar “...a 

partir de uma tecnologia que pode ser chamada política: a disciplina” que há a possibilidade da 

medicina instaurar-se como um saber científico acerca do indivíduo e da população (Foucault, 

1992;p105). 

 LUZ (1988;p88) relata aquele momento como o “...início do processo de ordenação moral 

das classes sociais que conduzirá, (...), à Polícia Médica”5, na Alemanha do século XVIII. Costa 

(1979) analisa essa significativa passagem, na história da medicina social, ao descrever o processo 

através do qual a medicalização coletiva preventiva ou curativa torna-se “norma médica” e 

“decisão política”.  

                                                
5 Para uma descrição mais detalhada desse processo, ver Rosen, G., 1979. Da Polícia Médica à Medicina Social. Rio de Janeiro: 
Graal Editora.   
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Durante o século XVIII, período quando a razão Iluminista se propagava, a medicina inicia 

o processo através do qual se constituiu como uma prática racional de cuidados, organizando-se 

como clínica e como medicina social. 

Segundo FRANCO e GALAVOTE (2009) nesse momento, fundamentam-se assim:  
 

“clínica do olhar, como fonte do saber, e conhecimento validado pelo critério da 

verdade que surge com o conhecimento do corpo 

anatomoclínico”(FRANCO;GALAVOTE,2009.p183).  

 

 BIRMAN (1992,p.79)coloca em questão a atualização da medicina como                                                                        

“a substituição do antigo ideal da salvação pelo moderno ideal da cura”. Antes desse período de 

transição, pode-se considerar que o homem pertencia ao domínio do sagrado, do divino e, a partir 

do século XIX, o homem torna-se objeto da ciência – coisificado,isto é, um ser passível de estudo 

– o corpo se resume à estrutura, então, concebida como tal. Instituiu-se a saúde como valor e como 

indicador maior da felicidade humana. No entanto, cabe ressaltar que nessa racionalidade, a 

concepção de saúde implícita desenvolve-se em oposição à de doença, no sentido de não ser 

tomada como objeto do saber médico, que se constituirá eminentemente em um saber acerca das 

entidades patológicas, tendo-se como testemunho o advento da patologia clínica. Isso significa 

dizer que a saúde é tomada em sua relação de oposição ao estado mórbido, enquanto negatividade, 

representando a ausência de patologias. 

 Baseado nesse pressuposto pode-se observar que na medida em que se acompanham as 

transformações na prática da clínica médica, verifica-se que a clínica, nos primórdios da medicina, 

apresentava-se como “arte de curar doentes”, tornando-se gradualmente a ciência das doenças, dos 

desvios e dos distúrbios. O espaço hospitalar, conseqüentemente, é reorganizado e medicalizado. 

De acordo com FRANCO (2009.p130), “a questão insere-se no campo geral de discussão 

dos modelos tecnoassistenciais para a saúde. Estes se formaram no século XX, com base nas 

proposições do Relatório Flexner.” Relatório este que fora elaborado pelo médico americano 

Abraham Flexner, em 1910, e tinha como objetivo avaliar as escolas médicas dos Estados Unidos. 

Conclui-se à época que o ensino deveria estar centrado na pesquisa biológica e na compreensão do 

corpo anatomofisiológico, como lócus de produção de doenças. Esse documento constitui-se na 

principal referência para a organização dos modelos clínicos adotados na conformação dos 

serviços assistenciais, e tiveram como características a centralidade na assistência hospitalar e no 
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alto consumo de tecnologias disponibilizadas no mercado médico-industrial, isto é, no abuso da 

utilização das tecnologias duras6 nos seus processos produtivos. 

Prioriza-se a observação contínua do doente e o conseqüente acompanhamento da 

evolução/curso da doença, tornando imprescindível a observação dos sinais e sintomas do 

fenômeno patológico. Pela primeira vez, existe a possibilidade de fazer prognósticos e realizar 

comparações entre grupos de doentes. Essa nova prática de lidar com a doença e com o doente 

instaura uma grande transformação epistemológica no saber médico, que acarreta pelo menos duas 

conseqüências estruturantes desta nova racionalidade, produzida nas instituições médicas: a 

objetivação do corpo humano visto como organismo, sede das doenças, e a objetivação do 

fenômeno mórbido como entidade patológica.  

CAMARGO Jr. (1993;p31-40) ressalta que, essa supervalorização dos aspectos 

objetiváveis, traduzindo em doenças, deve-se à existência de um paradigma clínico 

epidemiológico que condiciona a percepção do médico ao modelo da “Teoria das Doenças”.  

 Diante dessa perspectiva, o autor assinala: 

 
 “...as doenças são coisas, de existência concreta, fixa e imutável, de lugar para 

lugar, de pessoa para pessoa , as doenças se expressam por um conjunto de sinais 

e sintomas, que são manifestações de lesões,que se devem no âmago do organismo 

e corrigidas por algum tipo de intervenção concreta.”(CAMARGO,JR 

2003.p71).    

 

  De acordo com LUZ (1988:p94-95), a categoria natural presente nas teorizações médicas 

acerca do corpo doente e do sofrimento humano produzido pelo adoecer exerce – entre outras 

atribuições – a função de naturalizar realidades sociais. Ao proferir um discurso naturalista sobre 

dimensões do socius, o saber médico insere também implicações políticas no campo da prática, 

contribuindo para processos de ordenação e adaptação social de grupos e instituições à ordem 

médica. 

 LUZ (1997) enfatiza o paradigma das Racionalidades Médicas como um referencial que 

institui determinado modelo tecnoassistencial de ações compartimentalizadas e fragmentadas, 

conforme relata a autora:  

 
“a medicina contemporânea afastou-se do sujeito humano sofredor como uma 

totalidade viva em suas investigações diagnósticas, bem como em sua prática de 

                                                
6 Termo utilizado por Merhy,E,E para designar a produção de cuidados  representada pelos equipamentos 
tecnológicos do tipo máquinas, normas e estruturas organizacionais.  
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intervenção. Também na medida em que esse sujeito humano sofredor deixou de 

ser o centro de seu objeto (como investigação) e de seu objetivo (como prática 

terapêutica).” (LUZ,1997;p151)  

 

           Este argumento também é partilhado por SIBILA (2002;p184), ressaltando que o ponto 

central dos mecanismos de ação constituintes da racionalidade médica ocidental contemporânea é 

sinalizado pela emergência do que se denomina modelo Biomédico, “...a qual realiza na sua 

prática diária um esforço sistemático em objetivar a doença do sujeito, destacando-a da pessoa 

enferma.” 

Nesse sentido, faz-se necessário efetuar algumas articulações do conceito de promoção da 

saúde com o conceito de racionalidades médicas, considerando os estudos de Camargo Jr sobre a 

racionalidade médica ocidental (biomedicina), que tem suas dimensões sempre referidas às 

doenças. A doutrina médica traz implícita a idéia de que as doenças são objetos com existência 

autônoma, o sistema diagnóstico é dirigido à identificação de doença e a terapêutica é 

hierarquizada, é a clínica propriamente dita, e se constitui de um conjunto de estratégias de 

aniquilamento das doenças, usualmente baseado no uso de medicamentos /ou cirurgias. E a clínica 

não é uma ciência e jamais o será, mesmo que utilize meios cuja eficácia seja cada vez mais 

garantida cientificamente, estando essa mais relacionada à arte de curar (CAMARGO JR, 2003) 

Configura-se nesse cenário um novo paradigma médico em que engloba a reposição do 

sujeito doente como centro do processo terapêutico, o agir médico como promotor e recuperador 

da saúde e auxiliares de vida e, não simplesmente investigadora e combatente de entidades 

nosológicas, isto é, de patologias.   

Nesse contexto, pode-se afirmar de acordo com as reflexões de LUZ (1997), que a 

recuperação da relação médico-paciente, hoje danificada pela medicina transformada em 

biotecnologia, articula-se a idéia de mudança de um projeto terapêutico centrado nas necessidades 

dos usuários. Nesse caso, privilegia-se a escuta do paciente, ou dos pacientes, se tomados em 

grupo, constituir-se-ia, nas fontes privilegiadas e primárias da investigação e acumulação de dados 

da clínica, valorizando-se novamente o agir do médico, a ser visto mais como um terapeuta que 

um investigador de patologias do presente. 

Vale mencionar MARTINS (1999) que enfatiza uma mudança nas Racionalidades 

Médicas, advertindo que estas “não podem ser simples substituição mecânica, mas transformação, 

complexa”. Já LUZ(1997) enfatiza, “a medicina não precisa abrir mão de suas conquistas, mas, 

sim, certamente, de suas crenças (suas ideologias seus  ismos: cientificismos, 

positivismo,reducionismo,mecanicismo)” .Passar a não ver mais o indivíduo como uma 
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máquina,cujo mecanismos, sentimentos, prazeres e dores são apenas epifenômenos (....) pensar o 

indivíduo como afetando-se somática e psicologicamente em uma auto-implicação que inclui , 

necessariamente, o social, assim como seus pensamentos, sua visão do mundo, seu estar no 

mundo, sua compreensão.” (MARTINS, 1999). 

 Após o surgimento da medicina contemporânea e o processo de medicalização do 

sofrimento psíquico, é preciso refletir sobre os paradigmas da instituição psiquiátrica. Baseados 

nisso, esses paradigmas, a partir deste momento, têm a função de resgatar, através de um olhar 

histórico, o que há de instituído nas práticas de cuidado e o que permanece cristalizado nas ações, 

direcionando o olhar e a escuta para a doença e suas apresentações sintomáticas, afastando-os 

progressivamente do sujeito da experiência. 

 É importante ressaltar que diante desses questionamentos, a Reforma da Saúde Mental 

ocasionou uma ruptura de paradigma no campo da saúde, que se predominava naquele momento 

histórico, uma “medicina científica” (LUZ, 1997), fragmentária e organicista, baseada em 

hospitalização e medicalização. De acordo com os pressupostos da Reforma Psiquiátrica, uma 

nova terapêutica visa uma mudança das relações médico e paciente, focada na construção de uma 

medicina que busque acentuar a autonomia do sujeito. 

É, pois, evidente o contraste entre os limites do paradigma do modelo burocrático de 

assistência biomédica, e as novas propostas de produção de cuidados centradas no usuário.  Porém, 

não deixa de ser interessante registrar que, embora concebidas com perspectivas contraditórias, 

esses processos de mudança pressupõem a construção de novos saberes e práticas. 

De acordo com esse contexto, FRANCO, (1999) ressalta:  

 
“produções do cuidado, apresentam valores distintos, entretanto, deve-se enfatizar 

a luta por uma construção de um sistema de saúde justo, conseqüente de um 

processo permanente de des-construção, em que visa uma multiplicidade de 

serviços e  circuitos que buscam superar cotidianamente os vícios dos saberes 

completos, os vícios das instituições totalitárias,para construir trocas sociais, 

acolhimentos, possibilidades e subjetividades sempre novas e 

plurais.”(FRANCO,1999).     

 

 

Com base nessas argumentações, pretende-se explorar a trajetória do saber médico-

psiquiátrico no processo de produção de cuidados, ao longo das últimas décadas, considerados 

expressivos e marcadores de transformações histórico-conceituais e, também, de mudanças 

representacionais no esquema perceptivo do universo da saúde mental. Assim, repensar esse 



 24

paradigma, que remete a produção de cuidados a usuários com transtornos mentais graves, é 

apontar para um desafio de humanização das práticas de saúde.  
 

 

1.2  Políticas Públicas de Saúde e as suas Conexões com a Saúde Mental 

 

O início do processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil é contemporâneo à eclosão do 

“movimento sanitário”7, nos anos 70, em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão nas 

práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, eqüidade na oferta dos serviços e protagonismo dos 

trabalhadores e usuários dos serviços de saúde, nos processos de gestão e produção de tecnologias 

de cuidado.  

Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o processo de Reforma Psiquiátrica 

brasileira tem uma história própria, inscrita num contexto internacional de mudanças pela 

superação da violência asilar.  

 TENÓRIO (2009) relata:   
“o movimento da reforma psiquiátrica brasileira teve início na luta mais ampla 

pela redemocratização do país na segunda metade da década 1970. Nesse 

processo, de acordo com as exigências concretas que sofreu, o movimento 

construiu soluções particulares decorrentes, por vezes, da articulação com 

modelos de reformulação da assistência em  saúde  mental  de  outros  países,  

como  as comunidades  terapêuticas  inglesas,  a  psiquiatria  comunitária  e  

preventiva  norte-americana,  a  psicoterapia  institucional  francesa  e   a  

desinstitucionalização  italiana.”   

 

  Pode-se verificar, que o movimento institucional francês a desinstitucionalização 

italiana influenciaram diretamente no Brasil. Diante dessa realidade, esses movimentos crescem e 

têm como principal inspiração o movimento de Trieste, na Itália, liderada por Franco Basaglia. 

Sendo assim, Basaglia, em 1971, fecha os manicômios, com o objetivo de eliminar  a 

violência dos tratamentos e põe fim no aparelho da instituição psiquiátrica tradicional. Demonstra 

que é possível a constituição de uma nova forma de organização da atenção que enfatize a 

produção de cuidados, ao mesmo tempo em que produza novas formas de sociabilidade e de 

subjetividade para aqueles que necessitam da assistência psiquiátrica. 

Em 13 de maio de 1978 foi instituída a Lei 180, de autoria de Basaglia, e incorporada à 

lei italiana da Reforma Sanitária, que não só proíbe a recuperação dos velhos manicômios e a 
                                                
7 Movimento que se afirmava no Brasil,no momento ditatorial,baseado na Revolução Sanitária da Itália,tornando-se 
em uma das expressões das necessidades do país que surgia na época da redemocratização brasileira. 
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construção de novos, como também reorganiza os recursos para a rede de cuidados psiquiátricos, 

restitui a cidadania e os direitos sociais aos doentes e garante o direito ao tratamento psiquiátrico 

diferenciado do modelo hegemônico. 

 O discurso antiinstitucional basagliano que tem por fio condutor o processo de 

desinstitucionalização da psiquiatria – preconizava a desconstrução do paradigma psiquiátrico 

“doença-cura” - não se propõe a negar a “doença mental” enquanto “existência-sofrimento”, mas 

sim apontar para a negação “...de definições abstratas de uma doença, da codificação das formas, 

da classificação dos sintomas...” (BASAGLIA apud AMARANTE, 1996:78). Enfim, posta em 

questão está a objetivação do sujeito em seu sofrimento.  

 Basaglia, no decorrer da sua luta antimanicomial, percebe que para lidar de uma forma 

diferente com a loucura, não basta humanizar ou transformar o manicômio, é preciso questionar os 

fundamentos em que está assentada a necessidade deste como lugar de tratamento, portanto é 

preciso questionar o paradigma psiquiátrico, que centrado no saber médico, reduziu o fenômeno da 

loucura à doença mental. 

Esse grande passo dado pela Itália influenciou o Brasil, fazendo ressurgir diversas 

discussões sobre a política pública de saúde mental, visando a elaboração de propostas de 

transformação do modelo asilar,  por serviços humanizados de tratamento, com o objetivo de 

resgatar a cidadania e os direitos dos sujeitos com transtornos mentais. 

Fundado, ao final dos anos 70, na crise do modelo de assistência centrado no hospital 

psiquiátrico, por um lado, e na eclosão, por outro, dos esforços dos movimentos sociais pelos 

direitos dos pacientes psiquiátricos, o processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira abrange o 

conjunto de mudanças nas políticas governamentais e nos serviços de saúde.  

A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de atores, 

instituições e forças de diferentes origens, que incide em territórios diversos, nos diferentes níveis 

de governo, nas universidades, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com 

transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais, e nos territórios do imaginário 

social e da opinião pública. Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, 

saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das 

relações interpessoais que esse processo avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e 

desafios. 

No Rio de Janeiro, em 1978, eclode o movimento dos trabalhadores da Divisão Nacional 

de Saúde Mental (DINSAM), que faz denúncias sobre as condições de quatro hospitais 

psiquiátricos da DINSAM e coloca em xeque a política psiquiátrica exercida no país. 
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Esse período, 1978, costuma ser identificado como o de início efetivo do movimento 

social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos na política brasileira. 

Surge nesse ano, no âmbito nacional, O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM), movimento plural formado por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, 

associações de familiares, sindicalistas, membros de associações de profissionais e pessoas com 

longo histórico de internações psiquiátricas.  

Esse Movimento transformou-se no marco fundamental, através de variados campos de 

luta, que passa a protagonizar e a construir a partir desse período a denúncia da violência dos 

manicômios, da mercantilização da loucura, de hegemonia de uma rede privada de assistência e a 

construir coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico 

na assistência às pessoas com transtornos mentais. 

  
“Além do amadurecimento da crítica ao modelo privatista/asilar-segregadora 

década de 1980 assistiu ainda a três processos também importantes para a 

consolidação das características atuais do movimento da Reforma: a ampliação 

dos setores sociais envolvidos no processo, a iniciativa de reformulação legislativa 

e o surgimento de experiências institucionais bem sucedidas na arquitetura de um 

novo tipo de cuidados em saúde mental .” (TENORIO;2001,p34)  

 

Durante o percurso desse Movimento, realizou-se a I Conferência Nacional de Saúde que 

expôs em seu relatório final, em relação ao modelo assistencial, a recomendação quanto à 

proibição da construção de novos hospitais psiquiátricos tradicionais; a redução progressiva de 

leitos resistentes nesses hospitais; a criação de leitos em hospitais públicos, ou por serviços 

inovadores alternativos à internação psiquiátrica; a reversão da tendência hospitalocêntrica; e, por 

fim, a orientação para a mudança quanto ao sistema extra-hospitalar e multiprofissional com 

referência assistencial ao paciente, inserindo-se, assim, na estratégia de desospitalização.  

Por outro lado, o cenário internacional fundamentou, de forma teórica, o arcabouço da 

Reforma Psiquiátrica através das idéias e experiências da tradição italiana de Franco Basaglia e da 

realização do III Encontro Latino-Americano da Rede de Alternativas à Psiquiatria,em dezembro 

de 1986,na cidade de Buenos Aires, do qual participaram muitos militantes do MTSM, 

proporcionando, então, uma profunda reflexão dos profissionais em saúde mental 

(AMARANTE,1995)  

É importante salientar, que durante esse mesmo ano, isto é, 1987, realizou-se o II 

Congresso Nacional do MTSM (Bauru, SP), onde se adotou o lema “Por uma sociedade sem 
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manicômios”, buscando discutir sobre a loucura, a doença mental, a psiquiatria e seus 

manicômios.   

 Com a Constituição de 1988, é criado o SUS – Sistema Único de Saúde, formado pela 

articulação entre as gestões federal, estadual e municipal, onde se estabelecem alguns princípios e 

diretrizes entre eles: universalidade, equidade, integralidade, regionalização e hierarquização e a 

participação popular, segundo a Lei 8.080/90. 

É importante enfatizar que o SUS não é um serviço ou uma instituição, mas um sistema 

que significa um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum. 

Esses elementos que integram o sistema se referem, ao mesmo tempo, às atividades de promoção, 

proteção e recuperação da saúde.   

Paralelamente a esses momentos, no plano do poder executivo, tramitava no Congresso 

Nacional, o projeto de Lei nº3657/89, de autoria do deputado Paulo Delgado, que propõe a 

regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos 

manicômios no país. É o início das lutas do movimento da Reforma Psiquiátrica nos campos 

legislativo e normativo.  

 Durante todo esse processo da Reforma Psiquiátrica, merece destaque o surgimento do 

primeiro CAPS no Brasil, na cidade de São Paulo, em 1987, e o início de um processo de 

intervenção, em 1989, da Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SP) em um hospital 

psiquiátrico, a Casa de Saúde Anchieta, local de maus-tratos e mortes de pacientes. É esta 

intervenção, com repercussão nacional, que demonstrou de forma inequívoca a possibilidade de 

construção de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva ao hospital psiquiátrico.  

 O CAPS surgiu como um dos dispositivos estratégicos de atenção a saúde mental, 

configurando-se simbólica e numericamente como a grande aposta do Movimento de Reforma 

Psiquiátrica Nacional (ONOKO-CAMPOS; FURTADO, 2006) e passa a demonstrar a 

possibilidade de organização de uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico no país. É  função 

do CAPS organizar redes de atenção a pessoas com transtornos mentais nos municípios. Os CAPS 

são os articuladores estratégicos desta rede. Como tal, representa um conjunto de concepções de 

atenção, de modos de intervenção, regidos por uma determinada lógica de cuidado e acolhimento. 

Essa lógica trata-se de fazê-la valer no território e o CAPS é o lócus primordial dessa ação. 

Concomitantemente, são implantados no município de Santos, Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPS) que funcionam 24 horas, são criadas cooperativas, residências para os 

egressos do hospital e associações. A experiência do município de Santos  passa a ser um marco 

no processo de Reforma Psiquiátrica brasileira. Trata-se da primeira demonstração, com grande 
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repercussão, de que a Reforma Psiquiátrica, não sendo apenas uma retórica, era possível e 

exeqüível. 

  Em junho de 1990 é publicada uma resenha, escrita por AMARANTE, do 

livro Desinstitucionalização, de Franco Rotelli, em que são abordadas as raízes da Psiquiatria 

Democrática Italiana, o MANIFESTO DE BOLOGNA (1973) e a Lei 180 de 1978. Este 

movimento emerge da necessidade de negar a instituição, o que significa romper com o paradigma 

clínico, com a relação linear de causa-efeito na análise da constituição da loucura e com a 

concepção da doença enquanto objeto de periculosidade. Observamos que esta negação se traduz 

na necessidade de apostar no processo de humanização da sociedade, da assistência, em que a 

loucura é considerada um objeto complexo, em que a liberdade é terapêutica e se busca a 

validação das subjetividades, o resgate da cidadania e a reconstrução do valor social do louco.    

A partir do ano de 1992, os movimentos sociais, inspirados pelo Projeto de Lei Paulo 

Delgado nº3657/89, conseguem aprovar em vários estados brasileiros as primeiras leis que 

determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos, por uma rede integrada de atenção 

à saúde mental. O Ministério da Saúde, nesse período, manifesta-se diante do movimento que 

pleiteava mudanças na assistência à saúde mental, alinhando-se às diretrizes  da Reforma 

Psiquiátrica, começando a reconstruir os serviços de saúde mental, até então, oferecidos. A 

reforma psiquiátrica começa a ganhar contornos mais definidos.   

É na década de 90, marcada pelo compromisso firmado pelo Brasil na assinatura da 

Declaração de Caracas e pela realização da II Conferência Nacional de Saúde Mental, que passam 

a entrar em vigor no país as primeiras normas federais regulamentando a implantação de serviços 

de atenção diária, fundadas nas experiências dos primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, e as 

primeiras normas para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos.  

Durante esse percurso, o processo de expansão dos CAPS e NAPS é descontínuo. As 

novas normatizações do Ministério da Saúde de 1992, embora regulamentassem os novos serviços 

de atenção diária, não instituíam uma linha específica de financiamento para os CAPS e NAPS.  

AMARANTE (1992) aponta para a importância da realização da II Conferência Nacional 

de Saúde Mental como um espaço de expressão de cidadania, resultante de uma seqüência de 

conferências municipais e estaduais. Esse evento, ao deliberar sobre o modelo assistencial, 

enfatizou a importância da construção de novas práticas, de novas formas de lidar com a loucura, 

de desterritorializar a loucura, de gerar novos atores sociais, de possibilitar que as instituições 

psiquiátricas, os técnicos e a administração deixem de ter a loucura como objeto privado e passem 

a concebê-la como questão de vida.  
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Em 1994, AMARANTE aprofunda a discussão da desinstitucionalização, refletindo 

sobre seus aspectos éticos. Afirma que esse processo gera novos atores sociais e uma gama de 

espaços para pensar e intervir nas questões de vida e saúde; resgata a complexidade do fenômeno, 

ressalta, sobretudo, uma manifestação ética que reconhece novos sujeitos de direitos, novas formas 

de subjetivação e luta contra a exclusão e intercede pela solidariedade e diversidade. 

É somente no ano de 2001, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, que a Lei 

Paulo Delgado é sancionada no país, sendo publicada no Diário Oficial da União em 09 de abril 

de2001.  A aprovação, no entanto, é de um substitutivo do Projeto de Lei original, que traz 

modificações importantes no texto normativo. Assim, a Lei Federal 10.216, redireciona a 

assistência em saúde mental, passando a oferecer tratamento em serviços de base comunitária, 

dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, mas não institui 

mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios. 

Ainda assim, a promulgação da lei 10.216 impõe novo impulso e novo ritmo para o 

processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil. É no contexto da lei acima referida, e da realização da 

III Conferência Nacional de Saúde Mental, que a política de saúde mental do governo federal, 

alinhada com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, passa a consolidar-se, ganhando maior 

sustentação e visibilidade.  

Essa lei  
 “estabelece ser de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política da 

Saúde Mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores 

mentais, com a devida participação da sociedade e da família. Essa assistência 

deve ser prestada em estabelecimento de Saúde Mental, assim entendidas as 

instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de 

transtornos mentais.” 8 (BRASIL, 2001,p4).  

 

Linhas específicas de financiamento são criadas pelo Ministério da Saúde para os 

serviços abertos e substitutivos ao hospital psiquiátrico e novos mecanismos são criados para a 

fiscalização, gestão e redução programada de leitos psiquiátricos no país. A partir desse ponto, a 

rede de atenção diária à saúde mental experimenta uma importante expansão, passando a alcançar 

regiões de grande tradição hospitalar, onde a assistência comunitária em saúde mental era 

praticamente inexistente.  

Merece destaque a realização, ao final do ano de 2001, em Brasília, da III Conferência 

Nacional de Saúde Mental. Tendo como tema central, “Cuidar sim, excluir não – Efetivando a 
                                                
8 Lei 10.216-01. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental.Brasília.DF.(2001) Disponível .www.portalsaúde.gov.br.  
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Reforma Psiquiátrica com acesso, qualidade, humanização e controle social.” Tendo como 

premissa a reorientação do modelo assistencial, visando impulsionar e direcionar os municípios, 

quanto a políticas de saúde mental e firmando acordos na construção de uma rede substitutiva ao 

hospital psiquiátrico, de uma forma territorializada. As etapas municipais e estaduais envolvem 

cerca de 23.000 pessoas, com a presença ativa de usuários dos serviços de saúde e de seus 

familiares, e a etapa nacional conta com 1.480 delegados, entre representantes de usuários, 

familiares, movimentos sociais e profissionais de saúde.   

Durante todo o processo de realização da III Conferência e no teor de suas deliberações, 

condensadas em Relatório Final, é inequívoco o consenso em torno das propostas da Reforma 

Psiquiátrica, e são pactuados os princípios, diretrizes e estratégias para a mudança da atenção em 

saúde mental no Brasil. Desta forma, a III Conferência consolida a Reforma Psiquiátrica como 

política de saúde mental de governo, mediante a implementação de uma rede de serviços 

substitutivos ao hospital psiquiátrico, territorializados e integrados à rede de saúde que realize 

ações de proteção, promoção, prevenção, assistência e recuperação em saúde mental. Diante disso, 

confere aos CAPS, entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental, o valor estratégico para 

a mudança do modelo de assistência.  

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é atualmente regulamentado pela Portaria 

nº336/GM, de 19 de fevereiro de 2002 e integra a rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa 

portaria reconheceu e ampliou o funcionamento e a complexidade dos CAPS, que têm a missão de 

dar um atendimento diuturno às pessoas que sofrem de transtornos mentais severos e persistentes, 

num dado território, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, com objetivo de 

substituir o modelo hospitalocêntrico, evitando as internações e favorecendo o exercício e da 

inclusão social dos usuários e de suas famílias. 

  Diante dessa perspectiva, os CAPS se caracterizam por serviços ambulatoriais que 

oferecem atendimento intensivo, semi-intensivo e não intensivo, com o apoio de uma equipe 

multiprofissional articulada, cujo objetivo é possibilitar a reabilitação psicossocial dos usuários 

(BRASIL, 2004). Nesses serviços, os usuários recebem, dentre outros cuidados, atendimentos 

individuais e grupais; oficinas terapêuticas; visitas domiciliares; atividades culturais e esportivas. 

 O CAPS é um serviço comunitário que tem o papel de cuidar das pessoas que sofrem com 

transtornos mentais, em especial transtornos mentais severos e persistentes, no seu território de e 

programas de reabilitação abrangência. O CAPS deve considerar o cuidado inter e transubjetivo, 

articulando recursos de natureza clínica, incluindo medicamentos, de moradia, de trabalho, de 

lazer,de previdência e outros,através do cuidado clínico oportuno psicossocial. (Ministério da 

Saúde, 2004). 
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  Nesse contexto, os CAPS visam articular  uma rede de atenção integral ao indivíduo em 

sofrimento psíquico, suas famílias, amigos e profissionais interessados no cuidado em saúde 

mental. Essa rede é constituída por Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), diferentes tipos de dispositivos de atenção psicossocial, que se 

classificam e são estruturados de acordo com o número de habitantes de cada município, 

residências terapêuticas, centros comunitários, instituições de defesa dos direitos do usuário, 

pronto-socorros gerais, hospitais gerais, associações de bairro e associações de usuários. 

 Na rede também estão incluídas outras instituições que fazem parte do cotidiano e das 

relações do indivíduo em sofrimento psíquico na sociedade, tais como família, vizinhos, escola, 

trabalho e esportes. 

 Na assistência em saúde mental, a premissa do atendimento em rede é a de que os vínculos 

interpessoais que se estabelecem no cotidiano dos serviços de saúde são os principais 

mobilizadores na trama que se constrói. A multiplicidade de pessoas e relações que compõem uma 

instituição pode propiciar a tessitura de uma rede mais forte e com mais nós, capaz de gerar mais 

possibilidades afetivas e materiais, melhorando a capacidade de vida de todas as pessoas 

participantes do processo. (MELMAN,2001)   

 Diante desse exposto,  
 

 “As redes possuem muitos centros, muitos nós que as compõem e as tornam 

complexas e resistentes. O fundamental é que não se perca a dimensão de que o 

eixo organizador dessas redes são as pessoas, sua existência, seu sofrimento. Os 

Centros de Atenção Psicossocial deverão assumir seu papel estratégico na 

articulação e no tecimento dessas redes, tanto cumprindo suas funções na 

assistência direta e na regulação da rede de serviços de saúde, trabalhando em 

conjunto com as equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, 

quanto na promoção da vida comunitária e da autonomia dos usuários, articulando 

os recursos existentes em outras redes: sócio-sanitárias, jurídicas, cooperativas de 

trabalho, escolas, empresas, entre outros.” (BRASIL, 2004, p. 12). 

  

     
 É importante enfatizar que o CAPS não se situa como um lugar, nem como um serviço, 

mas se define como um conceito operacional, que visa uma atualização permanente perante as 

interações comunitárias e sociais. É um dispositivo de desinstitucionalização que tem como 

objetivo a reinserção do indivíduo em sofrimento psíquico na sociedade, priorizando a 

integralidade da assistência psicossocial.  
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  De acordo com AMARANTE (2007 p 82): 
 

[...] é necessário que existam serviços de atenção psicossocial que possibilitem o 

acolhimento de pessoas em crise,que todas envolvidas possam ser ouvidas, 

expressando suas dificuldades,temores e expectativas.è importante que sejam 

estabelecidos vínculos afetivos e profissionais com estas pessoas,que elas se 

sintam realmente ouvidas e cuidadas que sintam que os profissionais com estas 

pessoas,que elas se sintam realmente ouvidas e cuidadas, que sintam que os 

profissionais estão escutando e estão efetivamente voltados para seus 

problemas,dispostos e compromissados em ajudá-las.Dessa forma,na saúde mental 

e atenção psicossocial,que se pretende é uma rede de relações entre sujeitos que 

escutam e cuidam com sujeitos que vivenciam as problemáticas[...] 

                                                                                      

Neste mesmo período, o processo de desinstitucionalização de pessoas longamente 

internadas é impulsionado, com a criação do Programa “De Volta para Casa”9. Uma política de 

recursos humanos para a Reforma Psiquiátrica é construída e é traçada a política para a questão do 

álcool e de outras drogas, incorporando a estratégia de redução de danos.     

Realiza-se, em 2004, o I Congresso Brasileiro de Centros de Atenção Psicossocial, em 

São Paulo, reunindo dois mil trabalhadores e usuários de CAPS. Este processo caracteriza-se por 

ações dos governos federal, estadual, municipal e dos movimentos sociais, para efetivar a 

construção da transição de um modelo de assistência centrado no hospital psiquiátrico, para um 

modelo de atenção comunitário. 

É nessa perspectiva, que em 2005, o Ministério da Saúde integrou o Centro de Atenção 

Psicossocial da Infância (CAPSI) no Sistema Único de Saúde, como um serviço de atenção diária 

destinado ao atendimento de crianças e adolescentes gravemente comprometidos psiquicamente. 

Tem como finalidade oferecer um cuidado intensivo, personalizado e promotor de vida, 

proporcionar a reinserção social e estimular a autonomia dos usuários, conseqüentemente, 

melhorar a qualidade de vida desses usuários, assim como seus familiares.   

 O período atual caracteriza-se assim por dois movimentos simultâneos: a construção de 

uma rede de atenção à saúde mental substitutiva ao modelo centrado na internação hospitalar, por 

um lado, e a fiscalização e redução progressiva e programada dos leitos psiquiátricos existentes, 

por outro. 

Diante disso, pode-se observar que têm ocorridos mudanças significativas nos 

atendimentos aos usuários dos serviços públicos de Saúde Mental no Brasil. Essas mudanças 

                                                
9 Programa  criado pelo Ministério da Saúde,é  destinado à reintegração social de pessoas acometidas de transtornos 
mentais,egressas de longas internações,segundo critérios definidos na Lei nº10.708,de 31 de julho de 2003., 
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impulsionadas pelo Movimento da Reforma Psiquiátrica produzem avanços gradativos no 

atendimento, através da busca de uma aliança que interage com os esforços dos profissionais, 

usuários e familiares, no sentido de promover alternativas mais eficazes ao atendimento, que 

anteriormente, era estritamente asilar.  

A reforma psiquiátrica é um processo de construção de novas formas de produção de 

cuidados, é um novo olhar da doença mental, desconstruindo práticas e reformulando novos 

saberes. Busca-se na reforma, um outro lugar para o sujeito, que possibilite apropriar-se de 

respeito, atenção e cuidados.  

 

1.3 Uma Abordagem da Rede de Saúde Mental da Infância e Adolescência  

    

 É relevante enfatizar que o cuidado à saúde mental da criança, assim como a assistência em 

 saúde à infância, passa a ter importância social somente a partir do século XVIII, cenário europeu, 

sendo que tal visão começou a ter impacto no Brasil a partir do século XIX. O cuidado à criança 

passou a ser visto como uma necessidade social e de desenvolvimento econômico, o que 

influenciou diretamente nas diferentes formações e estruturas familiares, tendo em vista a 

mudança de concepção de infância. 

 Nesse período, a atuação dos médicos higienistas foi fundamental para a mudança das 

concepções sócio educativas das crianças, consequentemente, a sua interação com a família 

tornou-se mais dinâmica e participativa, e a mortalidade infantil declinou em relação aos períodos 

anteriores.  

 Em relação à saúde mental na infância, os higienistas demonstravam preocupação com a 

profilaxia de doenças psiquiátricas ao despertarem para o desenvolvimento e os cuidados morais 

da criança normal. Já as crianças insanas eram tratadas em manicômios, juntamente com adultos 

em sofrimento psíquico, pois não havia estudos sobre as doenças mentais infantis ou uma 

classificação que as diferenciasse dos transtornos apresentados pelos adultos.  

MACHINESK,G.G.; SHNNEIDER, J.F. 2010) 

  Foi a partir do século XX que se iniciaram os estudos científicos acerca da psiquiatria 

infantil, relacionando-a com questões de deficiência mental, psicologia e pedagogia. No entanto 

pode-se ressaltar que, a partir deste momento, ocorreu uma importante mudança em relação à 

assistência a crianças e adolescentes, engendrou-se, então, um conjunto de medidas, calcadas na 

lógica higienista e de inspiração normativo-jurídica. 

 É necessário, diante da proposta desta pesquisa, remeter algumas contribuições acerca dos 

movimentos pela redemocratização do país, como também da Reforma Psiquiátrica no final da 
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década de 1970, permitiram, então, propiciar uma nova visibilidade da situação da Saúde Mental 

Infanto-Juvenil “No Brasil, é histórica a omissão da saúde pública no direcionamento das políticas 

de saúde mental para a infância e adolescência. Esta lacuna possibilitou, ao longo dos anos, a 

criação de uma rede de assistência à infância e adolescência baseadas em instituições filantrópicas 

e privadas, com forte componente tutelar, como educandários, abrigos, escolas especiais para 

deficientes mentais e clínicas para autistas.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Logo, pode-se 

observar a necessidade de se desenvolver uma política pública, onde ressalta a criação de sistemas 

alternativos, em que se respeite as necessidades e os direitos das crianças e dos  adolescentes.  

 Em 1988 diante do movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira foram promulgados os 

direitos da criança na Constituição Federal em que determina, no artigo 227, que “É dever, da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária(...)”.(BRASIL,1988). 

 Em seu capítulo III, o Estatuto da Criança e do Adolescente também aborda o direito à 

convivência familiar e comunitária, definida, no artigo19: “Toda criança ou adolescente tem 

direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas 

dependentes de substâncias entorpecentes (BRASIL,1990). 

  Iniciaram-se, assim, os movimentos pelo redirecionamento da atenção em saúde mental e, 

nesse contexto, insere-se a saúde mental infanto-juvenil, passando a ser discutida na Segunda 

Conferência Nacional de Saúde Mental, em 1992, quando foram averiguados os efeitos perversos 

da institucionalização de crianças e jovens, como também, na Terceira Conferência Nacional de 

Saúde Mental, em 2001, que apontou sobre a necessidade de se instaurar um novo direcionamento 

às ações político-assistenciais para o cuidado e o tratamento da população infanto-juvenil. Nesse 

contexto, instituiu-se o Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil, constituído pela Portaria 

GM nº 1.608 da Lei 10.708/03 de 3.8.2004, reunido em 17 de dezembro de 2004, com o intuito de 

consolidar as redes de serviços para o atendimento de crianças e adolescentes em sofrimento 

psíquico (BRASIL, 2005).  

 Assim sendo, 

 
                                                                       A implantação do CAPSI (para atendimento de transtornos mentais que 

envolvem prejuízos severos e persistentes ) e o estabelecimento de diretrizes para 

articulação intersetorial da saúde mental com outros setores públicos (visando a 

cobertura de problemas mais frequentes que envolvem prejuízos mais pontuais) 
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constituem atualmente, os pilares da saúde mental pública para crianças e 

adolescentes. A noção que embasa a montagem de recursos é a de uma rede 

pública ampliada de atenção à saúde mental infantil e juvenil, onde devem, estar 

articulados serviços de diferentes setores, com graus diferenciados de 

complexidade e níveis distintos de intervenção capazes de responder pelas 

diferentes problemáticas envolvidas na saúde mental de crianças e jovens (Couto; 

Duarte; Delgado, 2008, P. 392).  

 

   
Em 2003, o Ministério da Saúde passa a orientar a construção coletiva e intersetorial das 

diretrizes de uma rede de assistência, sob a responsabilidade dos programas de saúde mental 

(municipais, estaduais e federais) em particular dos CAPSI, em desenvolver ações de 

desinstituicionalização em acordo com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica.  

A criação do Fórum Nacional de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes foi  

fundamental para possibilitar a ampla participação da sociedade na elaboração de propostas para o 

campo da saúde mental de crianças e adolescentes e para a construção e consolidação de uma 

política de saúde para esta população específica. Sua composição inclui representantes de 

instituições governamentais, setores da sociedade civil, entidades filantrópicas, agentes da justiça e 

promotoria da infância e juventude, e sua atuação tem caráter deliberativo. O Fórum busca 

incorporar as orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), importante documento 

legal, aprovado em 1990, que tem o objetivo de assegurar os direitos de cidadania a crianças e 

jovens. O Fórum visa possibilitar a resolutividade às diversas dificuldades encontradas no campo 

da saúde mental de crianças e adolescentes. 

No ano de 2005, o Fórum divulga as primeiras diretrizes para o processo de 

desinstitucionalização de crianças e adolescentes em território nacional. 

Recomenda, entre outras diretrizes: 

- A implementação imediata de ações que visem à reversão da tendência institucionalizante 

de crianças e adolescente, seja no campo da Saúde Mental, da Assistência Social,da Educação e da 

Justiça.Através de:  

-Criação de serviços de base territorial (CAPSI, ambulatórios ampliados, residências 

terapêuticas, moradias assistidas, casas-lares e demais equipamentos compatíveis com a lógica 

territorial);  

- Reestruturação de toda a  rede conforme as diretrizes da política pública de saúde mental;  

-Fortalecimento das redes de apoio comunitárias e familiares;  

-Articulação entre os setores públicos que compõem a rede; 
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-A articulação de um diálogo com os operadores do Direito, no sentido de garantir os 

princípios que norteiam as ações do cuidado em saúde mental;  

-Garantir aos usuários  acessibilidade à rede de atenção;  

-A realização de estudos e pesquisas de caráter científico concernindo as razões 

determinantes e os efeitos da institucionalização de crianças e adolescentes;  

- A construção de dados relacionados às condições clínicas e psicossociais da população 

institucionalizada;  

-A tomada de responsabilidade com ações imediatas por parte dos gestores municipais, 

estaduais e federal, no sentido de garantir, em cada localidade do território nacional, a implantação 

da rede de saúde mental.  

É função do Fórum a promoção de uma articulação eficaz entre os variados campos de 

atenção à infância e à adolescência, e a promoção do processo de expansão de uma rede 

comunitária de atenção à saúde mental para este segmento. Baseado nesse pressuposto, a expansão 

e a consolidação da rede de CAPSI têm se revelado fundamental para a mudança nos paradigmas 

de assistência à infância e adolescência. Trata-se da construção de um trabalho  psicossocial que é 

tecido pelos fios que são as instâncias pessoais, institucionais e sociais que atravessam a 

experiência do sujeito É em articulação com o Fórum que é elaborado um conjunto de diretrizes 

para esses e outros serviços públicos de atenção à saúde mental da infância e adolescência, 

fundadas na lógica territorial de organização da rede e da atenção. 

• reconhecer aquele que necessita e/ou procura o serviço - seja a criança, o adolescente ou o 

acompanha - como portador de um pedido legítimo a ser levado em conta, implicando uma 

necessária ação de acolhimento; 

• ser responsável pelo agenciamento do cuidado seja através dos procedimentos próprios ao 

serviço procurado, seja em outro dispositivo do mesmo campo ou de outro. 

• conduzir a ação do cuidado de modo a sustentar, em todo o processo, a condição da criança 

ou adolescente como sujeito de direitos e de responsabilidades, o que deve ser tomado 

tanto em sua dimensão subjetiva quanto social; 

• comprometer o(s) responsável (is) pela criança ou adolescente a ser cuidado – sejam 

familiares ou agentes institucionais – no processo de atenção, situando-os, igualmente, 

como sujeito(s) da demanda. 

Portanto, verifica-se que a implantação do CAPSI se destina ao atendimento de crianças e 

adolescentes em sofrimento psíquico, sendo um dispositivo que tem como meta garantir a 

assistência psicossocial, sendo um serviço que visa estabelecer parcerias com as redes de saúde, 

educação e assistência social visando à recuperação e à reinserção do usuário na comunidade. 
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  Ao se considerar o CAPSI como o principal dispositivo na assistência em saúde mental 

infanto-juvenil, se faz necessário entrar em contato com esse tipo de dispositivo e ver como ele 

efetivamente funciona, lança luzes sobre o trabalho que realiza, avaliando os avanços e a as 

dificuldades com vistas ao aprimoramento da atenção em saúde mental de maneira geral.  Apesar 

da existência do Fórum Nacional de Saúde Mental da Infância e Juventude criado a partir da 

constatação da necessidade de se estender mais especificamente as propostas da Reforma 

Psiquiátrica a essa população - esta é uma área que carece ainda de políticas mais consistentes e de 

estudos sistematizados para embasar novas ações.    

 

1.4 Os Entre-laçamentos10 de uma Rede de Cuidados.  

 

 No decorrer deste trabalho, pude pontuar os importantes entrelaçamentos tecno-políticos 

que ocorrem entre saúde pública e a saúde mental, porém cabe revelar a construção do processo de 

cuidados do indivíduo em sofrimento, na relação entre os usuários e os profissionais de saúde.   

 Pretende-se levantar algumas questões quanto à compreensão do sujeito em sofrimento nas 

práticas de atenção e cuidado e, principalmente, quanto ao seu status de ator na co-produção das 

ações de saúde. Sendo assim, acredita-se poder dizer que as técnicas, os recursos terapêuticos e os 

modelos assistenciais elegidos para a ação incidem diretamente sobre as subjetividades, como 

também, os modos de estar e perceber o mundo.   

 Atualmente, percebe-se que o processo de transformação no campo da saúde mental tem se 

esforçado para desconstruir a “lógica manicomial”, bem como as relações de tutela e controle social do 

louco. Para tanto, observamos uma valorização das práticas de base territoriais com o envolvimento de 

diversos atores sociais articulados em uma rede de cuidados. 

  No decorrer desta pesquisa, busco demonstrar a importância dos profissionais de saúde na 

atenção básica diante da sua prática cotidiana, que visam buscar uma integralidade nas ações 

dirigidas aos usuários, fato este que é deflagrado diante da diversidade de problemas e situações de 

saúde que atingem os indivíduos que chegam aos serviços como necessidades de saúde. Portanto, 

torna-se imprescindível uma perspectiva mais ampliada nas ações de saúde, pois as demandas que 

chegam às unidades da atenção básica apresentam também, e com igual importância, problemas 

que concernem à saúde mental dos sujeitos. Diante da proposta aqui discutida, a questão recai na 

problemática do acolhimento, da escuta qualificada, responsabilização, compromisso com a 

                                                
10 O objetivo de separar a palavra é dar visibilidade  no “entre”,isto é, buscar a dimensão pulsante  que está no espaço 
relacional,  é dar visibilidade  dos laços, revelando assim, os nós que ocorrem na produção de cuidados. 
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resolutividade que está inserido nas ações de saúde, num espaço em que impera a racionalidade 

médica tradicional, alheia às singularidades que significam cada sujeito. 

 É importante enfatizar que, 
                                                             “Existe um componente de sofrimento subjetivo associado a toda e qualquer 

doença, às vezes atuando como entrave à adesão a práticas preventivas ou de vidas 

mais saudáveis. Poderíamos dizer que todo problema de saúde é também – e 

sempre – mental, e que toda saúde mental é também- e sempre- produção de 

saúde. Nesse sentido, será sempre importante e necessária a articulação da saúde 

mental com a atenção básica”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2004,p2) .  

 

 Tal integração demanda de uma articulação em rede dos serviços de saúde. A produção do 

cuidado em saúde mental requer um pensar coletivo dos saberes e práticas no cotidiano dos 

serviços de saúde. Verifica-se que a Atenção Básica pela forte presença nas comunidades urbanas 

e rurais, torna-se, diante da demanda dos usuários, o local propício para o desenvolvimento de 

ações em saúde mental, dentro de uma lógica de produção de cuidado integral em saúde e 

articulada à rede de atenção psicossocial. Viso refletir sobre os entrelaçamentos subjetivos 

existentes nos cuidados em saúde mental e em atenção básica.  

 A saúde mental na atenção básica encontra-se em um momento de transformação diante da 

necessidade de atender à demanda em sofrimento psíquico, uma vez que, de encontro com os 

princípios da reforma psiquiátrica, dentre estes, a mudança de um modelo centrado na 

hospitalização por modelos substitutivos, os usuários demandam cada vez mais da atenção nas 

unidades básicas de saúde. A Estratégia Saúde da Família (ESF) se insere como um modo de 

produzir mudanças nesse cenário de atenção, propondo modos de atuação interdisciplinar, além de 

ser um “espaço estratégico para se fazer uma aproximação entre saúde mental e atenção básica.” ( 

CAMPOS e GAMA, 2008:221).   

 Em relação às intervenções em saúde mental no âmbito da atenção básica, o movimento 

que se coloca é o da integração e da articulação das práticas sanitárias locais com as novas práticas 

da atenção psicossocial. A premissa que guia essa mudança no plano assistencial é a conformação 

de uma rede dinâmica e ampliada de dispositivos comunitários, integrados entre si, que promovam 

maior acessibilidade aos serviços de saúde mental e garantam a integralidade das ações voltadas 

ao sujeito da saúde.  

 Diante deste exposto, verifica-se a importância de uma formulação de políticas para a 

atenção básica em saúde que englobem um cuidado integral àqueles que sofrem com problemas 

psiquiátricos em suas comunidades. Tal fato, se justifica no direito do usuário de encontrar em sua 

unidade sanitária de referência uma estratégia de acolhimento articulada com os demais 
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dispositivos assistenciais em saúde mental presentes na rede de atenção. Desse modo, seria 

necessário um novo direcionamento dessa problemática na atenção básica em saúde, bem como 

uma disposição dos novos serviços de atenção diária em saúde mental para mobilizar as unidades 

de saúde pertencentes ao seu território de ação. Isso promoveria um melhor planejamento das 

ações realizadas pelos profissionais da rede de saúde (em termos das modalidades de atendimento 

prestadas, capacitação de técnicos de referência nas unidades sanitárias ou nas equipes de Saúde 

da Família, mapeamento de serviços de referência disponíveis em sua área de abrangência, 

encaminhamento pactuado com os demais serviços) na tentativa de um equacionamento das 

funções de cada dispositivo de atenção e de uma integração maior das ações desenvolvidas nas 

comunidades.   

 Portanto, o desafio parece ser qualificar a atenção básica como um dos dispositivos 

comunitários de apoio aos serviços de atenção diária11 
em saúde mental, ao acolher, atender e 

encaminhar adequadamente essas demandas que continuam chegando às unidades básicas de 

saúde, assumindo assim, um compromisso com a comunidade estabelecendo vínculo e articulação 

com a rede.   

 De acordo com Merhy,  
 A Atenção Básica deve ser entendida como ponto estratégico de 

intervenção ao se discutirem as mudanças dos modelos de atendimento. 

Ressaltando que esse nível de atenção é um lugar de redefinição das práticas, 

visando a uma mudança de direção de um sistema “hospitalocêntrico” para um 

“redebasicocêntrico”, [...] “podendo abrir-se, portanto, às mais distintas 

alternativas de constituição de novos formatos de produção das ações de saúde” 

(2006, p.199).  

 

 Dessa maneira, não há como falar de atenção básica em saúde sem reportar-se à importante 

dimensão que assumiu a Estratégia Saúde da Família (ESF), quando esta opera na transformação 

dos processos de trabalho, apostando lógicas novas no modo de produção do cuidado, deslocando 

as atividades da equipe de saúde ao domicílio dos usuários, facilitando assim, as 

intersubjetividades do cuidador e daquele que necessita de cuidado.   

 A ESF, enquanto formulação de uma nova política pública de atenção comunitária tem 

como objetivo propiciar o fortalecimento da Atenção Básica, no âmbito do SUS. Visa posicionar-

se muito mais como estratégia organizadora dos sistemas municipais de saúde, do que como um 

                                                
11Sob a designação de serviços de atenção diária é importante ressaltar os diversos dispositivos extra-hospitalares de atenção 
psicossocial desenvolvidos a partir do movimento de Reforma Psiquiátrica no Brasil, como os Núcleos de Atenção Psicossocial, 
Centros de Atenção Psicossocial, Lares Abrigados/Residências Terapêuticas, dentre outros serviços, que se constituíram a partir de 
experiências diversas e que atualmente compõem uma rede de atenção substitutiva ao hospital psiquiátrico.    
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programa verticalizado de ações a serem cumpridas. Diante desse panorama de transformações 

estruturais da atenção básica em saúde a ESF apresenta-se com objetivo de:  

  
 “substituir ou converter o modelo tradicional de assistência à saúde, 

historicamente caracterizado como atendimento da demanda espontânea, 

eminentemente curativo, hospitalocêntrico, de alto custo, sem instituir redes 

hierarquizadas por complexidade, com baixa resolutividade e, no qual, a equipe de 

saúde não estabelece vínculos de cooperação e co-responsabilidade com a 

comunidade”(Ministério da Saúde, 2002:16) 

 

 Nesse sentido, a ESF se constitui um importante cenário para que os trabalhadores em 

saúde atuem, prestando cuidados aos usuários em sofrimento psíquico, por se tratar de um 

programa que prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas.    

 O Ministério da Saúde apresenta, como uma proposta possível para a articulação saúde 

mental e atenção básica, um arranjo denominado Apoio Matricial. (BRASIL, 2004). Este se 

configura como um arranjo institucional criado para promover uma interlocução entre os 

equipamentos de saúde mental, como, por exemplo, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e 

as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), numa tentativa de organizar o serviço e o 

processo de trabalho, de modo a tornar horizontais as especialidades e estas permearem todo o 

campo das equipes de saúde.   

 Segundo o Ministério da Saúde o matriciamento preconiza que os profissionais da saúde 

mental acompanhem frequentemente as equipes da ESF, propiciando um suporte teórico-prático 

que não se pauta na lógica do encaminhamento ou da referência e contrarreferência, mas que 

possam garantir uma responsabilidade compartilhada dos casos, aumentando a capacidade 

resolutiva das necessidades de saúde dos usuários.   

  O matriciamento é um encontro entre os profissionais de saúde mental e a equipe 

interdisciplinar de saúde, tornando-se um espaço de troca de saberes, invenções e experimentações 

que auxiliem a equipe a ampliar sua clínica e a sua escuta, a acolher o choro, a dor psíquica, enfim, 

a lidar com a subjetividade dos usuários. Esses momentos possibilitam a construção de novos 

processos relacionais, onde se estabelece a troca de saberes entre os profissionais de diferentes 

serviços de atenção envolvidos no cuidado dos usuários.  

 O apoio matricial, como dispositivo de articulação entre a Atenção Básica e a Saúde 

Mental tem como proposta possibilitar a organização das ações de saúde e ampliar o acesso dos 

usuários às equipes de saúde da família. Além disso, o apoio matricial, enquanto ferramenta de 

cuidado tem possibilitado a interdisciplinaridade das ações, o que tem contribuído 
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significativamente para a redução dos encaminhamentos desarticulados. Assim, o processo de 

apoio matricial propõe uma prática que valorize os diferentes saberes implicando em um cuidado 

integral e resolutivo.  

  Porém um aspecto importante deve ser ressaltado a respeito do apoio matricial, no que se 

refere às dificuldades e desafios. O que se observa no cotidiano, principalmente no município ao 

qual direciono este trabalho, é que o apoio matricial deveria ser uma ferramenta da rede de saúde 

mental, porém a desarticulação entre a rede básica de saúde e a rede de saúde mental é evidente. 

Sendo assim, ressalto algumas questões relevantes: A primeira questão é o estigma sobre a doença 

mental que ainda é um fator impeditivo na inclusão desses sujeitos nas práticas de saúde dos 

trabalhadores. O estigma, no contexto da atenção básica, pode se justificar pela falta de 

capacitação dos profissionais para atuar na área de saúde mental ou diante do apoio matricial como 

facilitador nos atendimentos conjuntos. A segunda questão é a dificuldade que os trabalhadores em 

saúde apresentam de lidar com o afetivo, o subjetivo, isto é, com aquelas demandas que saem dos 

protocolos médicos. Torna-se um desafio para a equipe, que muitos não conseguem enfrentar. Os 

profissionais queixam-se de não estarem capacitados para atender e defender essa proposta.   

   Diante desse contexto, seria possível apostar numa mudança da subjetividade dos 

trabalhadores no cotidiano do trabalho em saúde? Essa é uma pergunta que me faço no decorrer 

deste trabalho, visto que, a subjetividade está entrelaçada em todos os atos do agir em saúde, tanto 

na atenção básica quanto na atenção à saúde mental. Pode-se observar que a saúde é produzida 

através da ação dos sujeitos e a subjetividade os constitui, tornando-se condição necessária para 

manutenção ou mudança de certos tipos de produção de cuidados. Querer mudar os modelos 

assistenciais em saúde é acreditar num processo permanente de construção do cuidado que dá 

relevância às necessidades do usuário, é apostar nas tecnologias relacionais, valorizando a 

potência de cada encontro, isto é, deixar fluir as subjetividades desejantes, que irão impulsionar a 

invenção de uma nova realidade social e das redes de atenção. É resignificar os modelos 

operativos do trabalho em saúde, é afetar e sentir-se afetado.     

 

 

   1.5  A Potência que Emerge no Cuidado Em Saúde  

 

No decorrer desta pesquisa, venho ressaltando a importância das relações subjetivas que 

ocorrem  na produção de cuidados, que transita entre trabalhador e usuário no qual se estabelece 
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um jogo de expectativas, assumindo configurações diversas e inesperadas decorrente do 

protagonismo dos atores envolvidos.   

O cuidado então é protagonizado por indivíduos que operam o seu cotidiano de modo 

singular, compondo a sua realidade de acordo com os encontros e desencontros e a potência que 

emerge entre eles.  

Diante desse contexto, remeto às reflexões de Espinosa, começando pela mais elementar.  

O que é um indivíduo? O filósofo responde: um indivíduo se define pelo seu grau de potência. 

Cada um de nós tem um grau de potência singular, o meu é um, o seu é outro, o dele é outro. Mas 

o que é um grau de potência? É um certo poder de afetar e de ser afetado. Cada um de nós tem um 

certo poder de afetar e de ser afetado. Ninguém,  a priori, sabe dos afetos de que é capaz, porque 

isso envolve uma longa história de experimentações, de aproximações sucessivas,de uma cautelosa 

prudência,uma sabedoria espinosiana que implicaria a construção de um plano de consistência dos 

corpos (Deleuze, 2002).   

Deleuze, ainda através do pensamento de Espinosa, enfatiza que um corpo é definido 

pelos afetos de que ele é capaz, sendo assim:  

  
“Em suma: se somos espinosistas, não definiremos algo nem por sua forma, nem 

por seus órgãos e suas funções, nem como substância ou como sujeito. Tomando 

emprestados termos da Idade Média, ou então da geografia, nós o definiremos por 

longitude e latitude. Um corpo pode ser qualquer coisa, pode ser um animal, pode 

ser um corpo sonoro, pode ser uma alma ou uma idéia, pode ser um corpus 

linguístico, pode ser um corpo social, uma coletividade. Entendemos por longitude 

de um corpo qualquer conjunto das relações de velocidade e de lentidão, de 

repouso e de movimento, entre partículas que o compõem desse ponto de vista, 

isto é, entre elementos não formados. Entendemos por latitude o conjunto dos 

afetos que preenchem um corpo a cada momento, isto é, os estados intensivos de 

uma força anônima (força de existir, poder de ser afetado). Estabelecemos assim a 

cartografia de um corpo. O conjunto das longitudes e das latitudes constitui a 

Natureza, o plano de imanência ou de consistência, sempre variável, e que não 

cessa de ser remanejado, composto, recomposto, pelos indivíduos e pelas 

coletividades” (DELEUZE, 2002, p. 132).     

 

Na concepção espinosiana todas as coisas são constituídas por uma só substância e 

tomam formas diferentes em seus modos de existência. Nesse pensamento, não existe binarismo 

entre corpo e alma, vivemos de corpo e alma, no mais adequado equilíbrio entre as duas partes. 

Por conseguinte, não existe um dado evento que venha a afetar apenas a alma ou o corpo: um 
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encontro entre corpos produz uma impressão no seu corpo e na sua alma simultaneamente. Não 

havendo uma relação hierárquica entre o corpo e a alma, nem um predomínio do corpo sobre a 

alma, nem da alma sobre o corpo.  

Mas, afinal, que corpo é este? Com base no pensamento de Espinosa, DELEUZE (2002) 

aponta duas maneiras simultâneas para definir um corpo. Na primeira definição, “um corpo, por 

menor que seja sempre comporta uma infinidade de partículas: são as relações de repouso e 

movimento, de velocidade e de lentidões entre partículas que definem um corpo, a individualidade 

de um corpo” (p.128). A segunda definição se refere ao poder de afetar e ser afetado de um corpo: 

“um corpo afeta os outros corpos, ou é afetado por outros corpos: é este poder de afetar e ser 

afetado que também define a individualidade de um corpo.”   

Por afecções entende-se que é a ação que um corpo sofre de outro corpo, ou seja, elas são 

entendidas como o efeito que a ação de um corpo produz sobre outro. Essa ação ocorre através das 

misturas dos corpos, que implica sempre em um contato, em um encontro, não podendo acontecer 

à distância. As afecções seriam, portanto, a forma de conhecer: o que se conhece é o efeito de um 

corpo sobre o outro. Deleuze diante desse pensamento relata:   

  
"Eu só conheço as misturas de corpos e só conheço a mim mesmo pela ação dos 

outros corpos sobre mim, pelas misturas." (Deleuze, 2006).  

 

    Para Espinosa  o corpo é feito de relações, de misturas, e que, dependendo de como essas 

relações ocorrem, pode constituir um ser ativo, potente, alegre ou triste. Considerando que são nos 

encontros entre os corpos que acontecem as misturas e as afecções. É importante pontuar  o papel 

desses encontros, visto que é através do agenciamento com outras forças que se torna possível a 

criação de novas formas de expressão e de possibilidades de vida. As afecções e os afetos que 

percorrem os encontros reforçam sua potência, tornando-os capazes de trilhar novos caminhos, de 

produzir um leque de encontros.  

Segundo Deleuze, duas espécies de afecções podem ocorrer: uma que se pode chamar de 

ações “que se explicam pela natureza do indivíduo afetado e derivam da sua essência”, e outra de 

paixões “que se explicam por outras coisas e derivam do exterior” , ou seja, da influência do 

exterior sobre o corpo afetado. As paixões podem ser tristes ou alegres e estão relacionadas à 

potência de agir. Nas paixões tristes, nossa potência de agir é diminuída. Nas paixões alegres, 

nossa potência de agir é ampliada. “Sentimos alegria quando um corpo se encontra com o nosso e 

com ele se compõe, quando uma idéia se encontra com a nossa alma e com ela se compõe; 

inversamente, sentimos tristeza, quando um corpo ou idéia ameaçam nossa própria existência” 
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(idem.). O autor ainda ressalta que o indivíduo é, antes de mais nada, um grau de potência. Esse 

grau de potência corresponde a um certo poder de afetar e ser afetado. (DELEUZE, 2002, p33).  

Essa forma de conceber o papel das afecções aponta para a sua importância nas 

composições da subjetividade e reforça a potência dos encontros, como criadores de novas formas 

de ser e de se relacionar. A afecção, sendo uma idéia, representa um pensamento e é, ao mesmo 

tempo, alguma coisa em si e não apenas representação. Mas, além das afecções, existem também 

os pensamentos, que não possuem caráter representativo e seguem em outra direção. A esses 

pensamentos, Espinosa nomeou afetos. “Os afetos estão relacionados ao desejo, entendido como 

força pulsante capaz de transformar e produzir devires. Quando projetado no campo do social, 

liga-se a fluxos e acontecimentos, por meio dos afetamentos, buscando a ruptura de sentido para 

produzir o novo”.  (CAMPUS apud BELOTTI, M. 2012, p 16). . 

É importante ressaltar que os encontros, as conexões, não ocorrem apenas entre 

subjetividades humanas, mas entre todo tipo de intensidade existente. “Dessa maneira, existe um 

corpo de sentido que não é algo corpóreo, semelhante ao corpo humano, mas algo que diz respeito 

aos incorporais, ou seja, aos efeitos, aos acontecimentos, que têm sua origem na relação entre os 

corpos e não possuem identidade plena e imutável. Cada encontro, cada situação, possui efeitos 

que emergem nas relações estabelecidas, nas conexões que os compõem. Essas conexões se dão 

entre as intensidades, corporificadas ou não, criando e recriando incessantemente o que é e o que 

está por vir.” (CAMPOS;A,P ;ROMAGNOLI,R.C. 2007, vol.5, n.9, pág. 83). 

Nessa concepção, um bom encontro é aquele em que existe uma boa relação entre dois 

corpos. Aquele em que há uma mistura com o outro corpo, em que existe uma composição. Um 

encontro que produz aumento de potência de agir, provoca alegria. Já o mau encontro é quando 

dois corpos se relacionam, entretanto, um dos corpos decompõe o outro, ou seja, um corpo não 

combina com o outro, são incompatíveis naquela circunstância. Um encontro que produz 

diminuição de potência de agir, cria tristeza.  

Assim, tal situação reforça a concepção que esses encontros, que ora potencializam e ora 

enfraquecem a nossa vida, através das afecções sofridas, produzem efeitos diversos. Efeitos que 

podem ser considerados bons ou rins. Não há como prever a maneira de como cada corpo irá 

reagir ao afetamento produzido a partir desses encontros.  

Efeitos esses que nos colocariam diante da micropolítica, compreendida aqui como capaz 

de criar novos agenciamentos para estabelecer linhas de fuga e poder gerar o “novo”. Nesse 

sentido, a vida que está encapsulada e fixada no plano de organização, com uma identidade 

preestabelecida, “é liberada através dos afetamentos promovidos nos encontros, conectando-se 
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com o diferente, com o estranho, para exercer sua potencialidade transformadora, seu devir” 

(CAMPOS, A.P., 2007, p.48).  

Observa-se, assim, que os profissionais de saúde também vão se constituir, afetando e 

sendo afetados pelos diversos encontros que ocorrem no dia-a-dia dos serviços. Encontros com 

outros trabalhadores, com usuários e seus familiares. Encontros que aumentam a potência, ou 

despotencializam. Verifica-se que a diversidade de encontros, com movimentos de atração e 

repulsa,  irão compor novos territórios. Dessa forma, os encontros ocorridos durante essa pesquisa 

pela implicação presente no seu contexto geraram também subjetividades com alto grau de 

potência, que possibilitaram ou não afinar os laços com a rede, proporcionando trocas de 

saberes/afetos, gerando uma abertura institucional e novos agenciamentos, isto é, conexões entre 

as mais variadas matérias de expressão.   

Nesse âmbito, pode-se verificar que os profissionais potencialmente afetados pelos 

encontros possibilitaram a criação de práticas que permitissem que seus afetos circulassem, 

inventando novos processos de trabalho, questionando os processos cristalizados, promovendo, 

assim, uma desconstrução do instituído, inventando, portanto, um novo devir.  

“A inventividade aponta para uma composição advinda da conexão da subjetividade com 

a exterioridade e se dá no molecular por agenciamentos, e esses raramente se realizam quando o 

plano de organização se torna muito cristalizado. Ao conectar-se com o que vem de "fora", ao 

entregar-se à relação, essa entrega às conexões força a processualidade da vida. Ao deslocar-se de 

si rumo ao estranho, afetada justamente por ele, a subjetividade experimenta a necessidade de 

decifrar as forças que se apresentam e que ela não consegue incorporar ao que já existe. É esse 

desconhecido que a força a criar o novo e que é composto por várias intensidades diferentes.” 

(CAMPOS, A.P., 2007 pág. 86).. 

No decorrer deste trabalho, pude perceber existência de uma desarticulação na rede de 

saúde mental com os demais segmentos que compõem a produção de cuidados em saúde.  Tal 

realidade tem gerado práticas fragmentadas que reforçam as dicotomias existentes e que ferem o 

princípio da integralidade proposto pelo SUS. Diante dessa realidade  no cotidiano dos serviços de 

saúde, essa desarticulação afeta os usuários, por propiciar encontros que despotencializam, pois suas 

condutas são baseadas em critérios dualistas e rígidos que imobilizam e determinam os sujeitos em 

caracteres opostos, tais como potente/impotente, capaz/incapaz, ativo/passivo, reduzindo os fluxos e a 

expansão da vida. 
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1.6  A Micropolítica do Processo de Trabalho em Saúde e a Produção do Cuidado.  

 

A produção do cuidado tem constantemente desafiado a organização dos serviços 

públicos de saúde, pois revela questionamentos, atitudes, que transcendem a competência técnico-

científica em que se baseia o modelo biomédico, na qual as ações de saúde têm se baseado no 

decorrer da história. Esse desafio remete a uma mudança na compreensão do processo 

adoecimento e sofrimento que não restringe à dimensão física dos sujeitos, mas aponta para um 

cuidado integral. 

Viso focar esse projeto na análise dos serviços de saúde, especificamente, de saúde 

mental, através de uma percepção da “micropolítica de organização dos processos de trabalho, 

incorporando práticas que operam a partir das tecnologias leves/leveduras12, principalmente.  

De acordo com FRANCO (2003),  

 
Assim, busca-se a “produção do cuidado”,como eixo na elaboração dos 

projetos terapêuticos. Esta proposta pensa sobretudo em ampliar os graus de 

liberdade dos trabalhadores de saúde,dando potência ao “trabalho vivo”,como 

modus operandis” por excelência do processo produtivo”.   
 

 Sendo assim, percebe-se “ que o modo de produção do cuidado se revelaria, de forma 

eficaz no âmbito da sua micropolítica, se tivéssemos um método que fosse capaz de verificar o 

dinâmico e complexo modo operativo de cada trabalhador na sua ação cotidiana, incluída sua 

produção subjetiva em ato,que ao nosso ver o cuidado em saúde e, ao mesmo tempo, produz a si 

mesmo como sujeito no mundo. Apoiando-nos inicialmente na produção teórica que nos 

informava sobre a subjetividade atuando na construção do socius, isto é,o espaço social em que 

cada um está inserido no contexto de uma micropolítica. Ao mesmo tempo essa literatura indicava 

o método cartográfico para o estudo e compreensão dessa realidade social,os fenômenos que a 

cercam e sobretudo a sua produção cotidiana com base no protagonismo dos sujeitos em ato. 

(DELEUZE & GUATTARI , 1972, 1995; ROLNIK, 2006; OZÒRIO,2005; KASTRUP, 2007)”.13
  

      É sob essa perspectiva que remeto ao conceito de DELEUZE & GUATTARI, em que                            

introduz a cartografia como método de investigação através do conceito de Rizoma, como 

dispositivo de produção da realidade social, tendo como base a ação dos sujeitos em conexões 
                                                
12 Termo utilizado por Merhy(1997) para designar processo de trabalho:tecnologias leveduras (definidas pelo 
conhecimento técnico) e leves (as tecnologias das relações) para o cuidado ao usuário. 
13 Franco.T.B;Merhy,E.E.A Produção Subjetiva da Estratégia Saúde Família.In . A Produção Subjetiva do 
Cuidado(2009)  
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entre si e com o mundo, por fluxos de intensidades. Os autores  se utilizam dessa expressão, “para 

se referir a sistemas abertos de conexão que transitam no meio social através de agenciamentos 

diversos,isto é,produzindo novas formações relacionais .” (FRANCO,2006) 

     FRANCO (2009) ao remeter sobre o conceito de Deleuze& Guattari enfatiza que,  

 
 “um agenciamento é precisamente o crescimento das dimensões numa 

multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela aumenta 

suas conexões. Um Rizoma não pode ser justificado por nenhum modelo estrutural 

ou gerativo. Uma das características mais importantes do rizoma talvez seja ter 

sempre múltiplas entradas.”   

  

      Diante desse contexto que DELEUZE E GUATTARI caracterizam o rizoma 

diferentemente das árvores ou de suas raízes, “onde este se conecta a um ponto qualquer e cada 

um de seus traços não remete necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo 

regime de signos muito diferentes, inclusive estados de não-signos...ele não é feito de unidades 

mas de dimensões,ou antes de direções movediças. Ele não tem começo nem fim,mas sempre um 

meio pelo qual ele cresce e transborda.”( DELEUZE E GUATTARI ,1995).Sendo assim,  

 
    “ O Rizoma opera tendo os Platôs como plataforma de 

produção subjetiva do meio social, e se conecta com esse planos sobre os quais a 

realidade se manifesta. Assim os platôs tomam lugar importante nas cartografias, 

pois se constituem como lugar de potência na produção do mundo e da vida." 

((DELEUZE E GUATTARI,1995,vol 2) 

 

      Viso explorar algumas das potencialidades da noção de Rizoma, não apenas como 

conceito, mas, sobretudo, como método de pesquisa, evidenciando suas ressonâncias com a 

temática contemporânea das redes. Tomando como base as conceituações formuladas por Deleuze 

e Guattari, em Mil Platôs:capitalismo e esquizofrenia, onde estes autores enfatizam o método 

rizomático e os seus princípios, na construção de um  de  dispositivo de produção.  

                Ainda conforme DELEUZE E GUATTARI, (1972, p.308)“o desejo é da ordem da 

produção e qualquer produção é ao mesmo tempo desejante e social.” Esse desejo que se forma em 

nível inconsciente, é constitutivo das subjetividades, que é expressão de singularidades, tornando-

se energia produtiva da realidade social, da criação de um novo devir para o mundo da vida pelos 

sujeitos individuais e coletivos, sendo estes os protagonistas desses processos de mudança. 
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     “É assim que se produzem as cartografias. Percebemos até aqui que o Rizoma  como 

fluxos contínuos e o desejo como força produtiva vão compondo uma idéia de formação 

cartográfica dos processos de produção de cuidado.” (FRANCO; MERHY, 2009,p24). Esse 

método de análise revela a ação produtiva dos sujeitos, enquanto singularidades, e seus 

agenciamentos na construção do agir no cuidado em saúde.  

    É importante enfatizar que, o agir em saúde, em sua micropolítica, traz à cena o Trabalho 

Vivo em Ato, “que ao ser operado em ato, nos processos de trabalho, traz em si uma grande 

potência instituinte de formar redes, com alta capacidade de subjetivação.” (FRANCO; 

MERHY,2007,p.7).   

               O Trabalho Vivo em Ato se constitui no processo de produção de cuidados, através  de 

relações em fluxos de alta intensidades  no interior do processo de trabalho, a partir dos 

atores/sujeitos em ação. Esses fluxos fazem com que haja conexão entre esses sujeitos em cena, 

formando assim, uma rede circunscrita na informalidade do cotidiano, numa Unidade de Saúde, 

como um Rizoma, não tem começo nem fim, se conecta em qualquer ponto.  

               Para FRANCO (2009), o cuidado ocorre por trabalho que se dá em fluxos de conexões, 

este é o aspecto fundamental. Estes fluxos são desenvolvidos pelo próprio trabalho, dependente do 

trabalho vivo e das ações destes sujeitos nos cenários de cuidado. Tais aspectos, que são da 

subjetividade presente nos encontros por onde ocorre o cuidado, vão nos informando que há uma 

dimensão subjetiva na produção de cuidado.  

             Remeto à análise de MERHY (2002) ao afirmar que o trabalho em saúde é centrado no 

trabalho vivo em ato,que se afirma em tecnologias relacionais, nos encontros entre subjetividades 

que portam um grau de liberdade significativo nas escolhas do modo de fazer produção. Esse 

trabalho ao ser capturado pela lógica do trabalho morto, expresso pelos equipamentos e pelo saber 

tecnológico estruturado perde a sua potência. 

 Ainda segundo o autor, o processo de trabalho em saúde parte do pressuposto que é sempre 

relacional, porque depende sempre do “trabalho vivo” em ato, isto é, trabalho realizado no 

momento em que esse ato está sendo produzido. Essas relações podem ser de um lado sumárias e 

burocráticas, em que a assistência se produz centrada no ato prescritivo, compondo um modelo 

que tem na sua natureza, o saber médico hegemônico, produtor de procedimentos. Por outro lado, 

elas podem ocorrer como relações intercessoras estabelecidas no trabalho em ato, realizado no 

cuidado à saúde. Essas relações são chamadas, portanto, de tecnologias leves, pelo seu caráter 

relacional, que as coloca como forma de agir entre sujeitos trabalhadores e usuários, individuais e 

coletivos, implicados com a produção do cuidado. 
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Desse modo, tecnologia é aqui entendida como um conjunto de conhecimentos e agires 

aplicados à produção de algo. Esse conhecimento pode ser materializado em máquinas e 

instrumentos - tecnologias duras; saberes e práticas estruturadas - tecnologias leve-duras -; e as 

tecnologias leves: trabalho vivo/produção de serviços/ abordagem assistencial - modos de 

produção de acolhimento, vínculo e responsabilização (FRANCO; MERHY,1999).   

 Segundo FRANCO (2003) historicamente a formação do modelo assistencial para a saúde 

esteve centrado nas tecnologias duras e leve-duras, visto ser originado a partir de interesses 

corporativos, especialmente dos grupos econômicos que atuam na saúde. No plano da organização 

micropolítica do trabalho em saúde, esse modelo produziu uma organização do trabalho com fluxo 

voltado à consulta médica, em que o saber médico estrutura o trabalho de outros profissionais, 

ficando a produção do cuidado dependente destes tipos de tecnologias.  

 Nessa lógica, é importante salientar, “que no trabalho em saúde não cabe julgar se os 

equipamentos são bons ou ruins, mas qual razão instrumental os está constituindo e dentro de que 

jogo de intencionalidades; cabendo, portanto perguntar sobre que modelagem de tecnologia de 

trabalho vivo em ato se está operando, como ela se realiza a captura das distintas dimensões 

tecnológicas,e o lugar que os usuários/necessidades,como intenção, ocupa na rede de relações que 

a constitui.”(MERHY; CHAKKOUR,1997,p116 ). 

 Portanto, “para compreender os modelos tecnológicos e assistenciais em saúde, deve-se 

tomar como eixo analítico vital, o processo de efetivação da tecnologia leve, e os seus modos de 

articulação com as outras.” (MERHY;CHAKKOUR, 1997. p 113). 

 Desse modo, diante do modelo assistencial direcionado ao cuidado dos usuários, o 

processo de trabalho pode ter no seu núcleo a hegemonia do trabalho vivo em ato, calçando um 

trabalho mais relacional- tecnologia leve, articuladas à produção dos processos intercessores,as das 

relações,que se configuram através das práticas de acolhimento,vínculo e autonomização.14O 

cuidado é uma atitude de respeito e responsabilização para com o próximo, diante de suas 

demandas e necessidades. 

Vale ressaltar que, para se pensar um novo modelo assistencial em saúde centrado no 

usuário, é fundamental reorganizar o processo de trabalho. Essa reorganização equivale a mudança 

na produção do cuidado, que tem como centro o campo relacional, abrindo espaço para a 

humanização dos serviços e a criação de vínculos usuário/profissional/equipe de saúde.  

 

                                                
14  O termo autonomização utilizado por Guattari e Rolnik(1996), é usado para designar os processos disruptores no 
campo do desejo,sendo esses desvios de toda espécie,capazes de dar expressão a outros modos de existência que não 
são hegemônicos,dentre os quais cabe citar os movimentos sociais,as lutas minoritárias no campo do desejo. 
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1.7  Humanização:  O desafio de uma práxis Subjetiva  

 

 Desde o surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde (MS), 

buscou articular alternativas para valorizar o usuário, e a partir de 2005 instituiu a Política 

Nacional de Humanização e Gestão em Saúde no SUS- Humaniza SUS15. Tem por objetivo 

qualificar práticas de gestão e de atenção em saúde. Uma tarefa desafiadora, sem dúvida, uma vez 

que na perspectiva da humanização, isso corresponde à produção de novas atitudes por parte de 

trabalhadores, gestores e usuários, de novas éticas no campo do trabalho, incluindo aí o campo da 

gestão e das práticas de saúde, superando problemas e desafios do cotidiano do trabalho. (Caderno 

Humaniza-SUS, 2010; p6).  

 Corroborando com essa premissa, PAULO FREIRE, enfatiza:   

 
“o humanismo é um compromisso radical com o homem concreto. Compromisso 

que se orienta no sentido de transformação de qualquer situação objetiva na qual o 

homem concreto esteja sendo impedido de ser mais” (1998, p.22).   

 

 A PNH coloca-se como uma “política” que se constitui com base em um conjunto de 

princípios e diretrizes que operam por meio de dispositivos16 (BRASIL, 2006, 2004). Por 

princípio, entendemos o que impulsiona as ações, que disparam os movimentos no plano das 

políticas públicas. No caso da PNH, o movimento a que se propõe é o da mudança dos modelos de 

atenção e gestão fundados na racionalidade biomédica (fragmentados, hierarquizados, centrados 

na doença e no atendimento hospitalar). Ela se fundamenta como política pública de saúde com 

base nos seguintes princípios: a inseparabilidade entre clínica e política, o que implica a 

inseparabilidade entre atenção e gestão dos processos de produção de saúde; e a transversalidade, 

entendida como aumento do grau de abertura comunicacional nos grupos e entre os grupos, isto é, 

a ampliação das formas de conexão intra e intergrupos, promovendo mudanças nas práticas de 

saúde (PASSOS, 2006).  

 Diante do princípio da inseparabilidade entre clínica e política, pode-se afirmar que, torna-

se imprescindível a indissociabilidade entre produção de saúde e processos de politização do 

cotidiano, cujas diretrizes envolvem, vias satisfatórias de expressão da potência normativa, a 

produção de autonomia e protagonismo pelos sujeitos, a co-gestão e co-responsabilidade entre 

                                                
15 Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e 
gestão em todas as instâncias do SUS.   
16 O conceito de dispositivo utilizado na PNH é o que coloca em análise o instituído e destina-se  a desestabilização  
do que está naturalizado. 
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todos os atores envolvidos com os acontecimentos do cotidiano (dimensão coletiva da saúde). Isso 

significa, pois, reconhecer a implicação das pessoas nos processos de gestão e transformação da 

vida, do mundo, de maneira que potencializar tais ações implica promoção e produção de saúde.  

  Esta política se caracteriza por apresentar um caráter transversal, isto é, visa atingir todos 

os níveis de atenção à saúde, entendendo a humanização como uma transformação cultural da 

atenção aos usuários e da gestão dos processos de trabalho que deve abranger todas as ações e 

serviços de saúde.  
Para a construção de uma política de qualificação do SUS, a humanização deve ser 

vista como umas das dimensões fundamentais, não podendo ser entendida como 

apenas um programa a mais a ser aplicado aos diversos serviços de saúde, mas 

como uma política que opere transversalmente em toda rede SUS. (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2004).   

 

 A transversalidade atualiza um conjunto de princípios e diretrizes por meio de ações e 

modos de agir nos diversos serviços, práticas de saúde e instâncias do sistema, caracterizando uma 

construção coletiva. A humanização como política transversal supõe, necessariamente, ultrapassar 

as fronteiras, muitas vezes rígidas, dos diferentes núcleos de saber/poder que se ocupam da 

produção da saúde, visa, então, oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o 

aspecto subjetivo nelas presente;  
“ Chamamos de transversalidade o grau de abertura que garante às práticas de 

saúde a possibilidade de diferenciação ou invenção, a partir de uma tomada de 

posição que faz dos vários atores sujeitos do processo de produção da realidade 

em que estão implicados.”( BENEVIDES R; PASSOS,E.2005;363).  

 

 Por humanização entendemos a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo 

de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Os valores que norteiam esta política são 

a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilidade entre eles, o estabelecimento de 

vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão17.   

  Humanizar na atenção à saúde pressupõe transcender a usual produção de cuidados 

voltados apenas para a cura/doença, direcionando a operacionalização de práticas que visam à 

satisfação do usuário por meio de um atendimento de qualidade, priorizando o respeito, o 

acolhimento integral, a escuta e resolutividade, garantindo uma assistência dialógica entre o ser 

cuidador (profissional de saúde) e o ser cuidado (usuário). Assim, o cuidado humanizado aqui 

discutido deve ser operacionalizado como trabalho vivo em ato.  

                                                
17 http://portal.saude.gov.br. 
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 Este Programa enfoca a necessidade de melhoria da imagem do serviço público de saúde, 

não só direcionado aos usuários, mas também aos profissionais de saúde proporcionando 

condições necessárias para o exercício das tarefas cotidianas, buscando conhecimento das reais 

necessidades daqueles que cuidam. O cuidador também precisa ser cuidado, pois do contrário ele 

não irá ofertar uma assistência pautada no cuidado humanizado. Pode-se observar que dentre os 

fatores prejudiciais à qualidade assistencial destacam-se as precárias condições de trabalho e os 

salários insatisfatórios e, principalmente, a dificuldade de estabelecer um processo de trabalho 

centrado nas tecnologias relacionais com os usuários.    

 Quanto às condições de trabalho e a precarização da rede  é revelada assim:  

 
“Eu trabalho em São Gonçalo há um ano, estou lotada no PAM de Neves,mas 

devido à carência de profissional desta área,eu atendo no PAM e no CAPSI. Se eu 

não estiver enganada, somos só três psiquiatras, para atender  a demanda da cidade 

.Eu no PAM de Neves e agora aqui no CAPSI, tem um psiquiatra no Washington  

Luis e outro no Hospital Geral de Alcântara.Não dá conta,poucos médicos para 

uma população enorme. A minha vinda para cá, foi a pedido da coordenadora da 

saúde mental, pois lá no PAM eu atendia as crianças e os adultos da rede, e não 

conseguia atender todo mundo, muitas crianças,por ex,não tinham condições de ir 

pra lá.Foi então,que houve esse pedido,o CAPSI estava há muito tempo sem 

psiquiatra e o encaminhamento para a rede não estava dando certo,tem 

profissional que não gosta de trabalhar com crianças. Então, a situação do CAPSI 

ficou bastante difícil.”  (Psiquiatra). 

 

  De acordo com o PNH, manter ou construir algum dispositivo que garanta aos 

trabalhadores colocar seu cotidiano de trabalho em foco, em análise, é uma via importante para 

que o processo da produção de cuidados se articule de maneira humanizada. Além disso, as trocas 

podem provocar transformações no trabalho, possibilitando assim, novas movimentações que 

instigam os modos de vida instituídos no dia-a-dia. Torna-se,  portanto, um processo de criação 

que busca soluções entrelaçadas com o real, produzindo formas de subjetividade e outros modos 

de subjetivação. Logo, a produção de saúde não está desarticulada da produção dos sujeitos.  

 Nesse sentido, o PNH estabeleceu o apoio institucional como um método de exercício da 

gestão, que se prevalece o modo interativo, pautado no princípio de que a gerência/gestão acontece 

numa relação entre os sujeitos, e que  o acompanhamento/coordenação/condução (apoio) dos 

serviços/equipes devem propiciar relações construtivas entre os sujeitos, que têm poderes, saberes 

e papéis diferenciados, incorporando suas diferentes experiências, desejos e interesses. 

Mobilizando então, a construção de espaços coletivos, de trocas e aprendizagens contínuas, 
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provocando o aumento da capacidade de intervir nos processos de produção do cuidado. Esse 

método renovado de gestão desestabiliza as formas burocratizadas de trabalho, que exprime o 

empobrecimento subjetivo e social dos trabalhadores e usuários.    

 É importante destacar o papel do gestor na eficácia e bom funcionamento do processo de 

humanização dos serviços de saúde, pois ele é um dos principais responsáveis por proporcionar 

condições adequadas para que os profissionais de saúde sejam valorizados em seu trabalho e os 

usuários tenham seus direitos garantidos. Cabe ao gestor viabilizar a qualidade do trabalho na 

perspectiva do compromisso ético e social resgatando dessa forma, princípios e diretrizes da 

construção do SUS, contidos nas leis e nos atos regulamentadores, tais como assistência integral, 

universalidade, hierarquização e regionalização de serviços, além do controle social.    

 Tais condições enfatizam a necessidade do desenvolvimento da gestão participativa nas 

instituições públicas de saúde, envolvendo trabalhadores e usuários na tomada de decisão dos atos 

de gestão, mediante a instalação de conselhos gestores em unidades de saúde.  

 De acordo com essa reflexão, viso ressaltar que a presença dos usuários, nas decisões do 

aparelho de Estado, constitui um dos modos mais eficazes para garantir a implementação de 

medidas que possam efetivar a humanização dos serviços de saúde, evitando qualquer imposição 

do  poder público contrária à vontade autônoma das pessoas ou das comunidades. Enfim, deve-se 

salientar que todos nós somos co-responsáveis pela gestão das situações de trabalho e temos o 

potencial de ajudar a transformá-las ou mantê-las como estão.   

 É importante enfatizar que a ferramenta primordial para a efetuação de um cuidado 

humanizado é  a relação subjetiva que se constrói entre os atores envolvidos nessa dinâmica, isto 

é, profissionais de saúde, gestores e usuários. Cabe aos profissionais de saúde prestar uma 

assistência que favoreça a escuta, acolhimento e responsabilidade. O cuidar exige uma nova 

atitude, em que privilegie os vínculos afetivos e principalmente, favoreça a mudança de conceitos 

que resulte em múltiplas forças, que se exprimem em sentidos singulares, a instaurar mundos 

possíveis nesse processo que deve estar sempre em construção. Já em relação aos gestores que 

invistam na viabilidade desses anseios e demandas, preconizando um atendimento de qualidade no 

serviço de saúde, assim como a resolutividade dos problemas. Quanto aos usuários, estes devem 

ser reconhecidos como detentores de autonomia, com íntima implicação no seu processo de saúde.   

   Sendo assim, o cuidado humanizado passa a ser compreendido como comprometimento-

implicação. Comprometer-se significa ser alguém capaz de aprender a ler a realidade circundante e 

escrever sua própria história (refletir-agir). Implicar-se na construção de um saber crítico sobre si 

mesmo, sobre seu mundo e sobre sua inserção nesse mundo, descodificando-o. Torna-se capaz  de  

construir um saber transformador de si mesmo e da sua realidade.   
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 É nesse sentido que gostaria de conduzir a discussão sobre a reorientação da atenção em 

saúde mental ancorada no eixo da produção de cuidado humanizado. É preciso instigar, incitar o 

agir em saúde que aponta para o estabelecimento de novos referenciais teóricos e políticos da 

reforma psiquiátrica. Entretanto ressalto o constante risco que vivemos de promover uma reforma 

superficial ou pseudodesinstitucionalização, na medida em que mantemos os dispositivos de 

segregação internalizados, compondo uma subjetividade manicomial.  

 

 Compartilhando essas reflexões com OLIVEIRA E PASSOS (2009; 325),  

  
“Não se trata apenas de lutar pelo fim dos manicômios,mas, principalmente, de 

interrogar vida que foi usurpada por uma relação manicomial.No entanto,a 

desconstrução dessa relação só será produzida através da  lógica manicomial,que 

não se restringe apenas ao manicômio,embora este seja  a sua mais expressiva 

forma de exclusão e isolamento. É necessário derrubar não apenas os muros 

manicomiais,mas por em análise a relação manicomial que se capitalizou por 

todos os lugares   e no cotidiano das relações sociais,tornando-se 

invisível,inclusive nos espaços ditos “abertos” como é o caso dos serviços 

substitutivos de saúde mental.essa lógica refere-se ao conjunto de olhares, gestos, 

atitudes, intolerâncias, sobrecodificações e diferenças produzidas por um 

determinado saber/poder manicomial[...].Cabe interrogar os modos de 

subjetivação que estão sendo construídos nos serviços substitutivos de saúde 

mental (CAPS). (Oliveira e Passos (2009; p325) 

 

 Nesse sentido, a humanização está relacionada diretamente com a desinstitucionalização na 

medida em que esta pressupõe a desmontagem do dispositivo psiquiátrico, da cultura manicomial, 

da lógica e da dinâmica que regem as rotinas dos serviços de atenção e as relações entre 

profissionais, usuários e familiares. Dessa forma, humanizar não se restringe somente ao aumento 

de unidades prestadoras de serviço nem à melhoria das condições dos locais onde os usuários são 

atendidos, seja ambulatório, hospital-dia, serviços substitutivos, como os Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS.  

 AMARANTE (2003) alerta para alguns problemas presentes na atual política nacional de 

saúde mental, em particular, para a “capsização do modelo assistencial” (p.62), na medida em que 

a reforma psiquiátrica, enquanto processo social complexo, vem sendo reduzida à implantação 

desse tipo de serviço. Não basta somente levantar a bandeira da desospitalização, aspecto 

importante, mas não suficiente para a superação do paradigma psiquiátrico. Por outro lado, não 

significa nortear a atenção com base em modelos “espaçocêntricos”, perspectiva em que a 
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qualidade da atenção é determinada, exclusivamente, pela mudança dos espaços físicos, sem 

considerar que, em tais locais, pode dar-se a reprodução de práticas cronificadoras e segregadoras, 

tal como no modelo tradicional asilar. Fica evidenciado que esse lugar se identifica enquanto lugar 

acolhedor e  subjetivante, onde se combatem a homogeneidade, o anonimato e a invisibilidade do 

usuário, lugar do cuidado e de construção coletiva de projetos de vida, enfim, de sujeitos sociais 

singulares.   

 Para isso, é preciso, certamente, uma reconstrução da subjetividade dos atores do campo da 

saúde, bem como uma alteração da cultura organizacional hegemônica,sendo esse, então, o grande 

desafio para o progresso de desinstitucionalização da assistência psiquiátrica, enquanto dispositivo 

ético comprometido com a invenção de novos modos de vida. 

   

 

1.8 A Integralidade no Agir em Saúde  

 

O tema da integralidade da atenção à saúde ganha relevância e vem se produzindo em 

torno de uma imagem de construção de ‘linhas do cuidado’, que significam a construção de fluxos 

seguros a todos os serviços que venham atender às necessidades dos usuários. Assim, a integridade 

aparece em todo núcleo de competências que se estruturam em unidades produtivas que ofertam 

cuidados à saúde. A ‘linha do cuidado’ disponibilizada aos usuários é acionada por certos projetos 

terapêuticos que requisitam recursos para à assistência aos usuários, e, nesse ponto, forma-se o 

“encontro” entre o mundo das necessidades e o mundo das intencionalidades dos trabalhadores 

protagonistas de certas cartografias que vão se desenhando e dando forma à integralidade na saúde 

(MERHY; FRANCO, 2003). 

O principio da Integralidade, na Constituição Federal, está relacionado à segunda diretriz 

do SUS – como já citado nesse estudo -, em seu artigo 198, como atendimento integral. As ações e 

os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção 

única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais; participação da comunidade (BRASIL, 

1988). 

 A Lei Orgânica da Saúde estabelece, como um dos princípios do SUS, a integralidade da 

assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema (Brasil, 1990, inciso II do artigo 7o). A vinculação do termo integralidade à assistência 
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aparece em outros artigos da Lei Orgânica (art.5o., inciso III e art.6o., inciso I, alínea d), embora 

exista referência à “integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 

saneamento básico”. 18 

 Nas reflexões da coletânea de MATTOS, R; PINHEIRO, R; CAMARGO JR, K, R(2001, 

2003) encontram-se citações sobre a Integralidade como um dos princípios do SUS e, antes disto, 

uma das “bandeiras de luta” do chamado Movimento Sanitário. A integralidade como um eixo 

norteador de novas formas de agir social em saúde. Desse modo,a Integralidade não é definida 

como um conceito, mas como um ideal regulador, um devir. 

 A integralidade das ações em saúde foi definida como um dispositivo jurídico-institucional 

a partir do objetivo de assegurar aos “indivíduos a atenção à saúde, dos níveis mais simples aos 

mais complexos, da atenção curativa à preventiva,bem como a compreensão,em sua totalidade, 

dos indivíduos/coletividade em suas singularidades.” (BRASIL, 1993).   

 Diante desse contexto, cabe ressaltar que por integralidade também se deve compreender a 

proposta de abordagem integral do ser humano, superando a fragmentação do olhar e intervenções 

sobre os sujeitos, que devem ser vistos em suas inseparáveis dimensões biopsicossociais.  

A perspectiva da Integralidade e da Saúde Mental deve primar, portanto, pela 

intersetorialidade, tendo como base a Declaração de Caracas19 1990, a Legislação Brasileira em 

Saúde Mental pós-1991, em ênfase nas ações comunitárias e tendo os CAPS como eixo integrativo 

de atenção primária – secundária – terciária em saúde mental, objetivando, dessa forma, uma 

abordagem psicossocial. 

Considerando que a integralidade da saúde mental deve enfatizar a noção de território: a 

organização da atenção saúde e rede; a intersetorialidade a reabilitação psicossocial; a 

interdisciplinaridade; a desinstitucionalização; a promoção da cidadania dos usuários; e a 

construção da autonomia possível de usuários e familiares.  

A noção de integralidade aplicada à formulação e à implementação das políticas de atenção 

básica em saúde mental, enquanto formas de enfrentamento de problemas específicos de saúde 

concernentes a certos grupos populacionais, requer a transgressão dos espaços das políticas setoriais, 

pois se a problemática do sofrimento psíquico não é simples, a resposta para o seu enfrentamento 

também não deverá ser apenas médica e nem tampouco localizada em um modelo único de serviço. 

Ela deve englobar uma série de aspectos da vida humana – social, laborativo, lazer, dentre outros – e 

                                                
18  Portal da saúde - www.Saude.gov.br - Legislação 
 
19  Documento que marca as reformas na atenção à saúde mental nas Américas. 
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buscar diversificar a gama de recursos assistenciais comunitários existentes, a fim de responder as 

necessidades coletivas, preservando seu caráter polissêmico.  

Desse modo, viso ressaltar que a integralidade, seja como princípio organizador das ações, 

seja como postura a ser exercitada nas práticas cotidianas em saúde, corresponde e exprime – por meio 

de algumas experiências de inclusão da saúde mental, a formulação de uma nova política que se recusa 

a reduzir o fenômeno do adoecimento psíquico, ao contextualizar os sujeitos sobre os quais estas 

políticas e estas ações incidem. 

De acordo com MATTOS (2001) a Integralidade surge como princípio de organização 

contínua do processo de trabalho nos serviços de saúde que se caracterizaria pela busca, também 

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

populacional, a partir do diálogo entre diferentes sujeitos e entre seus diferentes modos de 

perceber as necessidades de serviços de saúde. Nesse sentido, a articulação entre a demanda 

espontânea e a demanda programada do serviço expressa o diálogo necessário entre dois modos 

privilegiados de se apreender as necessidades de um grupo populacional. Diálogo que serve como 

ponto de partida para outras tantas ampliações, que ainda estão por ocorrer. 

A idéia de integralidade nos serviços de saúde, amplamente discutida por PINHEIRO e 

MATTOS (2001, 2003), pressupõe processos em rede para sua efetivação. PINHEIRO sugere que 

a integralidade se realiza como produto da ação social, em dois planos, a saber: “plano individual 

– onde se constroem a integralidade no ato da atenção individual e o plano sistêmico – onde se 

garante a integralidade das ações na rede de serviços” (PINHEIRO,2001, p.65). Diante dessa  

afirmativa , entende-se que pode haver uma rede que integra os diversos serviços de saúde e uma 

outra operando na atenção individual. Esta, quando vista sob o critério da micropolítica do 

processo de trabalho, revela atos sincronizados de trabalhadores em relação entre si e com usuário, 

configurando nesse cenário uma micro rede de alta potência para o cuidado.  

Nessa perspectiva, pode-se enfatizar que todo processo de trabalho em saúde opera em 

rede mesmo que estas venham sofrer interdições e capturas de processos normativos na 

organização no trabalho. A idéia central é pensar o perfil que assumem as redes constituídas no 

cenário na produção de saúde, essas são modelares, capturadas por sistemas normativos de 

significação da realidade. Há outros que se organizam em conexões e fluxos contínuos de cuidado, 

onde são produto e ao mesmo tempo produtoras da ação dos sujeitos singulares que compõem a 

produção de cuidados. Essas redes compõem o mapa que desliza sobre a realidade, em alta 

intensidade de fluxos.   

A integralidade pressupõe e, portanto, exige um esforço em entender este outro conjunto 

de saberes e práticas no cuidado à saúde. Ao mesmo tempo esses serviços têm sido um “nó 
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crítico” para gestores,profissionais e usuários, onde esses têm o seu “caminhar na rede” dificultado 

por falta de integração desses recursos assistenciais.   

Viso reintegrar o conceito de rizoma e sua aplicação à idéia de redes, devido a sua 

aplicabilidade nos vetores da integralidade. Vale mencionar FRANCO (2006) : 

 
“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 

completa 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, p 5).  

 

Nesse sentido, pode-se observar que as redes que operam na micropolítica dos  processos 

de trabalho estabelecem uma conexão de subjetividades desejantes em alta potência com o 

trabalho vivo em ato, que atravessam determinada equipe ou unidade de saúde. Sendo assim, as 

redes rizomáticas combinam com a idéia de um serviço de saúde centrado na ética do cuidado, 

operando as tecnologias relacionais como centro da atividade produtiva em saúde. 

               É nesse contexto que se evidencia a proposta de um modo de organização voltado para a 

articulação entre assistência e práticas de saúde coletiva. O princípio de integralidade, em um dos 

seus sentidos, corresponde exatamente a uma crítica da dissociação entre as práticas assistenciais, 

fomentadas através de distinções cristalizadas entre serviços de saúde pública e serviços 

assistenciais.   

 

________________OBJETIVO GERAL _______________________________ 

 

Analisar com base na cartografia, a produção de cuidado na rede de atenção ao usuário 

infanto-juvenil com transtornos mentais, no Município de São Gonçalo. 

 

_______________OBJETIVOS ESPECÍFICOS_____________________ 

         

         

* Realizar um mapeamento da rede de atenção e produção de cuidados na saúde mental, 

em usuários infanto-juvenis no município de São Gonçalo.  
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*Identificar as linhas de produção de cuidado construídas no serviço e fora dele, 

entendendo-as como parte da rede rizomática de cuidados ao transtorno mental. 

 

*Cartografar as principais práticas da produção de cuidados que vem sendo expressas 

nesses serviços de Saúde Mental.   

 

 

 

____ _______________METODOLOGIA_________________________ 

 

 

  Considerando o ato de investigar, cientificamente, a realidade que se apresenta e de 

produzir conhecimentos que possibilitem novas práticas dessa realidade ou novas formas de ação 

sobre as questões abordadas, a metodologia qualitativa expressa os objetivos desse estudo, pois 

está comprometida com as formas complexas de expressão do sujeito e com o processo 

permanente de produção de conhecimentos em uma realidade pontual, a partir da observação 

aprofundada do fenômeno pesquisado.  

Nessa perspectiva, MINAYO (2008) considera que a pesquisa qualitativa responde  

questões muito particulares, tendo em vista que ela se ocupa, no campo das ciências sociais, com o 

nível de realidade não reduzível a números, por se tratar de um universo composto por 

significados, motivos, aspirações, valores e atitudes. 

“A pesquisa qualitativa procura desenvolver categorias analíticas para descrever e explicar 

fenômenos sociais. Essas categorias podem ser indutivamente derivadas -isto é, obtidas 

gradualmente a partir dos dados- ou usadas dedutivamente, no início ou no decorrer da análise, 

como uma forma de abordar os dados”.(POPE, MAYS e ZIEBLAND 2005, p.81). 

Para DESLANDES; GOMES (2004) a natureza da abordagem qualitativa considera que o 

objeto envolve dimensões subjetivas e intersubjetivas relacionadas ao trabalho de um grupo social. 

Portanto, esse tipo de abordagem permite o estudo dos fenômenos e de suas relações em seu meio 

natural, atribuindo um sentido a partir dos significados que os sujeitos lhes conferem. Desse modo, 

tal método mostra-se apto para se apreender os aspectos subjetivos, os quais não então aparentes 

na realidade posta.   

A pesquisa será apoiada na abordagem qualitativa utilizando-se, em parte, do referencial de 

estudo de casos para apreensão da realidade de uma instância singular, em que o objeto estudado é 
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tratado como único, uma representação singular da realidade que é multidimensional e 

historicamente situada (LUDKE e ANDRÉ, 1986), que dará a abertura para a identificação de 

analisadores vivenciados em ato nos processos de cuidado, referentes às questões do bloqueio e 

acessibilidade. E, por isso, conviverá com a oferta que a análise institucional (LOURAU, 2004 e 

MERHYR, 2002) tem feito para estudos qualitativos em instituições. 

 A abordagem qualitativa refere-se a estudos de significados, significações, 

ressignificações, representações psíquicas, representações sociais, simbolizações, percepções, 

ponto de vista,  ,perspectivas,vivências,experiências de vida,analogias.Visa abordar  a adesão ou 

não adesão a tratamentos, estigmas,cuidados, reações e papéis de cuidadores profissionais e 

familiares, facilitadores e dificuldades frente à profissão/ frente as condições de trabalho 

(TURATO, 2003).  

A pesquisa, como enfoque qualitativo, considera a investigação como uma construção 

subjetiva, em que o sujeito participante fala de sua inserção no mundo. Trata-se, portanto, de uma 

forma de produção de conhecimento que apresenta uma construção específica, “na qual a 

investigação é construída dentro do fenômeno estudado”. (BATISTA PINTO, 2004, p.74).  

Nesse contexto, essa pesquisa visa analisar através de um caso clínico que apresenta 

transtorno mental grave, de alta complexidade para rede de saúde mental infanto-juvenil, do 

município citado, em que o CAPSI tem valor estratégico. Avaliando assim,os aspectos presentes 

na produção de cuidados, buscando capturar os movimentos contínuos e descontínuos dos 

encontros dos atores envolvidos, na sua dinâmica, desvendando também os afetos e as 

manifestações desejantes na produção da realidade. 

Com base na produção de cuidados e nas conexões que se tecem no decorrer desse 

percurso, busca-se através do caso clínico, verificar os aspectos organizacionais e relacionais 

diante de suas demandas e necessidades, revelando, dessa forma, os “ruídos”20,as afecções no 

encontro entre os sujeitos, do trabalho e usuário; e a expressão do Trabalho Vivo no processo de 

trabalho. 

O efeito de um analisador é sempre o de revelar algo que não aparece, de desorganizar o 

que estava de certa forma organizada, de dar sentido diferente a fatos já conhecidos. Segundo 

LOURAU (1993), 
“analisador é o que agita a Instituição, é o que de uma só vez permite surgir uma 

análise, revelando movimentos antes invisíveis. É um conceito muito útil e 

                                                
20“Ruído” aqui é definido como aquelas situações presente no agir em saúde que geram incômodos no coletivo de 
trabalhadores implicados com o mesmo processo produtivo: algo que ocorreu, mas não foi pactuado; ou algo que foi 
pactuado, mas não foi cumprido.   
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bastante interessante para um estudo que objetiva identificar fluxos de 

subjetividades no interior da prática gerencial.”   

 

De acordo com FRANCO (2009), avaliação em saúde é uma forma de olhar para redes e 

coletivos em ação. E a maneira de avaliá-las restringe-se às opções e possibilidades metodológicas 

do pesquisador. Este olhar pode ser panorâmico, estrutural, sistêmico, pode tomar certos ângulos 

específicos da produção social, instrumental, sensível. O avaliador pode enxergar o invisível 

através dos afetos, ou o seu olhar pode ser cego. 

 Sendo assim, o estudo insere-se nos marcos metodológicos da investigação qualitativa por 

analisar a linha de produção do cuidado na rede de Saúde Mental de São Gonçalo-RJ, utilizando 

como instrumento a cartografia, formulado por G. DELEUZE e F. GATTARI (1995) que visa 

acompanhar o processo, e não representar um objeto. Em linhas gerais, trata-se sempre de 

investigar um processo de produção. De saída, a idéia de desenvolver o método cartográfico para 

utilização em pesquisas de campo no estudo da subjetividade se afasta do objetivo de definir um 

conjunto de regras abstratas para serem aplicadas. “ Não se busca estabelecer um caminho linear 

para atingir um fim. A cartografia é sempre um caminho linear para atingir um fim. A cartografia é 

sempre um método ad hoc”(KASTRUP, 2007, p. 15).  

 O termo cartografia é oriundo da Geografia e registra as paisagens que se conformam 

segundo sua afetação pela natureza, pelo desenho do tempo, pela vida que ali passa. GILLES 

DELEUZE e FELIX GUATTARI (2000) captam este termo e o desterritorializa, dizendo que as 

paisagens sociais são cabíveis de serem cartografadas. Eles também utilizam o termo mapa para 

descrever linhas, identidades, subjetivações da paisagem social da mesma maneira que se desenha 

um mapa geográfico. 

Segundo ROLNIK (2006) o método cartográfico provoca, ao mesmo tempo, análise e 

intervenção, pois reconhece o processo de produção de si e do mundo como algo simultâneo, 

legítimo e inexorável. A cartografia pretende revelar processos de produção de subjetividades, isto 

é, a subjetivação, caracteriza-se pela observação de agenciamento de desejo, que norteia a 

produção da realidade social. Este método deve dar conta de analisar seja no plano da intensidade 

de produção de vida, ou no plano da captura subjetiva dos sujeitos.  

Para a autora o cartógrafo precisa utilizar-se da sensibilidade para perceber a realidade, 

abrindo-se aos afetos provocados nos encontros com o objeto de estudo. O pesquisador deve 

compor-se de duas formas de olhar a realidade, uma através do olho retina e outra através do 



 62

corpo vibrátil21, esse olhar é o que pode revelar a produção subjetiva em questão, através das 

intensidades e fluxos de afetos que percorrem os sujeitos inseridos na produção social. 

Segundo  FRANCO (2009), 
“ cartografar é sobretudo andar por caminhos em que o pesquisador não tem um a 

priori ,mas que se deixa levar pelos muitos convites que lhe aparecem no ato de 

investigar.Abre-se ao novo,inova no método,e a pesquisa vai ganhando contornos 

inusitados,mas muito reais,de uma realidade viva,com fortes texturas,uma 

multiplicidade de atos que dão sentido ao ato de cuidar.” (FRANCO,2009;p58) 

 

“A cartografia não é um método para ser seguido simplesmente, mas para ser reinventado e 

utilizado conforme a singularidade de cada estudo, cada proposição de pesquisa e como um mapa 

aberto, deve estar sujeito a novas contribuições”.(FONSECA; FRANCO;2009,p60)  

Em linhas gerais a cartografia é um instrumento metodológico que pretende revelar 

processos de produção de subjetividades, isto é, a subjetivação, usando da observação de 

agenciamentos de desejo, de fatores de efetivação, de dispositivos coletivos de produção social.  

 Este estudo pretende realizar uma pesquisa que tem por referência a cartografia que elege 

como campo de investigação uma organização do serviço público, na qual se pretende, a partir da 

análise de discurso dos gestores dessa organização, dar visibilidade ao jogo de forças e estratégias 

micropolíticas que engendram a forma como se gerencia o processo de trabalho.  

     Nesta pesquisa, utilizou-se o instrumento cartográfico como um modo de revelar os 

fluxos de afetos entre os diversos sujeitos da pesquisa, trabalhadores, a gestão dos serviços e todos 

eles com os usuários. Buscando compreender os fenômenos da produção de cuidados, adentrando  

na micropolítica do processo de trabalho.Visando, assim, levantar possíveis “nós críticos”,nessa 

rede de atenção,procurando registrá-los a partir das ferramentas utilizadas nesse processo de 

investigação. 

Privilegia-se, na perspectiva de ROLNIK (2006) tal modalidade de pesquisa por entender 

que a cartografia participa e desencadeia um processo de construção de mundos e acompanha o 

interior dos processos de trabalho como o desenho de um mapa aberto, revelando as relações 

existentes entre os atores que estão nesse cotidiano do trabalho. 

A investigação cartográfica, então, transcorre como linhas de fluxos de intensidades que se 

interconectam, se sobrepõem e se entrecruzam e não cessam de passar, deslizando entre e 

situando-se no meio dos territórios da percepção e da sensação, dos encantos, dos encontros e 

                                                
21 Sobre os conceitos de olhar retina e corpo vibrátil ver Rolnik (2006). 
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desencontros, dos afetos e das paixões acompanhando, os movimentos das subjetividades que 

norteiam os fenômenos da produção do cuidado 

A pesquisa vai tomar narrativas através da entrevista, como uma técnica privilegiada de 

expressão, com processo dinâmico de interação social, em que fornece dados, informações e 

reflexões do próprio sujeito sobre a realidade que vivencia. Constituem uma demonstração da 

realidade: idéias, crenças, maneira de pensar, opiniões, sentimentos, maneiras de sentir, maneiras 

de atuar; condutas; projeções para o futuro; razões conscientes ou inconscientes de determinadas 

atitudes e comportamentos. 

Nesse sentido, MINAYO(1992) ressalta que  a entrevista, quando analisada, precisa 

incorporar o contexto de sua produção e ,sempre que possível,ser acompanhada e complementada 

por informações provenientes de observação participante. Dessa forma, além do discurso dos 

atores envolvidos na pesquisa, o investigador terá em mãos elementos de relações, práticas, 

cumplicidades e omissões que pontuam o cotidiano. 

De fato, na entrevista “ tudo é pertinente, nada é desprezível. Muitas vezes,não é 

unicamente aquilo que é dito explicitamente que é significativo (...) frequentemente, é nessas 

dobras do discurso que se esconde a ambigüidade e a contradição entre o pensar e o agir que 

importa captar e desvelar.” ( OLIVEIRA,R.D,1999;OLIVEIRA,M.D,1999,p29).  

 Neste estudo foi utilizada como instrumento de coleta de dados, a observação participante, 

análise documental e bibliográfica, caderno de campo e entrevistas semi-estruturadas na qual o 

pesquisador pode também fazer uso de um roteiro com perguntas previamente elaboradas, apenas 

com objetivo de guiar a conversa realizada com o entrevistado do que a ser algo seguido de forma 

rígida, dificultando as possibilidades de um maior aprofundamento na temática em questão e a 

relação construída com o entrevistado. Essas entrevistas foram realizadas com os usuários, 

familiares, cuidadores, trabalhadores e gestores de saúde. Paralelamente a essa estratégia 

metodológica, realizou-se uma pesquisa e análise dos documentos oficiais quanto aos serviços 

ofertados e prontuários disponíveis no CAPSI.   

MINAYO (2008) define que essa técnica combina perguntas fechadas e abertas, em que o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão, sem se prender à indagação 

formulada. O roteiro servirá de baliza de modo a não cercear a fala do entrevistado, mostrando, 

dessa forma, a sua importância para a construção do conhecimento sobre o social. 

 

Dadas estas colocações, Minayo  (1991;p131) reafirma:     
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 “...e esse encontro de duas subjetividades representantes de códigos                              

socioculturais quase sempre diferenciados é, ao mesmo tempo, rico, problemático 

e conflitivo.”  

   
 

As entrevistas foram gravadas mediante consentimento livre e esclarecido do entrevistado, 

devidamente registrado e, após transcrição das informações, foi realizada a análise do material 

empírico do conteúdo, sob uma perspectiva crítica e reflexiva, conforme proposta por 

MINAYO(2008) e ASSIS(1998), com ênfase em eixos temáticos, por possibilitar a descrição e a 

explicação de um pensamento, o qual pôde ser compreendido por meio da linguagem e da 

observação. 

 A opção por entrevistar os usuários, familiares, cuidadores e trabalhadores de saúde deve-

se ao desejo de privilegiar as percepções, falas e condutas destes atores sociais, em consonância 

com o objetivo principal desta pesquisa que é identificar e analisar a produção de cuidados do 

município em questão. 

Os contatos iniciais, que levaram à escolha dos entrevistados, começaram através da 

apresentação formal a alguns membros do CAPSI e aprofundaram-se durante o processo de 

observação de campo. No decorrer da pesquisa, pode-se perceber a necessidade da participação de 

outros profissionais e instituições que integram a rede. Ao todo foram entrevistados no CAPSI seis  

profissionais entre eles: psiquiatra, dois psicólogos, assistente social,coordenadora, terapeuta 

ocupacional . Já nas instituições PERCEPTO e CASA ADONAI foram entrevistadas as diretoras. 

Na VIJI privilegiou-se as falas dos profissionais envolvidos no caso norteador,isto é, a assistente 

social e a promotora. Vale ressaltar, a entrevista realizada com a responsável do caso escolhido 

como co-autora dessa produção de cuidados.                                                                                                                             

 Além das entrevistas, é importante situar também a observação participante como recurso 

complementar no processo investigativo, e que se constitui num momento especial da entrada no 

cenário da pesquisa, podendo ser caracterizado como o momento exploratório da investigação, no 

qual o pesquisador entra em contato com os atores sociais envolvidos na pesquisa e toma 

conhecimento das dinâmicas cotidianas no qual estão inseridos, num dado local e num 

determinado tempo. Dessa maneira, pode-se captar uma variedade de situações ou fenômenos que 

não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que observados diretamente na própria realidade. 

Nessa perspectiva, a observação participante foi utilizada para descrição, em diário de 

campo das atividades acompanhadas pela pesquisadora ou narradas pelos familiares, profissionais 

de saúde. A observação é entendida como o momento que enfatiza as relações informais do 
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pesquisador no campo. No entanto que essa informalidade aparente é igualmente revestida de 

cuidados éticos, teóricos e práticos (MINAYO, 2004), para que a partir da afinidade que se 

estabelece entre a pesquisadora e os participantes, em que a sua inserção na instituição o considere 

como mais um  no cotidiano porém, com um proposta diferenciada, pode-se observar, que esses 

vínculos favorecem a construção de uma rede informal na produção de cuidados. 

MINAYO (2004,p100) indicou que, no diário de campo, devem constar todas as 

informações “que não sejam o registro das entrevistas formais”. O diário foi adotado por se 

considerar que, uma vez inserido no campo de investigação, o pesquisador precisa de um 

instrumento que o ajude a registrar os processos de produção de subjetividades.  

A investigação cartográfica permite apreender a realidade, através da potência que emerge 

nas relações subjetivas na produção de cuidados. Comporta um feixe de relações e pode ser 

apresentada através de uma palavra, de uma frase ou de um resumo. Possibilitou, portanto, a 

descoberta de núcleos de sentido da comunicação, cuja freqüência ou presença representam nexos 

e explicação de significados do objeto em apreensão. A partir dessa perspectiva, a análise dos 

dados foi sistematizada, seguindo alguns passos operacionais. Esses passos permitiram o 

estabelecimento de relações entre as diferentes fontes, buscando conexões entre o material 

empírico e o referencial teórico-metodológico adotado, na tentativa de responder aos 

questionamentos e objetivos que norteiam o estudo. Dessa forma, pude sistematizar a análise dessa 

investigação, através dos seguintes passos:  

1-Ordenação dos dados- esse momento engloba tanto as entrevistas como o conjunto do 

material de observação quanto os documentos sociais e institucionais.  

2-Classificação dos dados- consiste na organização das informações, tomando por base a 

relação entre os dados empíricos, os objetivos e os pressupostos teóricos da pesquisa. Esse 

processo permite uma aproximação dos significados manifestos e latentes nas falas dos 

sujeitos, possibilitando desvelar os núcleos de sentido. Compõe-se de três etapas, a saber: 

1ª: leitura horizontal e exaustiva dos textos; período de realização da leitura flutuante e 

exaustiva do material transcrito das entrevistas e das observações, com o objetivo de 

estabelecer núcleos de sentido a partir das idéias centrais sobre o tema; 2ª leitura 

transversal: nesse processo, o pesquisador busca perceber as conexões entre as informações 

obtidas nas entrevistas e no trabalho de campo, procurando compreender e interpretar o que 

foi exposto pelo grupo estudado. 

3-Análise final: consiste na possibilidade de ordenação e classificação do material 

empírico, prevalecendo à compreensão e interpretação dos dados dos fenômenos sociais 

estudados;  
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4-Relatório: remete a uma formatação final. Esse produto da pesquisa é o momento da 

práxis do pesquisador. Esse instrumento precisa ressaltar os pontos mais relevantes do estudo, 

como também do trabalho de campo.   

Dessa forma, esta investigação constitui-se em um estudo de caso qualitativo, em que se  

utilizaram diversos recursos de coleta de dados, como observação participante, registro das 

observações de campo, entrevistas semi-estruturadas com informantes-chave, além da coleta de 

informações nos prontuários, através de um instrumento desenvolvido para este fim. Na entrada 

dos campos de pesquisa, foi solicitada permissão do estudo e entregue o termo de consentimento 

livre e esclarecido, que foram todos assinados. O projeto de pesquisa foi realizado de acordo com 

as diretrizes da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado pelo comitê de 

Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/HUAP.   

O Município de São Gonçalo dispõe de três CAPS,(CAPS, CAPSI,CAPSad) sendo 

destinado ao usuário infanto juvenil apenas uma unidade. Verifica-se que a formação dessa equipe 

aconteceu de forma gradual composta de três psicólogos, um psiquiatra, uma assistente social e 

uma terapeuta ocupacional.   

  O CAPSI Zé Garoto tem como pressuposto transpor os muros dos hospitais e permitir 

que o portador de transtorno mental resgate a sua singularidade e cidadania, integrando-se com a 

sua família e o meio social. 

 

Período de Realização da Pesquisa 
 

 A realização das entrevistas e dos registros do diário de campo ocorreu entre os meses de 

maio de 2012 e dezembro de 2012. Durante esse período, foram necessárias várias idas e vindas 

aos campos de observação, oportunidades essas que enriqueceram as informações coletadas, como 

também fortaleceram o entrelaçamento das subjetividades envolvidas. 

  

O caminhar metodológico  

 

 O estudo se deu através de um caso, que repercutiu em grande intensidade no município 

em questão. Entende-se que o caminho percorrido por este usuário pode revelar nuances reais dos 

processos das práticas de saúde, seus engendramentos e complexidades. Viso demonstrar a 

problematização do campo da clínica, do trabalho e cuidado em saúde. O interesse pelo presente 

estudo é dar visibilidade aos afetos que circulavam nesse “campo” problemático. Desdobrar esse 
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caso é desprover-me de qualquer defesa, é permitir estar “límpida” para me debruçar em 

emoções,é me sentir frágil e forte a cada momento,isto é, me deixar habitar pela intensidade dos 

afetos que disparam uma produção de vida em si, uma autopoiese22.  

 Ao me deparar com esse caso, lembrei de um artigo23 que li que me afetou muito, me vi 

realizando conexões entre um caso citado neste artigo e o caso “escolhido”, que no decorrer da 

pesquisa,  passou a me habitar.  

 Durante esse percurso, a emoção fluiu ,os afetos circulavam, eclodiam em cada encontro, 

bons ou ruins, ocorriam em grande intensidade. Mergulhei nesses afetos, cartografei a rede a partir 

desses encontros, pude adentrar nas subjetividades que permeavam a produção de cuidados que 

compreendia esse caso. 

 A partir dessa proposta, foram cartografados os movimentos de transformação da paisagem 

psicossocial que vão sendo desenhados em concomitância aos encontros, tentando acompanhar as 

linhas que se formam e se desmancham, realizando, assim, um trabalho centrado na dimensão 

relacional.  

 Nesse sentido, FRANCO(2010; p192) afirma:   

 
“ O fato de sermos sensíveis aos signos e considerarmos o mundo como algo a ser 

decifrado,constitui um dom que poderia ser oculto em nós caso não tivéssemos os 

encontros necessário.Assim,estes sistemas se produzem nas dinâmicas de afetos 

que emergem dos encontros intersubjetivos, os quais são repletos de diferentes 

signos,significados e desejos que conformam  os cenários de paixões e 

afetamentos descritos por Espinosa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22  Esse termo surgiu pela primeira na literatura internacional em 1974,em um artigo publicado por Varela,Maturana e 
Uribe,para definir os seres vivos como sistemas que produzem continuamente a si mesmos.Esses sistemas são 
autopoiéticos por definição,porque recompõem,de maneira incessante,os seus componentes desgastados.Pode-se 
concluir,portanto, que um sistema autopoiético é ao mesmo tempo produtor e produto e que se conformam em 
sentidos circulares,assumem uma circularidade produtiva,(apud Franco e Galavote 2009;176)  
23 O título do artigo é Em Busca da Clínica dos Afetos (Franco;T,B.Galavote;H,S)In:Semiótica,Afecção e Cuidado em 
Saúde.2010. 
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RESULTADOS: 

   

UM CASO EMBLEMÁTICO: DA IMPOSIÇÃO À ELEIÇÃO 

  

 No intuito de selecionar o sujeito do estudo, procurei  conversar informalmente com alguns 

profissionais do CAPSI para que esses sugerissem, de acordo com suas vivências, alguns casos 

que se enquadrassem na demanda do estudo. Ao estabelecer o diálogo entre os profissionais, pude 

perceber que a equipe de saúde mental, em sua maioria, estava recentemente formada pelo último 

concurso público realizado pela prefeitura no ano de 2011. Portanto, adentrar nesse espaço é 

experimentar a rede em conjunto. Já os profissionais veteranos, foram unânimes em indicar um 

caso que necessitava ter um “porta-voz” na rede.  Esse caso emblemático foi “dado” como 

resposta aos desejos da equipe e da gestão do CAPSI diante da implicação afetiva que norteou a 

produção de cuidados. A condução deste caso tornou-se inquestionável diante desta equipe. O 

prontuário  do “caso M” estava sempre à disposição, era o mais denso e, pelo visto, mais tenso.  O 

estudo buscou dados e informações na documentação existente, foram realizadas entrevistas com 

os profissionais de saúde, os responsáveis, assistente social e promotora da Vara da Infância e 

Juventude. 

         

“O CASO M” 

 “M” nasceu no dia 22 de novembro de 1994, mas somente foi registrado pelo seu genitor 

quatro anos depois, sob ordem judicial. Atualmente é um jovem de 18 anos, que iniciou a sua 

trajetória na rede de saúde mental desde os dois anos de idade. Nessa ocasião, a sua genitora 

começou a observar que “M”,  apresentava comportamentos arredios e agressivos, como também, 

não andava e nem falava. Diante desses comportamentos do filho, resolveu procurar um 

acompanhamento médico para “M” no posto de saúde próximo de sua residência. A pediatra que 

realizou a consulta solicitada pela genitora, o referenciou ao neurologista do Pólo Sanitário 

Washington Luiz Lopes que, naquele momento, era o único médico com esta especialidade que 

atendia pelo SUS no Município de São Gonçalo. Durante dois anos de assistência médica 

neurológica, “M” recebeu o diagnóstico de hiperatividade e retardo mental. A genitora relata que o 

ambulatório do médico era lotado constantemente, tornando os atendimentos rápidos e sucintos e 

meramente  prescritivos . Nesse sentido, afirma a genitora:  
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“Eu levava M  ao médico,ficava horas na fila para ser atendida e quando entrava 

no consultório o médico nem olhava para o meu filho direito,passava os remédios 

e pronto. Ficava com vergonha de mim mesma,parecia que ele tinha nojo da 

gente.”  (Mãe de M.) 

 

 Aos quatro anos de idade, “M” foi referenciado pelo neurologista que o acompanhava para 

a  CAMPSOL (Clínica de Assistência Médica Psicossocial) que mantinha um convênio com a 

Prefeitura para atender os usuários infanto-juvenis com necessidades especiais. O neurologista 

alegou que não tinha condições de “M” dar continuidade ao tratamento ambulatorial no PSWLL 

(Pólo Sanitário Washington Luiz Lopes), porque ficava muito agitado na sala de espera, no 

momento em que aguardava o atendimento.  Já na CAMPSOL “M” deu continuidade ao 

tratamento por um ano e seis meses. Porém, nessa instituição a genitora conseguiu somente a vaga 

para o atendimento médico, isto é, com o psiquiatra. Não havia vaga para o atendimento 

multiprofissional, conforme a demanda de “M”, sendo referenciado, então, para a APAE do 

município. Foram realizados alguns atendimentos  de curta duração,pois alegavam que não tinham 

condições de dar o suporte assistencial necessário para “M”. Nesse período a mãe de “M” 

percorreu outras instituições de saúde, ora públicas, ora particulares que mantinham convênio com 

o município, com a finalidade de realizar o tratamento de saúde indispensável para o seu filho.  

 Este fato é verificado na fala da assistente social:  

  
“[ ...] então, a falha da rede começou desde aquela situação inicial de “M”, com 

poucos anos de vida ele já não recebia atendimento necessário da rede. Parecia 

que ninguém queria se responsabilizar pelo caso,tamanho descaso de todos”. 

(Assistente Social da Vara da Infância e Adolescência e Idoso do município).  

  

 E o desabafo da mãe:  
 

“ Por diversas vezes pensei em desistir, era muito cansativo procurar os 

tratamentos que “M” precisava, eu já rodei tudo,pode acreditar, era muito difícil 

sair de casa com ele,precisava de ajuda até mesmo para subir no ônibus. Custei 

muito a achar um local para atender meu filho ainda é muito complicado,você nem 

imagina.” (mãe de “M” ).                                                                                                                                                                                                                   

  

 No decorrer dos anos, a peregrinação na rede perpetuou,                                                                                                                              

“M” já havia completado 8 anos de idade, até então, não havia efetuado um atendimento 

multiprofissional que necessitava receber.  Não bastava um tratamento que não consistia somente 

em atendimento psiquiátrico. Em seguida, foi referenciado para o CAPSI, através de uma 
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instituição filantrópica que, na ocasião, era coordenada por uma vereadora da cidade, que diante da 

complexidade do caso, acionou a rede para dar resolutividade a essa demanda. Durante o 

atendimento médico ambulatorial realizado nesta clínica filantrópica, que “M” recebeu o 

diagnóstico de Autismo. Isto é, transtorno global do desenvolvimento.  

 Concomitantemente, “M” iniciou o tratamento psicossocial no CAPSI e fonoaudiológico 

na APADA (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos). Essa instituição atendia 

pelo SUS as crianças com necessidades especiais, através de um contrato realizado com a FIASG 

(Fundação da Infância e Adolescência de São Gonçalo). 

  Apesar da idade, “M” não tinha contato com outras crianças e convivia somente com as 

suas irmãs. Desde os cinco anos de idade, passava o dia inteiro num “berço” que a mãe mandara 

construir num cômodo que parecia uma varanda, que se limitava a um espaço de 1m², com uma 

cerca de madeira com dois metros de altura, onde só saía para comer e tomar banho. Segundo o 

depoimento da mãe:  

  
“O berço foi construído para proteger M, senão ele foge é perigoso porque tem um 

rio e uma rua atrás da minha casa. Além disso,meu irmão tem um cachorro no 

quintal que eu não confio. Acho que eu não posso chamar aquilo de berço,parece 

uma jaula,né? Não tive outro jeito.” (Mãe de M.) 

 

 Corroborando com esse depoimento,  
  

“... é realmente uma prisão, é uma cela estreita com barras de madeira, lembrando 

cabo de vassoura, indo do chão até quase o teto, é muito pequeno, insalubre e 

assustador”. (Psicóloga que acompanhava “M” no CAPSI) .    

 

 A assistente social relata a sua implicação com o caso muito emocionada,   
 

“E quando fomos fazer uma visita nós ficamos realmente muito espantados. Eu 

fiquei bastante mobilizada sim, ele estava dentro de uma jaula que não tinha 1 m².  

Ele ficava ali o dia inteiro e todos os dias e quando nós chegamos o encontramos 

agachado, um cheiro de fezes muito intenso e nu. Eu olhei para aquele menino 

muito impressionada. Sabe aquele olhar de quem pede realmente ajuda?  Ai, a 

gente imediatamente fez contato com a promotoria falando da extrema urgência de 

se tirar aquele menino de lá e abrigar [...]  eram péssimas as condições como o 

menino estava vivendo ali naquela jaula. E ai, quando o “M” é internado, houve 

nesse momento, uma agilidade da justiça.” (Assistente Social).   

 

 A coordenadora do CAPSI relata:  
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 “Esse caso quando chegou aqui no CAPSI nos sensibilizou muito, “M” 

apresentava uma situação tão delicada, com múltiplas demandas, que ocasionou 

um envolvimento afetivo dos técnicos”.  

   
  Durante o acompanhamento realizado com a equipe do CAPSI, pode-se observar a 

inquietação dos membros da instituição com a precária condição de vida a que esse usuário estava 

submetido. Os profissionais que atendiam “M” no CAPSI perceberam a necessidade de 

sensibilizar os parentes que moravam no mesmo quintal a retirar o cachorro da família que devido 

a sua agressividade, vivia amarrado, ninguém podia chegar perto e, consequentemente, “M,” 

segundo o relato da mãe, não podia sair da grade por motivo de segurança. Diante desta situação, 

apesar de realizarem várias tentativas de acordo com a família para retirar “M” dessa condição 

deplorável de vida, o CAPSI solicitou ajuda da Vara da Infância e Juventude para uma 

intervenção.  A equipe da Vara, ao chegar à residência de “M”, percebeu que o caso era muito 

mais complexo do que poderiam imaginar. Não era somente um caso para ter um suporte 

assistencial, mas, sim, uma intervenção jurídica emergencial, um pedido de socorro.  

 A coordenadora do CAPSI declara:  

 

 “Tentamos várias vezes conversar com a família sobre a necessidade de 

retirar o cachorro do quintal, mas percebemos o descaso com a situação em que 

“M” se encontrava. Nas visitas domiciliares buscávamos sensibilizar os parentes, 

que moravam no mesmo quintal, para nos ajudar a tirar “M” dessa situação, mas 

esse nosso movimento não surtiu efeito. Para a equipe que acompanhava o caso, 

essa situação era muito angustiante. Tivemos que acionar a VIJI.”  

   

 A partir desse momento, “M” foi abrigado e a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso 

iniciou o acompanhamento do caso. Segundo a assistente social, a estrutura familiar de “M” era 

composta por três irmãos (duas irmãs,na ocasião, de 8 anos e 13 anos e um irmão de 18 anos já 

falecido) e pais separados que sustentam uma relação bastante conflituosa. A irmã mais nova de 

M. também realizava acompanhamento no CAPSI, apresentando transtornos neurológicos. 

Verificou-se, então, que, naquele momento, a família não estava em condições de cuidar de “M”. 

  “M” foi acolhido na Casa Lar Adonai, localizada em Alcântara, bairro do referido 

município. Essa Casa Lar é de iniciativa privada, dependente de donativos para a sua manutenção. 

É uma instituição simples que acolhe crianças que foram abandonadas ou negligenciadas pelos 

responsáveis. Em decorrência do quadro clínico de “M” (autismo), a Casa Adonai não teria 

condições de prestar um atendimento em horário integral, conforme as suas necessidades.   
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 Segundo os relatos dos entrevistados, A Casa Lar Adonai  não tinha condições financeiras, 

técnicas, inclusive, estruturais para acolher usuários com necessidades especiais. Porém, diante  

fragilidade do caso “M”, a proprietária do ADONAI aceitou o pedido da assistente social da VIJI ( 

Vara da Infância, da Juventude e do Idoso) em acolher  o usuário, que inicialmente seria um 

abrigamento provisório. Esse ato assistencial se perpetuou durante quatro anos, devido a impasses 

encontrados na rede de saúde mental para dar resolutividade ao caso.  

 

 

 

  TECENDO UMA REDE.......   

  

  Por falta de opção em escolher um lugar que pudesse acolher e dar resolutividade imediata 

a “M”, a CASA ADONAI o abrigou em situação inicialmente provisória, pois foi constatado que o 

município não disponibilizava de dispositivos de acolhimento de saúde mental que atendam as 

necessidades dos usuários infanto-juvenis. O serviço substitutivo de saúde mental que atende essa  

demanda, localiza-se no município vizinho, isto é, Niterói.  

 O Educandário Professor Almir Madeira é uma instituição estadual que atende os usuários 

infanto-juvenis dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito e Maricá.  

 Segundo o depoimento da assistente social da VIJI:  
“Nós tivemos muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo pra conseguir um 

abrigo que ficasse com ele. Há uma resistência também dos abrigos em receber 

crianças com essas demandas, hoje um pouco menos, mas ainda ocorre. Eles 

argumentam, e não é um argumento falso, mas, sim, um argumento verdadeiro  de 

que não tem gente preparada pra lidar com crianças com necessidades especiais, 

com distúrbios psíquicos ou neurológicos nas instituições. Então, esbarramos 

nesta dificuldade nos abrigos. Em geral os profissionais encaminham e sinalizam a 

aquele Almir  Madeira, que foi um que resistimos muito em  não mandar , porque  

imaginamos se ele fosse pra lá não sairia, porque lá as são crianças bastante 

comprometidas e nós ficamos preocupados de “M” acabar ficando 

institucionalizado mesmo, viraria mais um menino do Almir Madeira,sem 

identidade, somente número. Não queria isso para “M”,ele poderia ter uma vida 

melhor ” (Assistente Social) 

 

 De acordo com essa reflexão,  
 

“Lá tem crianças com comprometimentos graves, crianças acamadas, com 

problemas de paralisia cerebral, com quadros clínicos bastante graves entre outros 
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com comprometimentos mais brandos . Eu fiz umas visitas. Já tem bastante tempo 

que eu não vou lá, tinha crianças que não eram tão crônicas, mas muitas crianças 

crônicas. Eu particularmente reluto muito, não coloco criança ali. Acho que acaba 

ficando uma coisa hospitalar. Parece um paciente terminal. Não é nem 

institucionalizado, parece que você está mandando uma criança para um hospital 

de pacientes terminais. Pode não estar assim hoje, você está entendendo, porque 

tem muito tempo que eu não vou lá, mas quando eu fui, na época me chocou 

muito.” (Assistente Social). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Diante das dificuldades encontradas na rede de atenção aos cuidados em saúde mental, fica 

evidenciado que o usuário, durante o período de acolhimento, necessitava de um suporte  de 

profissionais, como auxiliar de enfermagem e cuidadores,  para conduzir da melhor maneira 

possível o seu cotidiano. Diante dessa situação, viso ressaltar o depoimento da assistente social:  

 

“ Nós tentamos acolher aqui para ver o que se conseguiria da rede, inclusive,  

tentamos da rede um auxiliar de enfermagem pra ficar lá no abrigo com ele, não 

conseguimos. Os educadores dariam conta durante o dia, precisávamos de uma 

auxiliar que ficasse pelo menos o turno da noite , solicitamos profissionais pra 

ficar com ele , porque tinha que ficar só com ele. Porque ele corria . Ele tinha uma 

coisa de correr, de se morder, de se bater, de tirar a roupa e defecar no chão, essas 

coisas. Não comia sozinho, ele era capaz de enfiar uma banana inteira na boca sem 

mastigar, era um negócio assim... ele não havia sido estimulado de forma alguma. 

Mas eu não consegui que o município desse esse suporte. Então nós começamos a 

fazer o seguinte: Eu, meu colega e mais uma promotora, começamos a nos cotizar 

para pagar uma pessoa para ficar lá, foi assim que a coisa teve que andar. E foi 

assim por um tempo. O salário da cuidadora de “M” nós que pagávamos,saía do 

nosso bolso. Ou era assim, ou a clínica não poderia ficar mais com ele.”  

(Assistente Social). 

 

 Durante esse período, foi solicitado à justiça o apoio financeiro do município para ajudar 

na manutenção da Casa Adonai, através do convênio com a FIASG, devido aos préstimos 

realizados pela instituição aos menores em situação de risco. Tarefa esta de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Assistência Social. Esse apoio foi fundamental para a permanência de 

“M”na instituição. A ajuda financeira era necessária para pagar a equipe técnica e esse 

financiamento hoje custeia a assistente social, psicólogo, cuidadora, auxiliando, assim, a 

manutenção da instituição.  
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  Vale esclarecer que “M”, nesse período, estava com 13 anos de idade, sem receber até 

então os atendimentos  multidisciplinares necessários para a sua saúde. Durante esse período, foi 

acordado diante do juiz que o CAPSI faria o atendimento diurno, com a responsabilidade de 

desenvolver uma assistência multidisciplinar adequada ao quadro clínico de “M”. Porém, esse 

acordo não pode ser cumprido devido alguns fatores, entre eles: o município não dispunha de 

veículo para transportar “M” da ADONAI para o CAPSI, não havia profissional da rede que 

pudesse acompanhá-lo no percurso, o telefone do CAPSI estava constantemente “cortado” por 

falta de pagamento, dificultando, portanto, a comunicação entre os profissionais que prestavam 

assistência a “M”. Pode-se observar que essas situações ocorriam com freqüência. A assiduidade 

no CAPSI era muito irregular, o usuário freqüentava as atividades do dispositivo uma vez por 

semana.  

 Segundo o relato da coordenadora,   

 
 [...] não é uma coisa das pessoas que trabalham aqui no CAPSI , mas é a própria 

política do município de fazer o  CAPSI funcionar assim, dificuldade não, falta de 

vontade política, mas isso foi criando um afastamento mesmo da nossa parceria 

com VIJI, pois não dependia da gente,não tínhamos condições de colocarmos “M” 

no ônibus. O Juiz determinou a assiduidade de “M” no CAPSI mas, não houve o 

comprometimento do município. Parecia má vontade nossa, mas não era, 

dependíamos de infra-estrutura para atender “M”. (Coordenadora do CAPSi).   

 

 Corroborando com esse depoimento,  
 

Várias vezes ficamos sem contato com a Casa Adonai ou até mesmo com 

a VIJI devido o corte do telefone do CAPSI, tínhamos que ligar do nosso próprio 

telefone. A secretaria de saúde e a coordenação de saúde mental sabiam da 

situação a qual estávamos passando, parecia que para eles isso não tinha 

importância. Em relação ao transporte, a situação era pior, ora o carro estava 

quebrado ora não tinha motorista. Até hoje isso ocorre, nós temos um carro para 

atender toda a rede de saúde mental e esse carro está sempre quebrado. 

(Coordenadora do CAPSi). 

 

 

 O depoimento da assistente social:  

 
“O CAPSI não conseguiu viabilizar isso, disse que não teria condições de absorver 

essa demanda do “M” , não tinha carro pra transportar o usuário, não tinha...essa 

resposta do CAPSI de que não poderia , no máximo atender uma vez por semana e 
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duas horas por dia e essas coisas foram acontecendo, também, foi esse caso que 

indispôs muito a gente com o CAPSI, pois a gente tinha uma parceria muito 

próxima, mas indispôs bastante.” (AS do VIJI). 

  
 Diante das dificuldades para dar prosseguimento ao atendimento psicossocial necessário a 

“M”, foi realizada uma pesquisa em instituições  do município que atendessem essas demandas.   

 
“Por não ter outra alternativa e a coisa estava ficando insustentável dentro do 

abrigo, a gente começou a tentar outro abrigamento,  que foi muito difícil também. 

Eles disseram que não tinham vaga, a gente não conseguiu colocá-lo lá e aí 

começamos, então, a ver propostas alternativas que não fossem do município e 

exigir que o município pagasse . Então, eu comecei a fazer uma pesquisa em 

Niterói, São Gonçalo, em todas as instituições particulares que pudessem atendê-

lo em regime integral, onde ele pudesse receber vários tratamentos, psicologia, 

psiquiatria, fono, fisioterapia, TO. Enfim, nós fizemos esse levantamento, vimos 

muito mais instituições em Niterói , porque oferece mais opções, aqui não  

conseguimos encontrar nenhuma, fomos em várias instituições, inclusive 

particular. Nós conseguimos o apoio do MP para o município custear escola para 

“M”. Percorri várias escolas especializadas,inclusive em Niterói,mas novamente  

esbarramos na questão do transporte....Infelizmente é isso, nadamos e morremos 

na praia.”   

    

 Durante esse período, a VIJI acionou a rede social do município para realizar um 

atendimento clínico integralizado para “M”, sendo assim, o encaminhou para a Clínica de 

Atendimento Psicossocial – PERCEPTO para a realização de um tratamento de psicomotricidade. 

O CAPSI com o trabalho psicossocial e a Casa ADONAI com o abrigamento. Essa rede não foi 

tecida corretamente devido à falta de comprometimento e de resolutividade do município.   

 Na PERCEPTO, “M” realiza atualmente o atendimento de psicomotricidade, uma vez por 

semana, e no CAPSI é feito o tratamento de Terapia Ocupacional, esse acompanhamento não é 

assíduo. Já o atendimento psiquiátrico é realizado conforme a necessidade de receitas médicas 

para a aquisição de medicamentos. Vale ressaltar, que “M” já completou 18 anos de idade, e que 

supostamente a sua demanda se direcionaria ao CAPS.   

  O depoimento da diretora da PERCEPTO revela,  

  

 “É muito triste a situação de “M”,ele continua largado na rede, que 

assistência psicossocial ele de fato têm? Ora está aqui na PERCEPTO,ora está no 

CAPSI,mas o que parece mesmo,sinceramente, que não está em lugar nenhum. 
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Ele adora vir pra cá, entra e saí feliz. Acredito que, quando vai ao CAPSI,isso 

também ocorra, ótimo. Mas não há um entrosamento das assistências, são 

trabalhos soltos e desarticulados. Já solicitei reuniões com a equipe, mas não 

conseguimos realizá-las. A nossa localização geográfica facilitaria esses 

encontros, já que a distância é de apenas dois quarteirões, mas esse não é o 

impedimento,não é? Acho que deve ser a sobrecarga de trabalho do 

CAPSI”.(Diretora da PERCEPTO).   

 

  Este relato, na verdade, aponta para a posição de uma desarticulação da produção de 

cuidados, demonstra a ausência de integralidade na atenção psicossocial ao qual os usuários da 

rede de saúde mental necessitam. Uma rede se tece através de tecnologias relacionais, de 

subjetividades que potencializam o cuidado. Por conseguinte, pode-se afirmar, a necessidade de 

dinamizar a  mudança nesse processo de cuidados,fortalecendo um novo desenho organizativo da 

rede.   

 Durante a pesquisa pude perceber que a dificuldade de encaminhar os jovens que 

alcançaram os 18 anos, deveriam ser referenciados para o CAPS, mas devido ao excesso de 

usuários e pouca estrutura técnica o dispositivo não consegue  trabalhar de “portas abertas” para a 

rede. Sendo assim, o CAPSI continua mantendo esses usuários sob os seus cuidados. Verifica-se 

então, a urgência da construção de novos dispositivos de saúde mental no município.   

  
“A rede é muito ruim. Por exemplo, nós não temos como encaminhar os pacientes, 

eles acabam ficando aqui mesmo no CAPSi.”(assistente social )  

 
“Estamos com muita dificuldade de encaminhar  esses jovens,sei que estamos 

trabalhando acima dos limites de usuários ,mas não sabemos fechar as portas,até 

porque a proposta deste dispositivo é permanecê-las abertas. Mas está difícil, entra 

usuário,mas não saí ninguém. Vou deixar esses jovens largados na rede,não posso 

fazer isso.Um CAPS e um CAPSI para um município com esta dimensão não tem 

como.” (coordenadora do CAPSI)  

 

“ O número de crianças que precisam de atendimento é muito grande para um 

único médico atender. Recentemente,foi contratada uma psiquiatra para atender os 

jovens que estão saindo do CAPSI e estão indo para o CAPS,você sabe que eles 

não tem psiquiatra ,que agora que conseguiram contratar? Temos pacientes aqui 

do CAPSI, que estão sendo atendidos, mas que deveriam estar freqüentando o 

CAPS, devido à idade, porém eles lá também estão sobrecarregados.Não estão 

dando conta dos usuários que freqüentam o CAPS,muito menos trabalhar com as 

portas abertas”. (psiquiatra do CAPSI).   



 77

 

  
 Esses relatos assinalam uma desarticulação interna e revelam a ausência de um 

planejamento integrado do trabalho em saúde mental. Isto corrobora, inevitalmente, para um 

engessamento das políticas públicas em relação ao sofrimento psíquico. Cabe ao CAPSI acolher o 

usuário e manter a porta-de-entrada aberta a rede de atenção, porém devido ao número reduzido 

dos dispositivos de atenção diária no município, pode-se constatar, a superpopulação nesses 

serviços substitutivos que reforçam a existência de muitos nós críticos com relação ao sistema de 

referência da rede, configurando a fragilidade de sua capacidade de conectividade.  

  Há, ainda, que se considerar que a fragilidade do sistema de referência da rede de saúde 

constitui um dos nós críticos para a configuração dos dispositivos de atenção diária, que devido à 

sua especificidade tecno-política de instância organizadora da porta-de-entrada da rede de atenção, 

não é plausível pensar, que esse dispositivo sozinho assumiria a responsabilidade pelo cuidado à 

saúde mental. Uma ampla interlocução entre os dispositivos de atenção diária e a atenção básica 

amplifica a potencialidade da rede, favorecendo assim um modo de cuidar integralizado. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa em mim: aprendizados no encontro com M. 

 

Adentrando nos encontros e desencontros vivenciados através da rede de saúde mental, no 

município de São Gonçalo, neste momento final do trabalho de mestrado, remeto a Espinosa uma 

inspiração que consegue expressar e resumir, de uma forma simples e sensível, o significado e o 

sentido  deste estudo para mim. Assim, posso afirmar que essa experiência produziu em mim bons 

encontros e afecções alegres que potencialmente redirecionaram a minha vida.  

De alguma forma, esse trabalho fala muito de mim, do meu trabalho, das várias transformações 

que ocorreram em mim nesse período, uma vez que, percebi nesta jornada que os encontros provocam 

efeitos diversos e inusitados, que instigam uma nova maneira de conduzir a vida. Aos poucos, fui 

compreendendo os diversos afetos e sentidos que percorrem o meu corpo. Essas incalculáveis 

sensações que permitiram lançar-me a descobertas. Isso tudo ganhou corpo por intermédio desse 

estudo que me conduziu a repensar sobre a produção de cuidados desses usuários que nos afetam.  

 Pude perceber que nessa rede da qual faço parte, pode fomentar bons encontros, tornando-

se um dispositivo importante na criação de práticas que possibilitem um “cuidar” fora das regras, 
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dos protocolos e do campo das certezas, abrindo, assim, espaço para novas paisagens. Trata-se, 

então, de novos agenciamentos, conexões que dão espaço para uma nova produção de vida. 

 Senti que os encontros realizados nas instituições de saúde, de alguma forma, afetaram os 

sujeitos envolvidos nessa pesquisa, revelando as subjetividades que atravessam o processo de 

constituição da realidade. A cada encontro uma composição, novas formas de ação, uma 

micropolítica que está sempre em construção, despertando a produção de novos territórios, 

buscando novo devir.   

 Diante dessa premissa, pude perceber que tive bons e maus encontros. Maus encontros em 

que, na maioria das vezes, a força do instituído se fez presente, através da dificuldade de exercer a 

escuta dos atores envolvidos, favorecendo a repetição de condutas que tentamos abolir no nosso 

cotidiano. Bons encontros, que geraram alegria e a possibilidade da construção de novos sentidos, 

capazes de proporcionar uma abertura para a experimentação de novas formas de viver, de agir, de 

trabalhar, de se relacionar, enfim, de se encontrar. Assim, através desses encontros, pude revelar a 

potência que emerge nas formas de ser e de circular pela vida, possibilitando um jeito novo de se 

relacionar com os sujeitos com sofrimento mental. 

  A questão que me proponho a discutir é o da compreensão da produção de saúde, que 

opera através dos encontros de um sujeito com o mundo social no qual está inserido, se os afetos 

que circulam nesses encontros têm potencializado a rede de cuidados e, consequentemente, o 

processo de desinstitucionalização. Viso ressaltar, que desinstitucionalizar é um processo social 

amplo que não se restringe à desconstrução do hospital, enquanto instância de tratamento e à 

construção de novas instituições que pretensamente funcionariam sob a lógica do novo paradigma 

da Atenção Psicossocial. É ressignificar as atitudes, as abordagens, é apostar nos processos de 

subjetivação que vão afetar as mudanças das práticas de saúde.  

 Através desses encontros realizados durante essa pesquisa na rede, pude conhecer as 

modalidades de atenção e os tipos de atendimentos oferecidos à população usuária do serviço, que 

chega com necessidades de saúde que se configuram como problemas de saúde mental. Durante 

esse percurso, trilhei um caminho de experimentação que trouxe marcas desses afetos, encontros, 

desencontros e atravessamentos que foram capazes ressignificar o meu mundo simbólico e 

subjetivo, diante dos processos da produção de saúde.    
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 Sobre a rede de saúde mental de São Gonçalo: outros aprendizados com M. 

 

  Durante esse percurso, percebi que o cuidado em saúde mental, especialmente no 

Município de São Gonçalo, ainda revela marcas da lógica manicomial no cotidiano dos serviços de 

saúde, deflagradas sob atos autoritários e inflexíveis, com baixa capacidade de resolutividade.  

 Viso ressaltar que essa mudança de paradigma não nasce com a criação da normatização 

que regula as políticas de saúde mental, o que, em si, foi uma conquista, mas, sim, da forma como 

têm se dado os encontros dos profissionais de saúde com os usuários com sofrimento mental e 

seus familiares. Sendo assim, não basta seguir as normas, nessa ótica sustentada pelo objetivo do 

encontro, é preciso ser capaz de afetar e deixar-se afetar pelo inusitado. Possibilitando dessa 

forma, o desdobramento da potência criativa, inventando novos sentidos para acolher os usuários 

com transtornos mentais. 

 Os discursos dos profissionais entrevistados revelaram uma desarticulação das ações de 

saúde mental, fato este que favorece a produção de ações isoladas, onde o acolhimento, escuta do 

sujeito, a humanização e a integralidade são pouco exploradas pela equipe. Isto fala, também, da 

reprodução e não da inversão do modelo assistencial que, em princípio, poderia ser deflagrado 

pela dinâmica das ações organizadas pela equipe do apoio matricial. E mais, mostra a omissão de 

propostas claras e estrategicamente definidas para os usuários em sofrimento psíquico, no bojo das 

políticas locais da atenção básica em saúde.   

 Diante dessa premissa, pude constatar algumas dificuldades que emergiram como pontos 

críticos a serem repensados em relação às ações em saúde mental, no contexto da produção de 

cuidado em saúde. A seguir, são levantados e retomados alguns pontos que conduzem as questões 

que surgiram nesse percurso.  

 A primeira delas refere-se à escassez de recursos humanos qualificados para o trabalho em 

saúde mental e, em especial, para conjugar as ações de saúde mental no âmbito da Atenção Básica. 

Essas ações, embora sejam regulamentadas pelas atuais políticas e desejadas pelos profissionais de 

saúde,  ainda não se sustentam no cotidiano dos serviços.  

  Ao transitar pela rede, constatei através das falas dos usuários, profissionais de saúde e 

gestores, que o déficit de trabalhadores nas unidades de saúde, nos dispositivos impedem uma 

produção de cuidados adequada à população. Tendo em vista a quantidade de CAPS e CAPSI que 

integram a rede de um município de grande número populacional. Não há um planejamento de 

uma política pública de saúde para atender à demanda.    

 Outro aspecto, que emerge no contexto das ações de cuidado em saúde mental, remete às 

dificuldades na acessibilidade dos usuários às ações e serviços produzidos pelos profissionais. O 
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acesso apresenta-se como primeiro obstáculo a ser superado pelo usuário que busca atendimentos 

em saúde mental. Este problema da organização da porta-de-entrada da unidade mostra uma de 

suas fragilidades para acolher pessoas em sofrimento psíquico e denuncia um despreparo da 

atenção primária em, realmente, estar constituindo-se como a entrada do sistema público de saúde. 

 Entretanto é plácido afirmar a dimensão paradoxal presente nesta rede que ora tem 

dificuldades de acolher os usuários infanto-juvenis, ora, ao acolher, o dispositivo CAPSI 

demonstra uma superlotação, apresentando dificuldade de redirecionamento na rede, isto é, não 

apresenta “porta-de-saída”, de modo que a rede não se constrói, pois perde as suas características 

de descentralização e conectividade. Portanto, o que vemos é “um conjunto de pontos ligados 

frágil e burocraticamente”(BARROS,2003,p196) . 

  No estudo de caso realizado, fica evidente que sem uma ampla movimentação e 

compromisso ético-político de planejadores, gestores e trabalhadores em saúde as discussões 

acerca da inversão do modelo assistencial, pode-se perpetuar o modelo biomédico na assistência à 

saúde.   

  Diante desse contexto, a Reforma Psiquiátrica limitava-se a discutir a criação dos novos 

serviços de atenção diária, e as ações em saúde mental, produzidas na atenção básica apareciam 

como modelo assistencial a ser superado, ou sequer entrava na referida discussão. Assim sendo, o 

risco de depositar todos os esforços no projeto de implementação e consolidação dos CAPS, como 

estratégia substitutiva ao hospital psiquiátrico, tende a negligenciar dois fatores essenciais à 

reorientação da atenção em saúde mental.   

 O primeiro fator concerne ao conceito de desinstitucionalização, os CAPS como 

dispositivos que favoreçam a potência das subjetividades circulantes provocando transformações 

profundas na cultura profissional daqueles que produzem o cuidado.      

 O outro fator refere-se ao conceito de redes e enfatiza a necessidade de maior interlocução 

entre as estratégias de cuidado em saúde mental com as redes intersetoriais e sociais que 

possibilitem o diálogo nos diferentes espaços onde o usuário constrói sua vida, de modo a garantir 

as práticas de cuidado de acordo com as necessidades específicas de saúde de cada usuário. Cabe 

lembrar que nenhum serviço, nenhuma estratégia tecno-política é capaz, isoladamente, de produzir 

a inversão do modelo assistencial. Para tanto, é necessário que essa produção ocorra enquanto 

processo social complexo, advinda dos desejos dos atores envolvidos.                                                                                                                                

 Sendo assim, pode-se dizer que a condução e a análise empreendida neste estudo ressaltam 

que os encontros que ocorrem nas políticas de saúde mental, potencializam alguns entraves no que 

concerne a rede do referido município, mas também apresenta-se muito rica, quando os atores 
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envolvidos propõem-se a flexibilizar e ampliar as estratégias de ação previstas no nível primário 

da atenção, a fim de complexificar a abordagem dos fenômenos de saúde/doença.  

 Este estudo, portanto, destinou-se muito mais em revelar do que explicar, em instigar a 

reflexão sobre os movimentos que constroem os processos de trabalho em saúde compostos por 

multiplicidades dos encontros e desencontros que têm potencializado a rede de cuidados e, 

consequentemente, o processo de desinstitucionalização. Quais as implicações que esses encontros 

têm produzido? Essa cartografia me fez mergulhar em situações inusitadas as quais me 

proporcionaram muitas afetações. Diante dessa minha experiência como pesquisadora, o que 

anseio é que esses novos cuidados com o sofrimento psíquico seja ampliado para além dos 

serviços de saúde, que adentre na sociedade como um todo. 

  Finalmente, cabe pontuar que este estudo não pretende esgotar a temática proposta, 

entretanto visa lançar inquietudes e questionamentos nos processos de subjetivação e 

desinstitucionalização dos usuários com transtornos mentais graves. Sem dúvida, esse é um campo 

em que muito se tem a desvendar.  
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ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   
 
 
                                    Dados de Identificação  
 
 
Título do Projeto:  A Cartografia da Produção do Cuidado na Rede de Atenção ao Transtorno 
Mental Infanto-Juvenil no Município de São Gonçalo.  
 
Pesquisador Responsável: Isabela Andrade Vidal  
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense- 
Instituto de Saúde da Comunidade- Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva.   
Telefones para contato: (21) 2705-0276; (21) 8846-9944.   
 
Nome do Voluntário:____________________________________________________. 
 
Idade:______ anos.                                            R.G.____________________________. 
 
Responsável legal (quando for o caso)_______________________________________.  
 
R.G. Responsável legal:__________________________________________________. 
 
 

O(A) Sr.(a)está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A Cartografia da 

Produção do Cuidado na Rede de Atenção ao Transtorno Mental Infanto-Juvenil no Município de 

São Gonçalo de responsabilidade da pesquisadora Isabela Andrade Vidal.    
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Esta pesquisa tem como objetivo analisar a produção de cuidado nas redes de saúde mental 

do município de São Gonçalo, junto ao CAPSI (Centro de Atenção Psicossocial  Infanto-Juvenil), 

tomando como referência as redes de serviços e as redes sociais nas quais o usuário busca o 

atendimento às suas necessidades. 

Tem como objetivo conhecer as modalidades de atenção e de cuidado às pessoas com 

transtornos mentais graves desenvolvidas na rede de saúde mental.  

A participação não é obrigatória e a qualquer momento os sujeitos podem desistir de 

participar e retirar os seus consentimentos. A recusa não trará nenhum prejuízo na relação com o 

pesquisador ou com a Unidade de Saúde. Essa participação  consistirá na gravação de entrevistas 

semi-estruturadas. Sendo estas realizadas com a autorização dos respectivos entrevistados, como 

forma de garantir o registro dos discursos Não haverá risco algum na participação do voluntário, 

como também, nenhum tipo de ressarcimento ou indenização. 

Deve-se ressaltar que os benefícios relacionados ao consentimento será a possibilidade de 

contribuir para uma reflexão quanto às práticas de saúde na Unidade e propiciar um aumento na 

qualidade da atenção em saúde mental prestada à comunidade e ao próprio sistema de saúde. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e será assegurado o 

sigilo das participações. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar a identificação, ou 

a de qualquer outra pessoa que venha a contribuir com este estudo.  

Os sujeitos convidados a participar desta pesquisa receberão uma cópia deste termo onde 

consta o telefone e o endereço do pesquisador principal e da instituição responsável pelo estudo, 

podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

 

Eu_______________________________________,R.G.nº_________________declaro ter 

sido informado e concordo em participar,como voluntário,do projeto de pesquisa acima descrito.  

Ou 

Eu _______________________________________,R.G.nº__________________, 

responsável legal por________________________________,R.G.nº_________________, delaro 

ter sido informado e concordo em participar,como voluntário,do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

 

                                         Niterói,_______de _________________de________. 
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_________________________________________________. 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal.  

 

_________________________________________________. 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento.  

 
__________________________________________________. 
Testemunha.  
 
__________________________________________________. 
Testemunha 

ANEXO II   

 

 
REGISTRO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS EM CAMPO  
 

Data: ____/____/____ Turno Observado:________________________  

Local da Observação:___________________________________________________  

Tempo de Observação:__________________________________________________  

Descrição e comentários dos eventos mais relevantes durante a observação:   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO III    

 

Roteiro de Entrevista   

 

Dirigido aos Profissionais de Saúde do CAPSI   
 

1. Qual sua categoria profissional?  

2. Há quanto tempo trabalha  no CAPSI?  

3. Quantos profissionais de saúde mental há na Unidade?  

4.  Além do CAPSI já trabalhou e/ou trabalha em outras unidades de saúde aqui em São Gonçalo?  

5.  Em sua opinião como você percebe a rede de saúde mental de São Gonçalo em relação aos  

atendimentos com os usuários? 

6.  Como é o trabalho em equipe? Como é a sua articulação com os outros profissionais?  

7.  Em relação à organização do serviço de saúde mental o que facilita e o que dificulta o exercício 

de suas atividades? 

8.  Há encaminhamentos dos usuários da saúde mental para outros serviços da rede de atenção? Há 

algum tipo de articulação com a rede social? 

9.  Existe algum tipo de acompanhamento dos casos clínicos com a coordenação de saúde mental? 

10. Existe alguma articulação da saúde mental com as Unidades Básicas de Saúde? 
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ANEXO IV   

  
Roteiro de Entrevista   

  

Dirigido aos Familiares do Usuário   

 
1. Nome  

2. Idade  

3. Estado Civil  

4. Grau de Instrução  

5. História da queixa atual. Como foi a evolução do caso clínico?  

6. Quem encaminhou “M”para o CAPSI? A família conhecia este dispositivo?  

7. Em sua opinião, quais foram as dificuldades  e/ou facilidades encontradas na rede em 

relação ao atendimento de “M”?  

8. Qual é a expectativa da família diante do tratamento aqui proposto? Que tipo de tratamento 

“M” realiza no CAPSI?  

9. O que é o CAPSI para a família?  

10.  Em sua opinião, existe algum tipo de articulação da rede social no tratamento de “M”?(ex: 

escolas, igrejas, ONGS)?    

11. Como a família percebeu que “M” apresentava problemas de saúde mental ?  

12. A família procurou outros especialistas na rede de saúde antes de chegar ao CAPSI?  
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ANEXO V  

 

Roteiro de Entrevista  

 

Dirigido aos Profissionais de Saúde Mental que integram a rede.  

 
1- Qual a sua categoria profissional?   

2- Em qual instituição de saúde trabalha?  

3- Há quanto tempo trabalha em São Gonçalo?  

4- Como que os usuários chegam nesta instituição? 

5- Em sua opinião como você percebe a rede de saúde mental de São Gonçalo em relação aos  

atendimentos com os usuários? 

6- Como é o trabalho em equipe? Como é a sua articulação com os outros profissionais que 

integram a rede?  

7-  Em relação à organização do serviço de saúde mental o que facilita e o que dificulta o 

exercício de suas atividades?   

8- Em sua opinião como você percebe a interação da saúde mental com a rede social do 

município? 
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