
 

 

Universidade Estácio de Sá 

Mestrado em Saúde da Família 

 

 

Israel Coutinho Sampaio Lima 

 

 

 

 

 

A integração entre a Saúde da Família e o Centro de 

Atenção Psicossocial: facilidades e limites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro - 2017  



 

 

Universidade Estácio de Sá 

Mestrado em Saúde da Família 

 

 

 

Israel Coutinho Sampaio Lima 

 

 

 

 

 

 

A integração entre a Saúde da Família e o Centro de 

Atenção Psicossocial: facilidades e limites 

 

Dissertação de Mestrado em Saúde da 

Família, apresentada à Universidade 

Estácio de Sá - UNESA, como exigência 

para obtenção do título de Mestre em 

Saúde da Família. 

Linha de pesquisa: Gestão e Integração da 

Saúde da Família à Rede SUS 

Orientador: Dr. Paulo Henrique de Almeida 

Rodrigues. 

 
 
 

Rio de Janeiro – 2017 



 

 

  



 

 

  



 

 

Dedicatória  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos governantes, gestores e profissionais 

da saúde que lutam por um sistema 

universal de saúde robusto, por meio da 

ampliação do acesso e fortificação da 

integração horizontal do cuidar 

psicossocial, o qual atenda às 

necessidades da comunidade dentro da 

rede de saúde.  



 

 

Agradecimentos 

Ao meu orientador Prof. Dr. Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, por ter aceito 

a tarefa de me acompanhar em todas as etapas deste trabalho. 

À minha mãe Stael Coutinho Sampaio, por acreditar nos meus sonhos. 

A André Marques Martins, por confiar no meu potencial e me motivar nos 

momentos de dificuldade. 

Ao meu grande amigo Frederico Luís, por me acompanhar diariamente na 

construção desta dissertação. 

À querida amiga Mylena Guimarães, pela dedicação dada à revisão textual. 

Ao amigo Dean Marques, por sugeri referências na área fenomenológica. 

À amiga Nágila Geórgia de Oliveira França, por ter me acolhido em sua 

residência, no período de coleta de dados em Crateús e por ter participado da 

etapa de coleta de assinaturas junto à coordenação dos serviços pesquisados. 

À aluna Rayara Rodrigues Araújo, por ter auxiliado na etapa de coleta de 

assinaturas junto à coordenação dos serviços pesquisados. 

À secretária do Mestrado, Ana Paula Moura Nunes, pela atenção e apoio dado 

durante todo o curso. 

Aos participantes desta pesquisa, que despenderam alguns minutos do seu 

tempo de trabalho para me receber e contribuir com suas vivências profissionais, 

sem vocês esta pesquisa não se concretizaria. 

Aos professores e colegas de mestrado, pois juntos construímos uma nova etapa 

em nossas vidas, por meio da troca e aprimoramento de conhecimentos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para viver fora do manicômio, de fato, os 

loucos e seus parceiros, precisam se 

conectar com a cidade e suas redes, aos 

vizinhos, aos parentes, a outras 

experiências transformadoras, a outras 

lutas, criando desse modo possibilidades 

inusitadas de trânsito e conexões afetivas e 

sociais, que, pouco a pouco, transformem 

os discursos sobre a loucura”. 

Mirian Abou-yd  



 

 

Resumo 

Esta dissertação apresenta através da abordagem fenomenológica, os 
elementos facilitadores ou limitantes para a integração do cuidado em saúde 
mental entre a Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial. Objetivo: 
Descrever como se apresenta a integração do processo de trabalho no cuidado 
da saúde mental desenvolvido entre a Saúde da Família e o Centro de Atenção 
Psicossocial na perspectiva do funcionamento da rede de saúde. Metodologia: 
Estudo do tipo qualitativo, baseado na fenomenologia transcendental de Edmund 
Husserl, realizado no Município de Crateús, Ceará, com vinte e seis participantes 
que fizeram parte da equipe de Agentes Comunitários de Saúde e da equipe 
multiprofissional de nível superior da Saúde da Família e do Centro de Atenção 
Psicossocial. Os dados foram produzidos entre os meses de novembro a 
dezembro de 2016, por meio de entrevista gravada em MP3, com base em 
roteiro semiestruturado. Os dados foram analisados a partir da trajetória 
fenomenológica de Husserl, em três momentos, a saber: a descrição, a redução 
e a interpretação, a qual deu origem a quatro unidades de significação: formas 
de acesso e organização do processo de trabalho nos serviços; fluxos de 
comunicação entre serviços; facilidades e limitações do processo de trabalho; e 
propostas que podem aumentar a integração. O estudo obteve parecer ético da 
Universidade Estácio de Sá, sob no 1.818.261, garantindo assim, os pré-
requisitos éticos com pesquisas que envolvem seres humanos diante da 
resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados e 
discussão: A integração do processo do cuidado em saúde mental entre a 
Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial, se apresenta bastante 
fragmentada, em detrimento dos aspetos limitantes, os quais estão ligados ao 
processo de trabalho das equipes, e a forma como a rede de atenção à saúde 
está estruturada. Já as facilidades estão relacionadas principalmente diante do 
comprometimento dos profissionais sobre o cuidado do usuário que vive com 
transtorno mental. Conclusão: Espera-se que esta pesquisa contribua para a 
melhoria da gestão dos cuidados de saúde mental da rede de atenção à saúde. 
Apesar das limitações serem mais predominantes do que as facilidades, no 
entanto, foram sistematizadas e as recomendações para a integração entre 
Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial poderão ser aplicáveis 
para reduzir tais limitações e melhorar a integração entre os serviços. 

 

 

Palavras-Chave: Atenção Primária à Saúde; Saúde da Família; Saúde Mental; 
Serviços de Saúde; Gestão em Saúde.  



 

 

Abstract 

This dissertation presents through the phenomenological approach the facilitating 
or limiting elements for the integration of mental health care between Family 
Health and the Psychosocial Care Center. Objective: To describe how the 
integration of the work process in the mental health care developed between the 
Family Health and the Psychosocial Care Center is presented in view of the 
functioning of the health network. Methodology: Qualitative study based on the 
transcendental phenomenology of Edmund Husserl, carried out in the city of 
Crateús, Ceará, Brazil, with twenty six participants who were part of the 
Community Health Agents team and the multiprofessional team of the Family 
Health and Center Of Psychosocial Attention. The data were produced between 
the months of November and December of 2016, through an interview recorded 
in MP3, based on a semi-structured script. The data were analyzed from the 
phenomenological trajectory of Husserl, in three moments, namely: the 
description, the reduction and the interpretation, which gave rise to four units of 
signification: forms of access and organization of the work process in the 
services; Communication flows between services; Facilities and limitations of the 
work process; And proposals that can increase integration. The study obtained 
an ethical opinion from the University Estácio de Sá, under nº 1.818.261, thus 
guaranteeing the ethical prerequisites for research involving human beings in 
response to Resolution 466 of 2012 of the National Health Council. Results and 
discussion: The integration of the process of mental health care between Family 
Health and the Psychosocial Care Center is very fragmented, to the detriment of 
the limiting aspects, which are related to the work process of the teams, and the 
way the Health care is structured. The facilities are mainly related to the 
commitment of professionals on the care of the user who lives with mental 
disorder. Conclusion: It is hoped that this research contributes to the 
improvement of the management of the mental health care of the health care 
network. Although limitations are more prevalent than facilities, however, they 
have been systematized and recommendations for integration between Family 
Health and the Psychosocial Care Center may be applicable to reduce such 
limitations and improve the integration between services. 

 

 

Descriptors: Primary Health Care; Family Health; Mental health; Health 
services; Health management. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser o primeiro e o mais 

constante contato do paciente com a rede de cuidados em saúde, e por isso 

deve funcionar de forma integrada aos demais serviços de atenção, inclusive, 

portanto, aos de saúde mental (DAWSON, 1920; OMS, 1978; STARFIELD, 

2002). 

Tal acepção vem sendo assimilada e construída em contexto nacional a 

partir da Reforma Sanitária Brasileira (RSB), entre 1970 e 1980, a qual buscou 

construir um novo sistema de saúde que fosse universal, baseado em noções de 

direito adquirido pela população. Diante de tais lutas, o Sistema Único de Saúde 

(SUS) tomou forma, instituído pela Lei no 8.080 de 1990, construído sobre os 

princípios da universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde 

(BRASIL, 1990). Foi buscando reorientar as ações desenvolvidas por todo o 

sistema público de saúde, que em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF) se 

fixa como estratégia reorganizadora da APS (BRASIL, 2012a). 

Contemporaneamente impulsionado pelo processo de mudança, a 

Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) surge em meio aos movimentos sociais 

em prol de melhores condições de atenção à saúde mental, com forte conteúdo 

antimanicomial. É a partir da criação da política nacional de saúde mental 

aprovada pela Lei no 10.216 de 2001, que o percurso de desinstitucionalização 

do modelo asilar toma vulto, ganhando força dentro do percurso de 

reestruturação da atenção à saúde mental, o qual tinha como foco a substituição 

gradual de leitos em hospitais psiquiátricos por serviços de base comunitária. 

Tais mudanças fizeram com que o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

fundado em 1986, se consolidasse por todo território nacional (BRASIL, 2001a; 

2004a). 

Essas mudanças se consubstanciaram e ganharam força diante do 

princípio firmado pela Declaração de Alma Ata, a qual passou a compreender a 

saúde, não mais como a ausência de doença ou incapacidade, definindo saúde 

como bem-estar não só físico como também mental e social (OMS, 1978). 

A saúde mental se constitui como meio importante nas discussões sobre 

seu manejo dentro do processo de redes em saúde. É devido seu impacto na 

saúde coletiva que a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2008), ressalvou a 
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necessidade de integração da saúde mental aos cuidados primários, de forma 

que tal integração se torne um componente essencial para o bom funcionamento 

de qualquer sistema de saúde. 

A APS se apresenta no âmbito nacional como nível de atenção 

organizador do Sistema Único de Saúde (SUS), por constituir-se porta de 

entrada preferencial do sistema, sendo responsável por ações de promoção, 

proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 

saúde, através da Saúde da Família (SF). Esta objetiva desenvolver a gestão da 

rede e integração dos serviços, no mais alto grau de descentralização e 

capilaridade, a fim de assegurar a oferta de atenção integral, a qual impacte na 

situação de saúde e autonomia do sujeito e das coletividades, a partir dos 

determinantes e condicionantes de saúde (BRASIL, 2013b). 

Giovanella etal. (2009) descrevem que o processo de coordenação e 

continuidade do cuidado é fator integrador destes sistemas, pois estão 

correlacionados em um processo interdependente. Em nível municipal, a APS 

atua na construção de vínculos com base nas políticas de saúde. 

Portanto, a integração entre SF e CAPS é meio propício para que o 

Ministério da Saúde (2002; 2013b) possa viabilizar o princípio da integralidade 

da assistência, tido no art.7o, II da Lei no 8.080/90 como “conjunto de ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema”. Assim a Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) passa ser meio efetivo para que se possa garantir a integralidade 

da assistência à saúde, por meio da articulação em níveis de complexidade 

crescente de ações e serviços de saúde conforme descrito no art. 2o, VI do 

Decreto no 7.508/2011, a qual leva em consideração: o acesso, o vínculo, a 

corresponsabilização do cuidado, a humanização da assistência, a equidade, a 

participação social, a gestão e regulação da RAS entre os diversos pontos de 

atenção e suas tecnologias, integradas pelo apoio logístico e técnico, para 

garantir a integralidade do cuidado. 

Enquanto conceito, a integralidade vem sendo compreendida como um 

princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual busca evidenciar uma 

bandeira de luta social, por um sistema de saúde único, universal e público, 

construído a partir das reivindicações promovidas pelo engajamento social do 
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movimento sanitário, apresentando-se como um guia, conduzindo o SUS e suas 

práticas, diante de características desejáveis (MATTOS, 2004). 

Desta forma, a integralidade, enquanto bandeira de luta, não pode ter 

seu sentido resumido, ou apregoado em conceitos limitantes. É devido a tal 

acepção que Mattos (2006) percebe de forma reflexiva, que os sentidos da 

integralidade podem ser compreendidos, a partir de três grandes dimensões: a 

primeira está ligada à prática profissional, a qual deve ser desenvolvida entre 

profissionais, usuários e familiares, independentemente de ser concebida no 

âmbito do SUS, ao que se pode compreender como boas práticas; a segunda se 

dá diante dos atributos da organização dos serviços; e a terceira dimensão está 

respaldada sobre as respostas dadas a problemas de saúde pelo governo. 

Ao abordar o processo de integração em RAS, entre os cuidados em 

saúde mental desenvolvidos pela SF e CAPS, esta pesquisa buscará adentrar 

aos aspectos críticos descritos por Serra e Rodrigues (2010), os quais imprimem 

relevância a este percurso, a partir das condições de acesso, gestão, 

comunicação e informação em redes de serviços em saúde. 

De tal forma, este estudo apresenta as facilidades e limites que ajudam 

ou dificultam a integração do processo de trabalho do cuidado em saúde mental 

entre a Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial, através da 

percepção, sobre as condições de acesso ao serviço, comunicação, informação 

e gestão em redes de serviços em saúde. 

Este estudo foi construído no aporte teórico baseado na fenomenologia 

husseriana, o qual pretende descrever os fenômenos existentes no ambiente 

pesquisado, por serem produtos construídos diante da visão subjetiva. Logo, 

Triviños (1987) ressalva que a interpretação do contexto emerge com base na 

percepção de um fenômeno existente em determinado cenário. Por isso, a 

utilização da percepção, não é vazia, e sim, coerente, lógica e consistente. Desta 

forma, os resultados são apresentados, através de descrições em narrativas, 

consubstanciadas em declarações de indivíduos, os quais dão fundamento 

concreto, pois para a fenomenologia, o que importa é o verdadeiro conteúdo da 

percepção. 

Além desta apresentação, a dissertação está organizada e subdividida em 

mais quatro seções. A segunda aborda o marco teórico sobre o tema, o qual 
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trata sobre a contextualização histórica da atenção primária à saúde e da saúde 

mental no Brasil, com destaque para seu desenvolvimento, conexões e desafios 

destes serviços em redes de atenção à saúde. A terceira seção apresenta a 

questão norteadora, objetivos e trajetória metodológica, a quarta parte apresenta 

a interpretação e discussão fenomenológica dos resultados e a última seção 

expõe as considerações finais sobre os principais achados descritos nos 

resultados. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

E DA SAÚDE MENTAL: DESENVOLVIMENTO, CONEXÕES E DESAFIOS 

2.1. Construção histórica da política nacional de atenção 

primária à saúde 

A reforma do Estado brasileiro e da Seguridade Social, dentro do contexto 

cidadania e democracia, permaneceram ausentes da agenda e do discurso das 

esquerdas até os anos 70. Após este período, o assunto foi inserido no centro 

das discussões, causando mudanças na teoria e na prática política (FLEURY, 

2009). 

Tais mudanças foram provocadas a partir do envolvimento dos 

movimentos sociais em luta pela construção da democratização do país e no 

protagonismo assumido pela Assembleia Nacional Constituinte de 1977 e 78, 

como cenário público privilegiado de enfrentamento de projetos em disputa por 

uma nova institucionalidade (FLEURY, 2009). 

Foi neste contexto que em setembro de 1978 foi realizada na antiga União 

das Repúblicas Socialista Soviética (URSS), a Conferência Internacional sobre 

Cuidados Primários de Saúde, dando origem a Declaração de Alma-Ata, a qual 

demonstrou a necessidade de ações urgentes de todos os governos, dos 

trabalhadores da saúde e da comunidade mundial para promover a saúde de 

todos os povos do mundo (OMS, 1978). 

Alma-Ata entende que os cuidados primários à saúde devem ser 

constituídos através da compreensão da saúde como estado completo de bem-

estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença, 

portando-a como um direito humano fundamental, tornando-se a saúde uma 

meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores 

sociais e econômicos, além do setor saúde. Fomenta o direito individual e 

coletivo sobre o direito dos povos em participar do planejamento e execução de 

seus cuidados de saúde. Evidencia os cuidados primários de saúde como peça 

chave para que se atinja o desenvolvimento, com espírito de justiça social, por 

meio de medidas sanitárias e sociais, para que todos até os anos 2000 

conseguissem atingir um nível de saúde que permitisse levar a vida social e 
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economicamente produtiva (OMS, 1978). Foi o protagonismo dado por Alma-Ata 

aos indivíduos e a coletividade por meio da compreensão da saúde como um 

bem constitucional, social e coletivo, que permitiu o apoderamento dos 

movimentos sociais sobre as reivindicações por melhores condições de saúde 

da população em busca de uma nova institucionalidade. 

Ao passo que Gerschman (2004) ressalta a importância dos movimentos 

sociais, destacando a atuação principal de dois grandes grupos: o movimento 

popular pela saúde e o movimento dos médicos. O primeiro teve origem a partir 

de núcleos apoiados pela Igreja Católica e pela militância de esquerda em 

comunidades pobres de periferias metropolitanas, tendo como reivindicação a 

melhoria das condições de saúde dessas regiões. O surgimento do movimento 

dos médicos se deu a partir de críticas ao sistema de saúde vigente e lutas da 

categoria por direitos trabalhistas. Tendo como liderança, as associações e 

sindicatos médicos, que tinham como bandeira a melhoria das condições de 

trabalho e a mudança no sistema de saúde, resistindo ao processo de mudança 

da medicina a qual transformava os médicos (típicos profissionais liberais) em 

trabalhadores assalariados e ainda como uma forma de luta pela 

democratização da sociedade. 

Em 1980, tais grupos alcançaram visibilidade nacional através dos 

encontros de medicina comunitária, e em um curto espaço de tempo 

transformaram seu eixo de atenção das ações comunitárias de base local pela 

necessidade de controle social dos serviços de saúde, melhoria da qualidade da 

medicina preventiva e desenvolvimento da promoção da saúde, além da 

melhoria das condições de vida que possibilitassem a conquista da saúde. Estes 

movimentos tiveram grande relevância na ampliação da discussão sobre a 

reforma da saúde, pois ajudaram na conformação do movimento sanitário 

(GERSCHMAN, 2004). 

No cenário institucional, o início da década de 1980 viu surgir iniciativas 

que deram maior visibilidade aos temas de saúde, como o primeiro Simpósio 

sobre Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados e a realização da 

sétima Conferência Nacional de Saúde (CNS) em março do mesmo ano. A 

sétima CNS foi organizada para promover e divulgar informações entre 

profissionais de saúde, ao mesmo tempo em que facilitasse as relações destes 
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com as instâncias estaduais. Teve como tema a extensão das ações de saúde 

através dos serviços básicos, o que refletia a união dos interesses dos 

sanitaristas em relação à expansão da cobertura de saúde, já assimilada pelo 

governo, aos princípios de ampliação dos cuidados básicos com a saúde 

defendidos pela OMS e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) (PAIVA; 

TEIXEIRA, 2014). 

Com o objetivo de imprimir legitimidade as ações do governo militar 

Escorel, Nascimento e Edler (2005) ressaltam que a inclusão de diversas 

lideranças do movimento sanitário em cargos diretivos do Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS), consolidou a concepção sobre a 

incorporação da medicina previdenciária à saúde pública. Este período foi 

marcado por uma grave crise econômica previdenciária e em resposta, os 

técnicos do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(Inamps), que lidavam com a crise do sistema Previdenciário, projetaram ações 

que buscavam reduzir as despesas com os contratos com o setor privado e a 

ampliação das ações do setor público. A principal medida foi denominada Ações 

Integradas de Saúde (AIS), que tinham por base os mecanismos de 

regionalização e hierarquização, através da integração da rede pública entre as 

esferas federal, estadual e municipal. 

Diante da necessidade de reorganização administrativa em resolver a 

ineficiência da máquina pública, da corrupção e do déficit orçamentário do 

sistema de saúde, começou a desenvolver-se entre os sanitaristas, um ideário 

que objetivava aproximar a saúde para todos os brasileiros, além de postular 

melhorias das condições de vida sanitária como um direito de cidadania 

postulado a partir da Conferência de Alma-Ata com foco na atenção básica à 

saúde (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 

Paiva e Teixeira (2014) ressaltam que houve grande mobilização da 

sociedade pela reforma do sistema de saúde, tendo como marco a oitava CNS, 

em março de 1986. Construído por meio de grupos e assembleias foram 

discutidas e aprovadas as principais demandas do movimento sanitarista: pelo 

fortalecimento do setor público de saúde, expansão da cobertura a todos os 

cidadãos e integração da medicina previdenciária à saúde pública, constituindo 

assim, um sistema único. 
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Foi com essa perspectiva de mudança que a oitava CNS expressou a 

necessidade de transcender os limites de uma reforma administrativa e 

financeira, exigindo-se uma reformulação ampla, através do próprio conceito de 

saúde, pelo fortalecimento do setor público de saúde, a dissociação da saúde da 

previdência, tendo como fonte de financiamento as esferas federal, estadual e 

municipal, que tais recursos poderiam ser oriundos de impostos (BRASIL, 1986). 

Ao final de 1986, em novembro, foi realizada a primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, em Ottawa, Canadá. Em concordância 

com os princípios de Alma-Ata, a carta de intenções ou carta de Ottawa, passa 

a compreender a saúde como bem-estar físico, mental e social, solidifica a 

promoção da saúde como processo instrumentalizador para a capacitação da 

comunidade para agir na melhoria da qualidade de vida e saúde, incluindo uma 

maior participação social no controle desse processo. Desta forma, a carta de 

Ottawa contribuiu seguramente para que a saúde fosse atingida para todos no 

ano 2000 e anos subsequentes (OMS, 1986).  

Todo este arcabouço de ideias democráticas foi canalizado para os 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, que se iniciaram em 1987. Em 

boa parte, a construção de um seguimento institucional democrático pôs a ideia 

da reordenação das políticas sociais que respondessem às demandas da 

comunidade por maior inclusão social e equidade. Tal projeção, fez com que o 

sistema de políticas sociais como um todo, demandasse por inclusão e redução 

das desigualdades, tomando assim uma conotação de afirmação dos direitos 

sociais de saúde como parte da cidadania (FLEURY, 2009). 

O ano de 1988 representa uma profunda transformação no padrão de 

proteção social, para Rodrigues e Santos (2011) o Sistema Único de Saúde 

(SUS) foi criado durante um percurso político tenso e conflituoso, por 

corresponder ao final dos anos da ditadura militar e inerente a isso, o cenário era 

cheio de incertezas políticas, ao mesmo tempo, poderia ser considerado rico, por 

ser resultante de movimentos sociais, os quais mobilizaram diferentes setores 

da sociedade, com forte expressão criativa e crítica ao regime militar e suas 

características centrais. A RSB se concretizou diante do ideário da mudança do 

setor saúde baseado na noção de direito adquirido pela população. 
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No entanto, Rodrigues e Santos (2011) inferem que o processo de 

construção social da saúde, passou por dificuldades, após a Constituição 

Federal de 88 reconhecer a saúde como direito de todos os brasileiros, pela 

criação do SUS, o governo Collor nos anos 1990 programou uma agenda 

neoliberal. Tal conformação política afeta diretamente o campo da saúde pela 

subordinação do INAMPS ao Ministério da Saúde e a criação da Funasa, além 

de cortes no financiamento do sistema. O mesmo governo causou impacto 

político com 25 vetos ao conteúdo da Lei Orgânica de Saúde (LOS) 8.080 de 

1990, acarretando alterações no projeto original, principalmente quanto ao 

controle social, ao financiamento e a estrutura do Ministério. Diante do impasse, 

houve uma rearticulação de um novo projeto que resultou na Lei no 8.142 de 

1990, que trata dos mecanismos de controle e participação social através dos 

conselhos e conferências de saúde, alocação e repasse de recursos do Fundo 

Nacional de Saúde (FNS) para os fundos estaduais e municipais de saúde. 

A articulação contínua, no entanto, desigual entre as dimensões sócio 

comunitárias, legislativo-parlamentar e técnico-institucional da saúde enquanto 

direito entre os anos de 1970 e 80, acabou por formular uma posposta de 

reestruturação institucional para a efetivação do direito em oposição às ações 

privatistas até então existentes. No entanto, o caminhar da RSB no pós-88 se 

inseriu em um cenário mais amplo de reforma neoliberal do Estado brasileiro, 

causando desigual distribuição de recursos e diminuição do poder dos órgãos 

administrativos, o que trouxe implicações para as práticas sociais, técnicas e 

sistêmicas (PAIM, 2008). 

Tamanha reestruturação, influenciada pela construção do SUS e de seus 

novos paradigmas para a organização da atenção à saúde, acabaram por 

romper com o paradigma curativista flexneriano, o qual não respondia aos 

problemas da organização das ações e serviços em saúde (SCHERER; 

MARINO; RAMOS, 2005). 

Os mesmos autores inferem que a construção dos novos paradigmas, se 

apresentam em primeiro momento pela própria criação do SUS, e em seguida, 

pela observação do avanço na transformação dos meios e estruturas, 

consubstanciadas frente à descentralização da gestão e na definição das 

competências e atribuições para os Estados e municípios. Embora, há que se 
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considerar as condições necessárias para o funcionamento do sistema de 

saúde, as dimensões político-jurídica e institucional não são suficientes para 

garantir a mudança pragmática. 

2.1.2. A saúde da família como estratégia organizadora da atenção 

primária à saúde no Brasil 

Foi a partir de 1990 que a saúde no Brasil passa a ser discutida e 

planejada com foco na APS. Giovanella et al. (2009) expõe o impacto que este 

período teve sobre a APS, devido seu caráter conceitual renovador. Com a 

regulamentação do SUS, construída sob os princípios da universalidade, 

equidade, integralidade, descentralização das organizações e a inclusão da 

participação social. Tais práticas deveriam ser planejadas e operacionalizadas 

de modo intersetorial, não ficando restrita ao primeiro nível, servindo de base a 

toda rede de saúde, contemplando aspectos biológicos, psicológicos e sociais, 

dentro de uma coletividade nos diversos níveis do processo saúde-doença, 

promovendo a saúde. 

Starfield (2002) traz a APS como componente chave da organização dos 

sistemas de saúde, devido ao impacto causado na saúde e no desenvolvimento 

das populações nos países que adotaram como base para seus sistemas de 

saúde: melhores indicadores de saúde, maior eficiência no fluxo dos usuários 

dentro do sistema, tratamento efetivo para condições crônicas, maior eficiência 

do cuidado, maior utilização de ações preventivas, maior satisfação dos usuários 

e diminuição das desigualdades sobre o acesso aos serviços e ao estado geral 

de saúde. 

A mesma autora infere que a APS possui dois aspectos distintos e 

interdependentes: é uma estratégia de organização e reorganização dos 

sistemas de saúde, que representa o primeiro nível de atenção, é também um 

modelo de mudança da prática assistencial dos profissionais de saúde. Possui 

uma estrutura composta por eixos descritos como atributos essenciais e 

derivados, o primeiro aborda a atenção ao primeiro contato, longitudinalidade, 

integralidade e coordenação; o segundo trata sobre: orientação familiar, 

comunitária e competência cultural. 
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Foi objetivando construir novos conhecimentos e legitimar a saúde como 

um direito de todos e dever do Estado, estruturado a partir da APS que Scherer, 

Marino e Ramos (2005) ressaltam a importância sobre o desenvolvimento de 

novas práticas, as quais precisavam ser implementadas em um curto período do 

tempo, para garantir à população o acesso universal, integral e equânime, em 

uma rede hierarquizada de serviços resolutivos. Em resposta ao desafio de 

reorientar um novo modelo de atenção no espaço político-operacional, que o 

Ministério da Saúde (MS) lançou em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), 

o qual em 1998 passa ser considerado estratégia estruturante dos sistemas 

municipais de saúde, passando a ser nomeado Estratégia Saúde da Família 

(ESF). 

Com isso, a Saúde da Família se insere em meio à comunidade, 

envolvendo-a nas ações de saúde, por meio do vínculo, o qual é fortificado pelos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e pela equipe multiprofissional, os quais 

se encontram perto dos domicílios e das famílias (COSTA et al., 2009). 

A SF incorpora e reafirma os princípios do SUS, apresentando-se como 

um modelo substitutivo ao modelo hegemônico biomédico. Seu trabalho é 

desenvolvido através da ação participativa multidisciplinar, em um território 

populacional adscrito, o que favorece o planejamento de ações e vigilância à 

saúde. Priorizando a proteção e promoção à saúde do indivíduo e das 

coletividades, tanto adultos, quanto crianças, sadias ou doentes, de forma 

integral e contínua. Com foco na realidade, na problemática existente no 

território, valorizando o apoderamento da comunidade sobre o processo de 

saúde e enfermidade (SCHERER; MARINO; RAMOS, 2005). 

Oliveira e Pereira (2013) acrescentam que as ações da SF devem ir além 

da assistência médica, dentro de seu percurso de expansão nacional, o qual 

deve reconhecer as necessidades da população a partir do estabelecimento das 

fragilidades vinculada aos usuários dos serviços e os profissionais de saúde, em 

contato permanente com o território. A SF é entendida e percebida em seu 

contexto físico e social, o que leva os profissionais da saúde a um contato com 

as condições de vida e saúde das populações, permitindo-lhes compreensão 

ampliada das necessidades sociais e de saúde. Tal aproximação amplia a 

possibilidade de intervenções que vão além das práticas curativas. 
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Ao ter a família como objeto do cuidado, deve-se considerar dois 

elementos derivados da APS incorporado na proposta de SF, tais como: a 

orientação comunitário-familiar e a peculiaridade cultural, a qual compõe o 

reconhecimento das necessidades familiares em função do contexto econômico, 

cultural e físico (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

É devido à importância da SF na reorganização da APS que, em 2011 

urge a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) pela portaria no 2.488, a qual 

estabelece diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a 

SF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Caracterizando-a 

como porta preferencial de entrada da Rede de Atenção à Saúde (RAS). As 

equipes Saúde da Família devem ser compostas por no mínimo, médico 

generalista ou especialista em medicina de Família e Comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e ACS, podendo ser acrescidos a equipe multidisciplinar os 

profissionais de saúde bucal: cirurgião dentista generalista ou especialista em 

Saúde da Família, auxiliar ou técnico em saúde bucal (BRASIL, 2012a).  

O MS (2012a) por meio da PNAB infere que suas ações devem ser 

desenvolvidas no mais alto grau de capilaridade e descentralização, tendo como 

princípios a universalidade, a acessibilidade, longitudinalidade do cuidado, 

integração da atenção, humanização, equidade e participação social. Tendo 

como diretrizes: adscrição do território, possibilitar o acesso e acessibilidade, 

fortificação do vínculo, coordenar a integralidade da rede, estimular participação 

dos usuários na forma de autonomia e construção do cuidado. 

Neste estudo os termos acesso e acessibilidade perpassam pelo 

entendimento feito por Travassos e Martins (2004) os quais argumentam haver 

uma distinção comumente empregada entre tais termos, no qual o acesso é uma 

dimensão estreitamente ligada a oferta dos serviços de saúde à população, já a 

acessibilidade pode ser correlacionada aos resultados obtidos pelo usuário, em 

detrimento da adequabilidade dos serviços as necessidades de saúde da 

comunidade. 

Tais normativas devem ser respaldadas no Decreto no 7.508, de 28 de 

julho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080/90, a qual define o acesso 

universal, igualitário e ordenado através de ações e serviços de saúde, tendo 
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como porta de entrada preferencial do SUS a APS por meio da SF adscrita em 

uma rede regionalizada e hierarquizada (BRASIL, 2011a). 

Com a finalidade de cumprir as funções para a construção e regulação da 

RAS, a APS deve: ser base, através do mais alto grau de descentralização e 

capilaridade; ser resolutiva identificando os riscos e necessidades de saúde, 

articulando diferentes tecnologias para o cuidado individual e coletivo por meio 

da clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos, na perspectiva de 

ampliação da autonomia social; possuir capacidade de coordenar o cuidado, 

pela elaboração, acompanhamento e gestão de Projetos Terapêuticos 

Singulares (PTS), acompanhando e organizando o fluxo dos usuários entre os 

pontos de atenção da RAS; e ordenando as redes, pelo reconhecimento das 

necessidades de saúde das comunidades sob sua responsabilidade (BRASIL, 

2012a). 

Como visto, a trajetória histórica que contextualiza o desenvolvimento da 

APS e a SF tem por base uma forte luta de movimentos sociais, os quais 

tomaram para si a necessidade da busca pela saúde como direito de todos, inato 

dentro de uma soberania nacional. Conceituado não mais, como a ausência de 

doença, e sim, por toda uma conjuntura característica pertinente ao bem-estar 

individual e coletivo. Tais fatos se devem a incorporação direta das ciências 

sociais no campo da saúde, a qual conforme Buss e Pellegrini (2007) a 

ocorrência de problemas de saúde estão ligados a fatores sociais, econômicos, 

culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais. 

Assim, a SF representa e considera os determinantes sociais em saúde, 

devido sua conformação política. No entanto, para que se possa trabalhar os 

determinantes sociais é preciso organizar a estrutura de trabalho, ultrapassando 

o trabalho individualizado presente na prática atual, passando a contemplar 

aspectos de gestão da estratégia em um processo que precisa ser 

constantemente avaliado e redirecionado (BUSS; PELLEGRINI, 2007). 

Lobato e Giovanella (2012) ressaltam a influência que o SUS provoca na 

sociedade diante da modificação sobre a compreensão do direito à saúde, que 

hoje é muito mais divulgada e acaba por influenciar outras áreas sociais. A noção 

ampliada de saúde, entendida por meio dos determinantes sociais, que hoje é 

facilmente compartilhada na comunidade. O entendimento da própria 
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corresponsabilização dos próprios municípios sobre a atenção à saúde passa 

ser maior após a implantação do SUS. É essa dinâmica social ao longo do 

tempo, que gera os valores sociais sobre a proteção à saúde, ou seja, a forma 

como a comunidade compreende a saúde e o risco de adoecer e como tratar os 

problemas de saúde. 

De tal forma, a SF precisa assumir o trabalho com foco nos determinantes 

sociais de saúde como uma política de Estado, para a qual haja financiamento, 

sensibilização e capacitação dos profissionais para desenvolver suas práticas, 

avaliação dos processos e integração com atividades realizadas por outros 

setores governamentais e civil (DOWBOR; WESTPHAL, 2013).  

2.1.3. Dimensão atual da atenção primária com foco no 

desenvolvimento da saúde da família no Brasil 

Atualmente a expansão da APS tem sido significativa. Ao final de 2013, 

haviam 36 mil equipes SF, 300 mil ACS e 23 mil Equipes de Saúde Bucal 

(RODRIGUES et al., 2014). No entanto, o seu financiamento se constitui em uma 

problemática devido a sua insuficiência, pois sabe-se que os municípios 

convivem com dificuldades financeiras, principalmente os de pequeno porte, por 

não contar com recursos próprios suficientes para financiar as despesas não 

cobertas pelo governo federal (MENDES; MARQUES, 2014). 

Outro ponto relevante é a composição e interdisciplinaridade das equipes 

de APS, em que a integração entre os seus membros constitui objeto de 

discussão, pois são simultaneamente espaços de entraves do sistema (FARIA; 

ALVES, 2015). 

Neste cenário a composição e a integração das ações e planejamento em 

saúde da equipe SF, podem estar fragmentadas diante da alteração da jornada 

de trabalho dos médicos, institucionalizada pela PNAB de 2012. A qual flexibiliza 

a carga horária médica para 20, 30 ou 40 horas semanais, podendo cada equipe 

possuir um ou mais médicos. Tal flexibilização poderá complicar o processo de 

trabalho das equipes Saúde da Família. Em um primeiro momento, porque 

médicos com até 30 horas em uma dada equipe poderão estar inseridos em mais 

de uma equipe, ocasionando a perca ou diminuição do vínculo entre serviço de 
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saúde e usuário. Em um segundo momento, porque a flexibilização é restrita ao 

médico, dando margem a conflitos com outros profissionais (FONTENELLE, 

2012). 

Escorel et al. (2007) concluíram que a SF vem encontrando obstáculos 

para a incorporação de profissionais adequados para se trabalhar na APS e que 

os mecanismos de inserção dos profissionais das equipes de saúde por meio de 

contratos temporários e vínculos precários, na maior parte das cidades 

brasileiras, podem afetar a sustentabilidade do programa. 

2.2. Entre o contexto histórico e a construção de um novo 

modelo de atenção à saúde mental 

A construção histórica de um novo modelo de atenção à saúde mental 

vem sendo construído desde o final da década de 1970, em um processo crítico 

acerca da desinstitucionalização da loucura, gerada a partir da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira (RPB), a qual fez questionamentos ao modelo psiquiátrico 

tradicional existente, resguardado sob a figura emblemática do psiquiatra, tendo 

como cenário cativo o manicômio (NASI; SCHNEIDER, 2011). 

A RPB é contemporânea a reforma sanitária, as quais reivindicavam 

mudanças dos modelos de atenção e gestão desenvolvidos na saúde, em defesa 

da coletividade, da equidade sobre a oferta de serviços, sobretudo, do 

protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos 

processos de gestão e criação de tecnologias de cuidado. Apesar da 

contemporaneidade entre os movimentos, a RPB possui uma história própria, 

constituída em contexto internacional de mudanças, as quais ultrapassassem a 

violência asilar. Fundamentada diante da crise do modelo asilar, por um lado, e 

no surgimento, por outro, das lutas pelos direitos dos pacientes com transtornos 

mentais, a partir dos movimentos sociais, que o processo de RPB é considerado 

maior do que a sanção de novas leis e normas dentro de um conjunto de 

mudanças nas políticas governamentais e nos serviços de saúde (BRASIL, 

2005). 

Neste contexto, se observa dois grandes momentos que levaram a 

discussão crítica sobre o modelo asilar, o primeiro se deu: a partir da crise da 
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Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM) através das reivindicações dos 

trabalhadores de saúde mental por melhores condições de trabalho (ALVES; 

DOURADO; CORTES, 2013).  

O segundo, através dos movimentos sociais em prol dos direitos das 

pessoas que vivem com transtornos mentais e de seus familiares, que se buscou 

reorientar o tratar manicomial, não somente pela criação de serviços os quais 

pudessem substituir o modelo asilar, mas também em novas maneiras de 

enxergar e de lidar com a loucura (NASI; SCHNEIDER, 2011). 

Daí por diante, as reivindicações por melhores condições do cuidar em 

saúde mental ganharam vulto e importância no cenário nacional. Em suma, o 

ano de 1978 é comumente caracterizado como o de início real dos movimentos 

sociais pelos direitos das pessoas que vivem com transtornos mentais em todo 

país. O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) surge neste 

ano, tendo em sua formação os integrantes do movimento sanitário, associações 

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

com histórico crônico de internações psiquiátricas. Estando baseado na crítica 

radical ao manicômio e sua desinstitucionalização desenvolvida na Itália, tal 

contexto inspirou a possibilidade de ruptura com os antigos paradigmas, como, 

por exemplo, na Colônia Juliano Moreira, enorme asilo com mais de 2.000 

pacientes internos no início dos anos 80, no Rio de Janeiro (BRASIL, 2005). 

A década de 80 é marcada conforme Fleury (2009) por iniciativas 

democráticas que o país vivencia com enfoque político social que deliberasse 

por maior inclusão e equidade das coletividades. 

2.2.1. Das práticas segregadoras ao surgimento do centro de atenção 

psicossocial 

Foi a partir do contexto anterior supracitado, que se originaram as 

primeiras propostas e ações para a reorganização do cuidar em saúde mental. 

Conforme o Ministério da Saúde (2004a) o primeiro CAPS foi inaugurado em 

março de 1986, na cidade de São Paulo, denominado Centro de Atenção 

Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira. Foi a partir de tal iniciativa que 

tantos outros CAPS se instituíram em outros lugares, fazendo parte de um 
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intenso movimento social, o qual denunciava a situação precária dos hospitais 

psiquiátricos, que ainda eram o único recurso destinado aos usuários portadores 

de doenças mentais. 

Por uma sociedade sem manicômios, constituiu-se o enfoque do II 

Congresso Nacional do MTSM, em 1987, na cidade de Bauru em São Paulo 

(BRASIL, 2005). Neste mesmo período, ocorreu a I Conferência Nacional de 

Saúde Mental na cidade do Rio de Janeiro, em desdobramento à 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, a qual representa um marco histórico para a psiquiatria 

brasileira, postulado pelo desejo das diferentes categorias profissionais ligadas 

à área, sobretudo pela incorporação de partidos políticos, entidades religiosas, 

instituições privadas, associações de usuário, instituições de ensino e demais 

segmentos da sociedade, em um esforço coletivo, para a viabilização da 

qualidade assistencial, em um processo participativo e democrático, 

entendendo-se que a política nacional de saúde mental necessita estar 

interligada à política nacional de desenvolvimento social do Governo Federal 

(BRASIL, 1988). 

Com a criação do SUS, em 1988, sob a lógica do controle social, exercido 

através dos Conselhos Municipais de Saúde, em uma conformação 

administrativa compartilhada entre gestão federal, estadual e municipal, as 

reivindicações por uma nova conformação do cuidar em saúde mental ganham 

força. O Congresso Nacional, em 1989, recebe o Projeto de Lei do deputado 

Paulo Delgado do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, propondo a 

regulamentação dos direitos da população que vive com transtornos mentais e 

a extinção progressiva dos manicômios no país. Este ponto é marcado como o 

início da luta do movimento de Reforma Psiquiátrica no cenário legislativo e 

normativo (BRASIL, 2005).  

Já em 1990, o Brasil firma compromisso com a assinatura da Declaração 

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

entrando em vigor as primeiras normas federais regulamentando a implantação 

de serviços de atenção diária, pautadas nas experiências dos primeiros CAPS, 

e as principais normas para fiscalização e classificação dos hospitais 

psiquiátricos. Foi a partir de 1992, que os movimentos sociais, inspirados pelo 

Projeto de Lei Paulo Delgado, conseguiram aprovar em vários estados 
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brasileiros as primeiras leis que determinavam a substituição progressiva dos 

leitos em hospitais psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde 

mental, passando a política de saúde mental ganhar delineamento definitivo 

(BRASIL, 2005). 

Neste contexto, os CAPS se expandiram de forma heterogênea, por todo 

o território nacional, amparados na Portaria GM/MS no 224/92, definidos como 

unidades de saúde locais regionalizadas sob a lógica da população adscrita 

definida pelo nível local, que oferecem atendimento de cuidados intermediários 

entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar em um ou dois turnos de 

quatro horas, por equipe multiprofissional. Sendo considerado um serviço de 

referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade ou persistência 

justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, 

personalizado e promotor de vida (BRASIL, 2004a). 

Camatta e Schneider (2009) ressaltam que tais mudanças e 

reformulações da prática em saúde mental, só se fez possível devido a 

organização da sociedade civil, a qual influenciou diretamente o MTSM, em prol 

de um bem maior: a superação do modelo asilar. Transcender o paradigma 

manicomial opressor se constituiu sob o confronto com o modelo psicossocial, o 

qual em sua essência não foca mais a doença, mas sim, o sofrimento existencial 

do sujeito, que vive em meio social. Tal mudança epistemológica se dirige a 

própria compreensão do indivíduo inserido na comunidade, fazendo parte de um 

núcleo familiar e que deve ser considerado no trabalho da equipe de saúde 

mental desses novos modelos de atenção psicossocial. 

Neste sentido a RPB é considerada corajosa, pois avançou legalmente e 

factualmente sobre a extinção dos manicômios, um avanço em relação à 

experiência de outros países industrializados (BLEICHER; FREIRE; SAMPAIO, 

2014). 

Foi através da busca por inovações e mudanças teórica e técnica que os 

CAPS se constituíram. Com enfoque na reabilitação psicossocial, visando 

promover o exercício da cidadania, maior grau de autonomia possível e interação 

social e familiar. Objetivando um cuidar singular e integral através da construção 

do vínculo entre: usuários, profissionais e familiares (NASI; SCHNEIDER, 2011). 
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Este modelo de atenção psicossocial compreende o sujeito como cidadão 

frente seus direitos e deveres, que para Cerquier-Manzini (2010) se constitui 

através da igualdade de todos perante a lei, cabendo a todos o domínio sobre 

seu corpo e sua vida, com acesso: a salário, a educação, a saúde, a habitação 

e lazer, assim como, o direito de livre expressão, ou seja, de ter uma vida digna 

como ser humano. 

Para que esta compreensão seja efetivada, tem-se que partir do princípio 

que a cidadania é considerada um direito para todos, não apenas para os iguais, 

mas, sobretudo, para os diferentes, pois a saúde mental não é apenas o contrário 

de doença mental. Em sua subjetividade fica implícito o respeito ao direito à 

dignidade humana. Isto se faz em uma vida sem preconceitos, sem 

discriminação e sem violência em qualquer nível (CHAMMA; FORCELLA, 2001). 

Somente em 2001, que a Reforma Psiquiátrica ganhou um novo impulso, 

ganhando maior visibilidade e solidez, através da aprovação do projeto de Lei no 

10.216 o qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas que vivem com 

transtornos mentais, através do redirecionamento da assistência em saúde 

mental, com enfoque aos serviços de base comunitária. Diante de tais 

prerrogativas, se constitui a PNSM (BRASIL, 2001a). 

Tal política constituiu-se como fruto de processos articulados nos campos 

técnico-assistenciais, político-jurídico, teórico-conceitual e sociocultural. 

Deixando claro, a necessidade de articulação entre serviços substitutivos, de 

atenção primária, com outros setores sociais, a fim de proporcionar inclusão 

social, cultural e de trabalho, o que gerou a necessidade de expansão e 

qualificação dos CAPS (ALVES; DOURADO; CORTES, 2013). 

A partir de 2002, o Ministério da Saúde por meio da Portaria no 336 define 

e estabelece diretrizes para o funcionamento dos CAPS. Constituindo-se como 

documento fundamental para orientação dos gestores e trabalhadores em saúde 

mental. Tais serviços passam a ser categorizados por porte e clientela, 

recebendo as denominações de: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi e CAPSad 

(BRASIL, 2002).  

O Ministério da Saúde (2004a, p.22) caracteriza os CAPS da seguinte 

forma: 
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a) Quanto ao tamanho do equipamento, estrutura física, 
profissionais e diversidade nas atividades terapêuticas.  

b) Quanto à especificidade da demanda, isto é, para crianças e 
adolescentes, usuários de álcool e outras drogas ou para 
transtornos psicóticos e neuróticos graves. 

Os diferentes tipos de CAPS são:  

• CAPS I e CAPS II: são CAPS para atendimento diário de 
adultos, em sua população de abrangência, com transtornos 
mentais severos e persistentes.  

• CAPS III: são CAPS para atendimento diário e noturno de 
adultos, durante sete dias da semana, atendendo à população 
de referência com transtornos mentais severos e persistentes.  

• CAPSi: CAPS para infância e adolescência, para atendimento 
diário a crianças e adolescentes com transtornos mentais. 

• CAPSad: CAPS para usuários de álcool e drogas, para 
atendimento diário à população com transtornos decorrentes do 
uso e dependência de substâncias psicoativas, como álcool e 
outras drogas. Esse tipo de CAPS possui leitos de repouso com 
a finalidade exclusiva de tratamento de desintoxicação. 

Quanto a formação das equipes dos CAPS estabelecido pela Portaria no 

336/02, o Ministério da Saúde (2004a, p.26;27) define:  

CAPS I: 1 médico psiquiatra ou médico com formação em saúde 
mental; 1 enfermeiro; 3 profissionais de nível superior de outras 
categorias profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta 
ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao 
projeto terapêutico; 4 profissionais de nível médio: técnico e/ou 
auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico 
educacional e artesão. 

CAPS II: 1 médico psiquiatra; 1 enfermeiro com formação em 
saúde mental; 4 profissionais de nível superior de outras 
categorias profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta 
ocupacional, pedagogo, professor de educação física ou outro 
profissional necessário ao projeto terapêutico; 6 profissionais de 
nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 
administrativo, técnico educacional e artesão. 

CAPS III: 2 médicos psiquiatras; 1 enfermeiro com formação em 
saúde mental; 5 profissionais de nível superior de outras 
categorias profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta 
ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário de nível 
superior; 8 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 
enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e 
artesão. 

CAPSi: 1 médico psiquiatra, ou neurologista ou pediatra com 
formação em saúde mental; 1 enfermeiro; 4 profissionais de 
nível superior entre as seguintes categorias profissionais: 
psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo, pedagogo ou outro profissional necessário ao 
projeto terapêutico; 5 profissionais de nível médio: técnico e/ou 
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auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico 
educacional e artesão. 

CAPSad: 1 médico psiquiatra; 1 enfermeiro com formação em 
saúde mental; 1 médico clínico, responsável pela triagem, 
avaliação e acompanhamento das intercorrências clínicas; 4 
profissionais de nível superior entre as seguintes categorias 
profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta 
ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao 
projeto terapêutico; 6 profissionais de nível médio: técnico e/ou 
auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico 
educacional e artesão. 

Objetivando efetivar esse processo de transição entre os modelos de 

atenção à saúde mental, o Ministério da Saúde neste período, apresenta o 

Programa de Volta para Casa através da Lei 10.708 de 2003 o qual impulsionou 

o processo de desinstitucionalização das pessoas que estavam há anos 

internadas em hospitais psiquiátricos. Tais sujeitos passaram a contar com 

suporte social que potencializava seu processo de alta hospitalar e reintegração 

social (BRASIL, 2003). 

Foi diante dessa nova realidade, que o Ministério da Saúde considerou 

necessário o estabelecimento de critérios técnicos para a redução contínua de 

leitos, especialmente nos hospitais de maior porte, de modo a garantir a 

adequada assistência extra-hospitalar aos pacientes, por mecanismos que 

permitissem uma transição adequada entre os hospitais psiquiátricos e a rede 

de atenção psicossocial, através da planificação racional dos investimentos 

financeiros do SUS, diante da urgência em estabelecer critérios racionais para a 

reestruturação do financiamento e remuneração dos procedimentos de 

atendimento psiquiátrico, que a Portaria no 52 de janeiro de 2004 institui o 

Programa Anual de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no 

SUS (BRASIL, 2004b). 

Houve a criação de novos métodos para fiscalização, gestão e redução 

programada de leitos psiquiátricos no país, a partir da construção de linhas de 

financiamento para os serviços substitutivos. É a partir deste ponto, que a rede 

de atenção diária em saúde mental se expande, passando a alcançar regiões de 

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

praticamente inexistente (BRASIL, 2005). 
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É a partir deste ato regulamentador que os usuários dos serviços de saúde 

mental passaram a necessitar efetivamente de recursos que permitissem a 

reintegração destes na sociedade (CAMPOS; BACCARI, 2011). Tais recursos 

se constituíram por meio de auxílio social e dos CAPS, os quais tinham por 

objetivo garantir a sobrevivência dos sujeitos com transtornos mentais, em uma 

sociedade a qual não garantia os direitos sociais de inclusão. Assim, a mudança 

na vida do sujeito do cuidado parte de uma nova forma de organização social, a 

qual dar ouvido e respeita seus interesses enquanto cidadão, além de 

fundamentar a construção de novas formas de compreender e lidar com a 

pobreza associada à doença mental (SALLES; BARROS, 2014). 

É buscando romper com o distanciamento entre profissionais, usuários e 

familiares criado historicamente pelo modelo manicomial, que o CAPS se 

estabelece na sociedade, através da preocupação com o binômio sujeito que 

vive em sofrimento mental e familiares (CAMATTA; SCHNEIDER, 2009). Os 

mesmos autores ressaltam a importância sobre a compreensão da lógica familiar 

deste usuário, a qual pode ser útil como meio estratégico para a abordagem e 

desenvolvimento de ações da equipe do CAPS na atenção à saúde mental, 

facilitando o enfrentamento das adversidades impostas em seu cotidiano, 

possibilitando reescrever a história de maneira menos dolorosa e angustiante.  

2.2.2. Implicações sobre a abordagem psicossocial na atenção à 

saúde mental e os desafios que a cerca 

Há que se levar em consideração a importância sobre o papel dos 

profissionais em saúde mental diante do poder cotransformador da vida dos 

usuários e familiares ligados a tais unidades de saúde, pois buscam fortalecer o 

poder da autonomia de cada sujeito e não mais controlar e enquadrar os mesmos 

(ALVES; OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2013).  

Para Bielemann et al. (2009) ao vislumbrarem a família como parte do 

cuidado é fundamental entendê-la a partir das adversidades que perpassa, pois, 

o grupo familiar contribui com o processo terapêutico, devendo assim, ser 

considerado sujeito da ação, e não mais, um simples receptáculo de informações 

passivo e inerte.  
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Compondo este meio Nardi e Ramminger (2007) apresentam a tensão 

que envolve o trabalho dos profissionais dos serviços de saúde mental propostos 

pela RPB diante de um meio rico para a criação e inovação, e ao mesmo tempo 

frente a desvalorização de seu papel, com a falta de investimentos e de ações 

intersetoriais, que impõe limites para a prática e sobrecarrega o trabalhador. 

Ao abordar a questão investimento o Reporton Mental Health System in 

Brazil ressalta que o aporte financeiro nacional, não corresponde as 

necessidades do ritmo de expansão dos cuidados da rede em saúde mental, 

acabando por gerar uma distribuição desigual da cobertura em todas as regiões 

do país. O que se constitui como um desafio para o Governo Federal (WHO, 

2007). 

Outro ponto primaz é abordado por Bleicher, Freire e Sampaio (2014) 

acerca da formação profissional em saúde mental, a qual não se pode abrir mão 

da preocupação ética, com sua competência técnica em nome de proposituras 

morais sobre um modo ideal de existência, pois o cuidar através da escuta do 

sujeito cuidado, representa suas necessidades, potencialidades implícitas na 

proposta atual. Devendo ser entendida como um responsabilizar-se pelo outro, 

a ponto de não aceitar a tentativa de eliminação, sempre frustrada de sua 

alteridade. Portanto, dar voz e resposta ao outro, é confirmar sua condição de 

sujeito singular. 

Com isso, deve-se dar importância a trajetória da reconstrução do sujeito 

institucionalizado, diante dos avanços conquistados pela RPB, pois é a partir de 

tais questões que se desenha um olhar de entendimento referente à luta por uma 

sociedade que possa reconhecer o indivíduo como sujeito, com seus direitos em 

uma subjetividade particular (SANTOS et al., 2014). 

O CAPS se constituiu como um dos locais em que é possível vivenciar o 

desenvolvimento dos usuários, suas possibilidades e perspectivas. É ao 

participar de um ambiente favorável como este, que as pessoas com transtornos 

mentais começam a vislumbrar em sua prática a possibilidade de realizar 

projetos. Por isso, o CAPS vem avançando na construção de uma sociedade a 

qual permite ao sujeito do cuidado em saúde mental vivenciar processos de 

inclusão, através do respeito em seu âmbito. No entanto, essa conexão ainda 

enfrenta resistência frente ao baixo poder de ações inter e intrasetoriais que 
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busquem integrar as pessoas com transtornos mentais no cotidiano social e dos 

serviços de saúde (SALLES; BARROS, 2014). 

Para o Ministério da Saúde (2004a) o processo intersetorial deve ocorrer 

de forma natural, a partir do desenvolvimento de atividades fora do CAPS, como 

parte de uma estratégia terapêutica de reabilitação psicossocial, que poderá 

iniciar-se ou ser articulada pelo CAPS, em meio a comunidade, no trabalho e na 

vida social. Desta forma, o CAPS tem capacidade para articular o cuidado clínico 

e programas de reabilitação psicossocial, por meio de ações que busquem inserir 

o sujeito em meio social, respeitando a individualidade e os princípios de 

cidadania que minimizem o estigma e promovam o protagonismo de cada 

usuário diante da sua vida. Já o percurso intrasetorial se constitui dentro da 

própria rede de cuidados em saúde, pela integração dos diversos níveis de 

atenção à saúde e acompanhamento do sujeito dentro da rede. 

Desta forma, podemos frisar que as ações inter e intrasetoriais são de 

grande valia para o CAPS, uma vez que buscam estabelecer parcerias entre 

diversos dispositivos existentes na comunidade, os quais devem ser cada vez 

mais consolidados, com a forma de oferecer um atendimento integral aos 

usuários em sofrimento mental (NASI; SCHNEIDER, 2011). 

Assim, a autonomia do sujeito começa a ser construída, a partir de 

diversas modalidades terapêuticas: grupos, individual, domiciliares e 

comunitárias. Adquirindo significação na vida dos usuários e familiares, através 

da valorização do eu e do outro. O usuário do CAPS passa a habitar neste meio 

novas formas de existir: o colaborador, o conselheiro, o que melhorou, o que 

cozinha bem, o que se casou, transcendendo etapas de insegurança para 

autoconfiança do eu, passando a propiciar uma existência mais satisfatória. Ao 

conseguirem atingir tais objetivos, o indivíduo começa a se arriscar em suas 

próprias construções laborais e de autocuidado: fazer sua alimentação, 

exercícios de lazer, passa a cuidar do cuidado familiar e o próprio autocuidar, 

constrói redes próximas de comunicação entre familiares e comunidade 

(SURJUS; CAMPOS, 2011). 

Outro ponto que deve ser posto em discussão se refere aos aspectos da 

qualificação dos profissionais ligados aos serviços psicossociais, quanto ao risco 

que a medicalização pode causar aos usuários destes serviços, tornando-a 



40 
 

como forma de tratamento exclusivo, contrapondo à lógica da RPB (LUZIO; 

L’ABBATE, 2009). O processo de medicalização para Surjus e Campos (2011) 

deverá ser constituído dentro do CAPS como a utilização da medicação atrelada 

a outras terapêuticas e está se constitui como parte integradora de um projeto 

terapêutico, podendo seu uso ser questionado e refletido. É objetivando 

compreender e discutir a temática dentro do projeto terapêutico que Campos et 

al. (2013) ressalta que os trabalhadores não médicos devem adentrar ao 

assunto, para que possam compreender, dialogar e negociar o uso, a troca ou 

adaptação de determinados medicamentos dentro do processo terapêutico. 

Este projeto terapêutico deve ser construído dentro da 

interdisciplinaridade, em um campo aberto, levando em consideração o contexto 

histórico-cultural-social, através do compartilhamento de experiências, pela troca 

de informações entre várias especialidades na busca de soluções para os 

problemas emergentes, desta forma o trabalho interdisciplinar é o meio para se 

conseguir um resultado efetivo no interior do objetivo proposto pela reforma 

psiquiátrica (ANTUNES; QUEIROZ, 2007). Vale-se acrescentar que o projeto 

terapêutico deve ser avaliado periodicamente, não devendo se tornar protocolar 

(CAMPOS et al., 2011). 

Como elemento concretizador dentro de tal percurso a equipe ou 

profissional de referência dentro do projeto terapêutico se apresenta como 

instância organizadora do processo de trabalho e assistência dos CAPS. Tais 

ações fazem parte da gestão clínica, a qual determina o modelo de intervenção 

junto ao usuário e à rede. Como desafio inerente a este contexto a construção 

de trocas entre os agentes envolvidos com a atenção dentro e fora dos CAPS se 

faz presente, pois são complexas, uma vez que envolvem elementos paradoxais, 

contidos na inter-relação sujeito do cuidado, familiares cuidadores e profissionais 

dentro de uma coletividade (MIRANDA; CAMPOS, 2010). 

É ao vislumbrar tantos desafios que a OMS apresentou o Plano de Ação 

Integral para a Saúde Mental de 2013 a 2020, o qual objetiva promover o bem-

estar mental, através da prevenção dos distúrbios mentais, do cuidado, pela 

promoção dos direitos humanos, pela redução das desigualdades sociais entre 

as pessoas que vivem com distúrbios psíquicos. Tal plano se baseia em seis 

princípios: cobertura universal, integral e equânime de saúde para todas as 
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coletividades; promoção da saúde mental a partir dos direitos humanos 

internacionais e regionais; trabalho baseado em evidências de atuação para a 

prevenção e reabilitação da saúde mental levando em consideração as 

características socioculturais; consideração do clico de vida frente às políticas, 

planos e serviços de saúde mental baseado em necessidades sociais e de saúde 

em todas as etapas da vida; proposta multisetorial pela criação de vínculos 

intersetoriais entre serviços de saúde, educação, emprego, justiça, habitação, 

assistência social, bem como demais setores existente na comunidade; e a 

qualificação das pessoas que vivem com transtornos mentais e psicológicos, 

através do exercício do direito de autonomia e liberdade (OMS, 2013). 

A partir desta discussão Barros, Jorge e Vasconcelos (2013) reafirmam 

que tais serviços ancorados na perspectiva de atenção psicossocial devem 

oferecer às famílias assistidas cuidado planejado e permanente. Que para Jorge 

et al. (2011) tais ações só tornaram factíveis e resolutivas na medida em que 

todos estes dispositivos suprirem as necessidades de saúde da população em 

cada ato de cuidar. Levando em consideração conforme Silva (2005a p.313) a 

produção do “comprometimento e engajamento do profissional no projeto de 

desinstitucionalização”. 

2.3. Redes de atenção à saúde: idealização e construção 

A Rede de Atenção à Saúde é compreendida e tida, no contexto brasileiro, 

como uma malha que deve estar integrada e interconectada aos diferentes 

serviços de saúde, em um dado território, organizada por níveis de complexidade 

crescente, para que se consiga ofertar atendimento integral à saúde (SANTOS; 

ANDRADE, 2013). 

Sua implantação deverá atender os seguintes critérios: adscrição de 

território e população; realização de diagnóstico local em saúde; construção de 

uma malha de serviços desejáveis às características locais em seus diferentes 

níveis de complexidade e serviços de apoio; criação de sistema logístico, de 

regulação e governança para o funcionamento da rede (SILVA, 2013). 

Tal concepção vem sendo construída, a partir do relatório Dawson, em 

1920, o qual apresentou uma nova organização dos serviços de saúde, a partir 
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da APS, para o Ministério da Saúde da Grã-Bretanha. Desta forma, Dawson 

propôs que a organização dos serviços de saúde fosse construída através de 

níveis, descritos como: serviços domiciliares, centros primários de saúde, 

centros secundários de saúde, serviços suplementares e hospitais de ensino, 

gerido por uma autoridade sanitária regional (DAWSON, 1964). 

Desta forma, Dawson apresenta a importância sobre a integração entre 

cuidados primários e secundários em saúde, a partir da interconexão das ações 

dos profissionais que compõe tais equipes a partir do referenciamento de casos 

da APS para a atenção secundária, por motivos de dificuldades diagnóstica, 

tratamento ou necessidade de equipe especializada. Devendo a APS 

permanecer em permanente contato com o caso referenciado (DAWSON, 1964). 

A construção da rede de saúde deve envolver diversos aspectos os quais 

devem se inter-relacionar, tais como: a regulação dos serviços; o processo de 

gestão clínica; as condições de acesso aos serviços; os recursos humanos; o 

sistema de informação, comunicação e apoio logístico. É importante frisar que a 

regulação da rede e dos serviços que ela oferta é tarefa indelegável do gestor 

do sistema de saúde e envolve processos tais como: planejamento da oferta de 

serviços e ações com base nas necessidades de saúde da população; 

estabelecimento de metas e responsabilidades qualitativas e quantitativas da 

atenção para todos os níveis de complexidade; regulação dos serviços; 

monitoramento e avaliação dos resultados concretizados para a correção dos 

processos de trabalho (SERRA; RODRIGUES, 2010). 

Além disso, Mendes (2011; 2012 e 2015) descreve como pré-requisitos 

para a construção da RAS os seguintes elementos: a população, a estrutura 

operacional e o modelo de atenção à saúde. 

A população é o primeiro elemento e razão da existência da RAS, sob sua 

responsabilidade sanitária e econômica. Essa é a característica a qual baseia a 

atenção à saúde na população, por meio de sua adscrição, em grupos 

específicos por todo o território de sua responsabilidade sanitária (MENDES, 

2011; 2012 e 2015). 

O segundo elemento é a estrutura operacional que é composta por cinco 

componentes: o centro de comunicação, a atenção primária à saúde; os pontos 
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de atenção secundários e terciários; os sistemas de apoio; os sistemas 

logísticos; e o sistema de governança da rede de atenção à saúde. Os três 

primeiros estão ligados aos nós da rede, o quarto as ligações entre os diferentes 

nós, e o quinto governa as relações entre os quatro primeiros (MENDES, 2011; 

2012 e 2015). 

Já o modelo de atenção à saúde aborda a organização e o funcionamento 

da RAS, articulando de forma singular as relações entre a necessidade da 

população e dos grupos que compõe esse nicho, o qual leva em consideração 

aspectos epidemiológicos, sociais, culturais e econômicos, vigentes em 

determinado tempo e em determinada sociedade (MENDES, 2011; 2012 e 

2015). 

2.3.1. Relação entre a saúde da família e centro de atenção 

psicossocial: conexões e desafios enfrentados 

No Brasil a implantação e desenvolvimento da SF, como proposta 

reorganizadora da APS, se constitui como uma importante política, a qual 

representa uma das frentes mais inovadoras diante da reorganização da rede 

SUS, quando, articulada e integrada ao contexto da RPB (AMARANTE, 2012). 

Tal processo vem se construindo mediante a estratégia adotada pela 

Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) no 01/2001, a qual amplia a 

responsabilidade sobre a gestão da Atenção Básica dos municípios, definindo o 

percurso de regionalização, através do fortalecimento da capacidade de gestão 

do SUS. A mesma portaria cria como instrumento que possa concretizar o 

processo de regionalização da assistência à saúde, o Plano Diretor de 

Regionalização (PDR) e o Plano Diretor de Investimentos (PDI), pautados em 

objetivos que possam definir ou redefinir prioridades de intervenção, mediante 

as necessidades da população por saúde, garantindo uma assistência equânime 

e acessível em todos os níveis de atenção da rede (BRASIL, 2001b). 

A portaria no 4.279, de 30 de dezembro de 2010 estabeleceu diretrizes 

para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, através do 

fortalecimento da APS como meio coordenador e estruturante da RAS (BRASIL, 

2010).  
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O Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 

n°8.080/90, infere em seu art.5o que a região de saúde deverá conter, no mínimo, 

ações e serviços de: atenção primária, urgência e emergência, atenção 

psicossocial, atenção ambulatorial especializada, hospitalar e de vigilância em 

saúde. Tendo como porta de entrada preferencial o SUS, conforme o art. 9o os 

serviços primários, de atenção psicossocial, urgência e emergência, na qual, a 

RAS deve assegurar a continuidade do cuidado em saúde, conforme art. 12o em 

todos os níveis de atenção integrantes da rede. O art. 13o assegura ao usuário 

o acesso universal, igualitário e ordenado às ações de saúde, garantindo em 

seus incisos I, II e III, a transparência, a integralidade e equidade no acesso, por 

meio da orientação, ordenação, monitoração dos fluxos e acessos aos serviços 

de saúde (BRASIL, 2011a).  

Junto a este processo de construção da rede, que em 2011, o Ministério 

da Saúde, publica a Portaria no 3.088 a qual vai instituir a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) para pessoas que vivem em sofrimento ou com transtorno 

mental, podendo ter necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas. Tendo como objetivos gerais em seus incisos I, II e III do art.3o promover 

e ampliar o acesso a atenção psicossocial, por meio da garantia da articulação 

e integração dos vários pontos da rede de saúde no território, qualificando o 

cuidado através do acolhimento, acompanhamento contínuo e atenção as 

urgências. Objetivando especificamente de acordo com o art. 4o inciso V, a 

promoção de estratégias para a formação permanente dos profissionais de 

saúde; inciso VI, promover ações intersetoriais de prevenção e redução de danos 

em conjunto com organizações governamentais e da sociedade civil; inciso VIII, 

regulando e organizando as demandas e os fluxos assistenciais da Rede de 

Atenção Psicossocial (BRASIL, 2011b). 

A RAPS tem como pontos de atenção na APS, conforme o art. 6o, da 

portaria supracita, os serviços de Saúde da Família, por meio de um conjunto de 

ações de promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos e manutenção da saúde, por meio da atenção integral, a qual 

impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. 

Esse é o percurso da universalização da assistência que vem se 

ampliando dia-a-dia, diante da descentralização das ações de gestão da saúde 
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em nível municipal. Essa estrutura organizacional vem buscando garantir 

equidade e mudanças do modelo assistencial, o qual deverá primar pelo cuidado 

integral (LIMA et al., 2012). 

A integração entre Atenção Primária em Saúde e saúde mental deve ser 

compreendida conforme a OMS (2008), como componente indispensável a 

qualquer sistema de saúde universal, que funcione de forma adequada. No 

entanto, para que este cuidado seja desenvolvido de forma plena, é fundamental 

que a atenção primária à saúde mental esteja inserida em uma rede de saúde 

hierarquizada em seus níveis correspondentes de atenção, contribuindo como 

ferramenta de apoio, supervisão e referenciarão que poderá auxiliar os 

profissionais envolvidos nos cuidados primários. 

Assim, a integração dos serviços de saúde, das ações interdisciplinar em 

rede e das políticas de gestão e construção da rede de saúde, estão inseridas 

em um contexto macro que compreende a dinâmica e entendimento sobre a 

dimensão: Integralidade da atenção à saúde, a qual é tida ora como diretriz ou 

como princípio regulador do Sistema Único de Saúde. Seu entendimento 

perpassa várias formas de compreensão e de condução. Tendo isso em vista, 

este estudo irá partir do entendimento feito por Mattos (2006), o qual expressa a 

integralidade como uma bandeira de luta, construída diante de um ideário 

desejável de sistema de saúde, o qual busca expressar diante de seu simbolismo 

um conjunto de valores pelos quais é preciso lutar, por justiça e solidariedade 

para uma sociedade. Tendo isso em vista, pode-se refletir e compreender a 

integralidade através das seguintes formas: 

Uma das implicações básicas da saúde coletiva foi considerar as práticas 

em saúde como práticas sociais. Desta forma, a integralidade surge como uma 

dimensão prática, assumindo a forma e postura interdisciplinar entre os 

profissionais de saúde e destes com os usuários da rede de saúde. Sendo 

necessário reconhecer, que a forma como as práticas estão configuradas 

socialmente pode facilitar ou dificultar a realização da integralidade, daí temos 

as limitações (MATTOS, 2006). 

Para Mattos (2006) a integralidade pode emergir como um princípio 

organizador do processo de trabalho nos serviços de saúde, que corresponderia 

pela busca contínua da ampliação de possibilidades frente as necessidades de 
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saúde das coletividades. É a partir de tal ampliação que é preciso assumir o 

diálogo entre os diferentes sujeitos, diante da ampla forma de perceber as 

necessidades dos serviços de saúde. Nessa lógica, a articulação entre as várias 

formas de perceber as necessidades de saúde, que sejam demandas 

espontâneas ou programadas, expressam a relevância sobre o diálogo entre os 

sujeitos e suas percepções. É esse diálogo que irá conduzir para outras tantas 

implicações. 

Outro grupo de sentidos atribuídos por Mattos (2006) ao princípio da 

integralidade está relacionado diante das políticas específicas, ou políticas 

especiais. Estão direcionadas para dar respostas a determinado problema de 

saúde, ou aos problemas que afetam um certo grupo populacional, no que se 

refere aos atributos das respostas governamentais. 

É possível frente a tais colocações supracitadas, refletir e compreender o 

princípio integralidade sobre três grandes dimensões: o primeiro está 

relacionado ao fazer das práticas dos profissionais da saúde, com enfoque para 

as boas práticas; o segundo grupo refere-se a atributos da organização dos 

serviços; já o terceiro, correlaciona-se as respostas governamentais diante dos 

problemas de saúde (MATTOS, 2006). Desta forma Mattos (2004 p.1414) 

ressalta que “defender a integralidade nas práticas é defender que nossa oferta 

de ações deve estar sintonizada com o contexto específico de cada encontro”. 

Frente a isso, a Circular Conjunta no 01 de 2013, a qual aborda o vínculo 

e o diálogo necessários entre a saúde mental e a APS, ressalva que a saúde 

mental deverá ser executada por meio de uma rede de cuidados, no seu mais 

amplo escopo de serviços de saúde, as quais os municípios com menos de 20 

mil habitantes não precisam ter CAPS, frente à lógica de reorganização proposta 

pelo MS, podendo começar a estruturar sua rede de cuidados a partir da APS 

(BRASIL, 2013a). 

Diante disso, pode-se compreender que todo problema de saúde é 

também e sempre um problema de ordem mental, e que toda saúde mental é e 

sempre será de produção de saúde. Assim, sempre será importante e necessária 

a articulação entre saúde mental e SF (BRASIL, 2013a, p.3). 
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Com isso, o Ministério da Saúde (2013b) ressalta que a integração da 

APS deverá ser planejada a partir do acesso das pessoas ao sistema de saúde, 

inclusive das que necessitam de cuidados em saúde mental. Neste momento, as 

ações devem ser desenvolvidas em um território adscrito e conhecido, 

possibilitando aos profissionais de saúde conhecer a história de vida das 

pessoas e de seus vínculos com a comunidade por meio da proximidade das 

ações inseridas neste território. Acredita-se que o cuidado em saúde mental na 

APS se torna estratégico pela facilidade de acesso das equipes aos usuários e 

vice-versa. 

Tais ações devem obedecer ao modelo de redes de cuidado, de base 

territorial, com atuação transversal buscando o estabelecimento e fortificação do 

vínculo e acolhimento. Ações estas, fundamentadas em princípios que regem a 

articulação da APS e RPB através: do conhecimento de território; mais alto grau 

de capilaridade da rede; organização da atenção à saúde mental em rede; a 

intersetorialidade; promoção da reabilitação psicossocial; planejamento e ações 

multiprofissional e interdisciplinar; processo de desinstitucionalização; promoção 

da cidadania dos usuários; construção da autonomia dos usuários e familiares 

(BRASIL, 2013a). 

É neste momento que a gestão da rede assumirá múltiplas configurações 

a depender dos diferentes contextos locorregionais do SUS. Isto significa, que a 

APS deverá coordenar as ações na perspectiva da materialização da rede de 

serviços de forma a integrar os cuidados desenvolvidos frente às necessidades 

dos usuários (CECÍLIO et al., 2012). 

Ao mesmo tempo, a regulação deverá ser tarefa indelegável do gestor 

local, considerando as condições necessárias para o bom funcionamento da 

rede, envolvendo a oferta de serviços, por meio: do planejamento de ações com 

base nas necessidades de saúde da população, do estabelecimento de 

responsabilidades e de metas no nível quantitativo e qualitativo para a atenção 

desenvolvida pelas unidades de saúde em seus níveis de complexidade, a 

regulação sobre a disponibilidade dos serviços, o monitoramento e a avaliação 

dos resultados alcançados mediante planejamento que irá possibilitar a correção 

dos processos de trabalho (SERRA; RODRIGUES, 2010). 
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Silva (2013) ressalta que há desafios diante do percurso de regionalização 

e planejamento integrado para a construção da RAS. Os quais podem ser 

caracterizados segundo Mendes (2012, p.172) “através do modelo de cuidados 

inovadores para condições crônicas, proposto pela Organização Mundial da 

Saúde, a partir do: âmbito macro, meso e micro”. 

O âmbito macro refere-se aos desafios ligados as macropolíticas que 

regulam e integram o sistema de atenção à saúde; o âmbito meso se constitui 

através da superação de problemas conjunturais e estruturais das organizações 

de saúde e comunidade; já o âmbito micro é o das relações entre profissionais 

de saúde, usuários e seus familiares. Tais níveis se integram e influenciam de 

forma contínua uns aos outros, estando unidos por um circuito de permanente 

retroalimentação (MENDES, 2012; SILVA, 2013). 

A desarticulação dos três âmbitos gera ineficiência e inefetividade. Em 

relação às condições crônicas, como problemas de ordem mental. É comum 

haver disfunção da coordenação do sistema de atenção à saúde pela 

descontinuidade das ações em tais níveis. O problema pode ser identificado no 

nível micro, por afetar as relações entre os profissionais, usuários e familiares, 

podendo ser considerado também um problema meso, por ser responsabilidade 

da organização de saúde prover pela qualificação das equipes. Já a necessidade 

de educação permanente dos profissionais é um problema macro, diante da 

ineficiência sobre as normas formadoras dos cursos de graduação e pós-

graduação em saúde (MENDES, 2012). 

Desta forma, alguns autores destacam alguns impedimentos para a 

integração das práticas de cuidados em saúde mental entre a SF e CAPS, 

estando ligados aos âmbitos macro, meso e micro. 

Em uma abordagem macro fica evidente a presença do fator político, 

descrito por Casé (2013) como “arrochos políticos” que irão influenciar e construir 

um cenário de desarticulação, desqualificação e tensão na estrutura gestora-

assistencial da rede pública de saúde, com enfoque para a relação entre a saúde 

mental e SF. Lancetti (2013) ressalta que o contexto estruturante ligado as 

políticas públicas, usuários e profissionais de saúde, são construídos e 

desenvolvidos diante da vontade política dos governantes, por motivos 

eleitoreiros e particulares, os quais inferem diretamente na precarização dos 
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serviços públicos de saúde, por meio do desperdício de recursos já insuficientes, 

peregrinação do usuário na rede assistencial de saúde, duplicidade de exames 

e na má qualidade da assistência. Tais ações têm em seu âmago político a 

desarticulação da administração pública democrática e popular de direito. 

Diante disso, outro ponto relevante se dá diante de ações que 

ultrapassem os impasses inerentes à gestão e operacionalização, para a criação 

e fortificação do espaço social mais amplo, o qual permita a criação do vínculo 

entre os serviços que compõe a RAS com a comunidade (NUNES; JUCA; 

VALENTIM, 2007). Tais dificuldades estão correlatas, sobretudo pela ineficiência 

da gestão do sistema de saúde, conforme Serra e Rodrigues (2010), o qual 

disponha de informação a população sobre os respectivos horários e as 

condições requeridas para o acesso aos procedimentos existentes nos serviços 

especializados para a população. 

Outra problemática observada é a ausência do processo de cogestão, em 

que as decisões dificilmente são tomadas em comum acordo entre os que dessa 

rede usufruem para trabalho ou para cuidados. A tomada de decisão é 

verticalizada em nível único, sem a concretização da escuta crítica dos 

problemas vivenciados pelos profissionais e os usuários dos serviços de saúde, 

o que dificulta a implantação de uma lógica compartilhada de trabalho 

(FIGUEIREDO; CAMPOS, 2009). 

O processo de formação profissional em saúde é apresentado no contexto 

atual como de difícil manejo, pois as ações em saúde vêm se apresentando de 

forma fragmentada, pautada no modelo biomédico-curativista, centrado na 

hierarquia dos saberes regida pelo modelo médico-hegemônico, o qual acaba 

por distanciar o profissional do usuário que vive em sofrimento psíquico 

(BONFADA et al., 2012; LIMA et al., 2012; BARBOSA; ELIZEU; PENNA, 2013; 

FRATESCHI; CARDOSO, 2014; LIMA; LIMA, 2015; LIMA; LIMA; MARQUES, 

2017).  

Juca, Nunes e Barreto (2009) evidenciam que os profissionais 

reconhecem como real tal situação, por não se sentirem preparados para 

manejar as situações em que o sofrimento mental surge. Posto que Higa et al. 

(2012) cita a importância que o profissional, enquanto estudante, tenha contato 

com a realidade do SUS, desde os primeiros anos da graduação, percebendo as 
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ações e práticas do cotidiano dos serviços, passando a compreender os 

princípios e diretrizes que regem o SUS. 

Tendo isso em vista, a formação, capacitação e educação permanente 

dos profissionais, devem ser construídas e norteadas, por meio da integralidade 

como eixo central (LINARD; CASTRO; CRUZ, 2011). 

Outro ponto conflituoso se dá pela precariedade sobre as condições de 

trabalho, por ser fator comumente encontrado dentro do processo de gestão, o 

qual dificulta a implantação de ações que tenham como foco a promoção da 

saúde e a prevenção das doenças, atingindo diretamente a integralidade da 

assistência, a interdisciplinaridade do cuidado, a problematização do território, a 

efetivação da articulação em rede de saúde e o incentivo à participação social 

(HORI; NASCIMENTO, 2014). 

A questão insuficiência de investimento apresenta-se como problema, 

devido à necessidade de ampliação da capacidade progressiva da SF de intervir 

ativamente nos processos regulatórios, o qual permita consolidar sua 

legitimidade frente aos usuários como centro interlocutor, entre os demais 

serviços de saúde (CECÍLIO et al., 2012).  

As investiduras sobre a importância dos investimentos para a SF e CAPS 

estão diretamente correlacionadas à melhoria da infraestrutura das unidades de 

saúde, as quais garantam condições dignas de atendimento e trabalho, 

sobretudo buscando qualificar os profissionais, por meio da educação 

permanente em serviço, o qual favoreça ações voltadas para a prevenção, 

acompanhamento e promoção da saúde coletiva (LIMA et al., 2015). 

Os investimentos devem também subsidiar meios que favoreçam a 

criação de mecanismos formais e reguladores de comunicação entre os 

profissionais da rede de cuidados primários e especializados, buscando a 

qualificação dos processos microregulatórios das unidades (CECÍLIO et al., 

2012).  

Deve ser construída através da comunicação em rede, a qual seja 

desenvolvida por meio de sistemas de informação, que estejam voltados para a 

identificação dos pacientes através do Cartão SUS; garantindo acesso ao 

prontuário eletrônico aos profissionais da RAS; controle e monitoramento sobre 
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a disponibilidade de leitos, vagas para consultas, exames, ações planejadas e 

executadas (SERRA; RODRIGUES, 2010). 

A inexistência ou a má utilização de sistemas de informação deste tipo 

tendem a dificultar a regulação e gestão da rede de serviços em saúde, no que 

se refere: acesso aos serviços; encaminhamento de pacientes; 

acompanhamento do usuário dentro da rede de cuidados no percurso de 

referência e contrarreferência; abastecimento regular de medicamentos e 

insumos; manutenção de equipamentos; capacidade do gestor em controlar e 

avaliar o cumprimento de objetivos e metas planejadas (SERRA; RODRIGUES, 

2010). 

Para Barbara Starfield (2002) a informatização da rede possibilita aos 

gestores e profissionais da APS, monitorar as necessidades de saúde dos 

usuários, por meio da coleta, análise e interpretação dos dados armazenados 

neste sistema, o que viabiliza desenvolver planos de ação para lidar diretamente 

sobre os problemas sociais e de saúde. 

Desta forma, a SF e o CAPS devem compor uma rede que possui um 

perfil dinâmico que para o Ministério da Saúde (2013b) deve-se exigir intensa 

atividade para a construção de um sistema que seja integrado, por meio de 

fóruns de discussão permanente entre trabalhadores das unidades, usuários e 

gestores. Uma vez que, uma rede se constrói através de pactuações, sobretudo 

entre os próprios trabalhadores, que são os grandes operadores de redes no 

cotidiano dos serviços de saúde. 

Essas “pactuações” são apresentadas no estudo realizado por Nunes, 

Jucá e Valentim (2007) diante da “inclusão da saúde mental através da lógica do 

PSF” o qual demonstrou que atualmente muitos profissionais vem buscando 

incluir ações de saúde mental em suas práticas de trabalho de forma 

espontânea, através da redução sobre a dualidade entre problemas da mente e 

problemas do corpo, por meio de dois argumentos: o primeiro se correlaciona 

diante da causalidade psicossocial das doenças, que pode gerar tanto 

problemas patológicos quanto psicopatológicos; o segundo refere-se a questão 

social, sobre a necessidade de agir de forma igualitária, não dissociando ou 

discriminando o cuidar, independente do tipo de acometimento. 
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Isso é tido como uma mudança positiva diante da percepção sobre a 

concepção da relação mente e corpo, associada ao processo saúde, doença e 

cuidados, na prática assistencial. Tais mudanças, mesmo que incipientes, vem 

buscando valorar a importância sobre as abordagens coletivas do cuidar, o que 

indica uma transformação do processo de trabalho, dentro das práticas desses 

profissionais, os quais estão fortemente influenciados por novas formações no 

campo da saúde coletiva (NUNES; JUCÁ; VALENTIM, 2007). 

A busca pelo trabalho interdisciplinar fomentado através da abordagem 

coletiva no campo da saúde mental, está correlata devido sua própria 

especificidade histórica, a qual criou e desenvolveu teorias, métodos e técnicas 

de compreensão e abordagem do sujeito diante do fenômeno existente, sendo 

raramente incorporada nas demais áreas do cuidar (NUNES; JUCÁ; VALENTIM, 

2007). 

Assim, a construção sobre a reestruturação da RAS e da RAPS deve 

buscar promover mudanças positivas no processo de trabalho e gestão com foco 

nas reais necessidades dos usuários e dos profissionais de saúde, por meio da 

escuta ativa e do controle social, o qual forneça cuidados de forma integral, em 

uma lógica interdisciplinar coletiva (LIMA et al., 2015). 

2.3.2. Apoio matricial como abordagem interdisciplinar entre à saúde 

da família e o centro de atenção psicossocial 

O apoio matricial é uma metodologia participativa, a qual busca 

compartilhar o trabalho através de abordagens coletivas. Trata-se de uma forma 

de apoio complementar inerente aos sistemas hierarquizados, tais como: 

desenvolvimento de protocolos, centros de regulação e mecanismos de 

referência e contrarreferência, objetivando assegurar retaguarda especializada 

quanto suporte técnico-pedagógico a profissionais e equipes de referência na 

atenção à saúde, tendo como elemento construtor, as diretrizes clínicas e 

sanitárias compartilhadas entre os membros da equipe de referência e os 

especialistas que oferecem o apoio matricial (CAMPOS; DOMITTI, 2007).  

Enquanto discussão conceitual o termo (apoio) indica uma abordagem 

que irá ajudar a ordenar as linhas transversais da relação horizontal, entre a 
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referência e atenção especializada, não mais com base na autoridade, e sim, 

com respaldo em práticas dialógicas. Nesta lógica, o apoiador busca 

desenvolver de maneira coletiva com os outros interlocutores estratégias de 

intervenção, atribuindo elementos particulares oriundo de seu conhecimento, 

sua experiência e visão de mundo, quanto pela assimilação sobre a função do 

conhecimento, dos interesses, vontades e percepções de outros (CAMPOS; 

DOMITTI, 2007). 

Já o uso do termo (matricial) vem indicando a possibilidade do processo 

de trabalho interdisciplinar de forma horizontal entre equipes de referência e 

especialistas, deixando para trás a ideia vertical tradicional dos sistemas de 

saúde. Esta acepção é tida como uma estratégia para atenuar a forma como o 

sistema de saúde brasileiro foi concebido, diante da rigidez clássica de 

hierarquização e regionalização (CAMPOS; DOMITTI, 2007). 

O exercício da (prática interdisciplinar) vem para buscar e criar planos de 

mediações entre os saberes dos sujeitos que compõe a equipe multiprofissional, 

diante do saber e o fazer operante na contemporaneidade. Logo, o trabalho 

interdisciplinar ajuda articular meios, instrumentos e formas que objetivam 

transformar o processo de trabalho em saúde (PEDUZZI, 2002). 

Entende-se que o Apoio Matricial depende do envolvimento dos sujeitos 

que compõe as equipes de saúde, do cenário onde se realiza a atenção 

especializada e da construção coletiva de diretrizes do cuidar entre as equipes 

de referência e equipe especializada que ofertam o Apoio Matricial. Utilizando-

se da participação na discussão e elaboração de projetos terapêuticos, 

elencando temas relevantes dentro do contexto, analisando de forma estratégica 

situacional os fluxos de usuários, a demanda reprimida, e a disponibilidade do 

contato telefônico para discutir urgências e ações importantes (CUNHA; 

CAMPOS, 2011). 

A operacionalização do Apoio Matricial depende de forma diretiva da 

gestão do trabalho interdisciplinar, para que se consiga construir e definir as 

responsabilidades sanitárias diante da fortificação do vínculo, por meio da 

adscrição de clientela à equipe de referência, onde cada equipe possuirá um 

cadastro de casos sob sua responsabilidade. O manejo destes casos permitirá 

avaliar vulnerabilidades e riscos, por meio da identificação de casos que 
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precisam de um projeto terapêutico singular, ou inclusive modificações da 

avaliação diagnóstica e de condutas de cuidados, sendo necessário prever 

situações de vulnerabilidade, através da construção de diretrizes de risco, as 

quais viabilizem acionar o apoio e definir a capacidade de responsabilidade tanto 

dos diferentes integrantes da equipe de referência quanto dos apoiadores 

matriciais (CAMPOS; DOMITTI, 2007; CUNHA; CAMPOS, 2011). 

Neste campo a construção e ampliação do vínculo se dará através da 

relação equipe e profissionais de referência com os usuários, a partir da 

responsabilização pela coordenação e condução individual, familiar ou 

comunitária de um caso, mesmo que vários profissionais despendam cuidado a 

um caso, sendo relevante definir claramente quem será o profissional de 

referência, coordenador do caso (CUNHA; CAMPOS, 2011). 

Campos e Domitti (2007) reportam que o Apoio Matricial implica 

diretamente na construção integrada de um projeto terapêutico, porém essa 

articulação entre equipe de referência e apoiadores podem se dar em três 

planos, descritos como: atendimento e intervenções conjuntas entre equipe de 

referência e atenção especializada; por meio de atenção e ações específicas 

despendidas pela equipe de apoio, onde a equipe de referência irá buscar 

redefinir sua conduta, tornando-a compatível com a singularidade do sujeito, 

família e comunidade; ou quando o apoio torna-se restrito à troca de 

conhecimentos e orientações despendidas à equipe de referência, 

permanecendo o caso com a referência. 

É objetivando formas de implementar da melhor maneira possível o 

estabelecimento de contato entre referências e apoiadores, que Campos e 

Domitti (2007) apresentam de forma básica a combinação de encontros 

periódicos, com cronograma semanal ou mais espaçados, acordando as linhas 

de intervenções para os vários profissionais, estabelecimento de comunicação 

personalizada e a incorporação nas discussões sobre o processo de cogestão. 

Conforme Cunha e Campos (2011) o exercício compartilhado da gestão implica 

na definição de objetivos, metas, diretrizes, diagnósticos, compreensão de 

informações, tomada de decisão e avaliação dos resultados. 

Neste contexto o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é instituído 

através da Portaria no 158 de 2008 objetivando ampliar o escopo das práticas da 
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Saúde da Família, contribuindo para a integralidade da assistência aos usuários 

do SUS, por meio da clínica ampliada, ampliação da capacidade de análise e de 

intervenção diante das necessidades de saúde, no âmbito clínico e sanitário. Sua 

conformação se dá por meio de equipes multiprofissionais, que devem atuar de 

maneira integrada, apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família. 

A demanda no NASF deve partir das necessidades encontradas pelos 

profissionais da Saúde da Família ou da Academia da Saúde, em um trabalho 

conjunto integrado à RAS e seus serviços como: CAPS, Ambulatório 

Especializado, entre outros serviços da rede. Desta forma, o acesso individual 

ou coletivo ao NASF não é livre, sendo regulado pela APS (BRASIL, 2008b; 

2012a). 

Enquanto unidade de Referência e Apoio Matricial, o NASF passa por 

problemas estruturais, no que se refere a dificuldade de entendimento sobre sua 

real função, dentro da RAS, devido à escassez de serviços especializados, que 

o torna na grande maioria das vezes uma unidade assistencial, mesmo não 

substituindo um serviço especializado (CUNHA; CAMPOS, 2011). 

Dentro do processo de Apoio Matricial em RAS Castro, Oliveira e Campos 

(2016), ressaltam o trabalho quase que unilateral dos profissionais da saúde, 

diante das tensões políticas que o sistema de saúde é acometido. Frente a tais 

adversidades, o fator comprometimento dos profissionais da saúde, no 

envolvimento para implementação e desenvolvimento de tal atividade, se 

desenvolve por acreditarem que tal metodologia potencializará a integralidade 

do cuidado e a resolutividade da APS e da RAS. 

Este apoderamento é visto também por Silva (2005b) no que o autor 

denomina de “convocação à responsabilidade” em um cenário onde o 

profissional toma o território e o processo de trabalho para si, através do ato de 

ser responsável por algo e alguém, onde o sujeito que precisa de cuidados 

retoma a consciência que é preciso também ser responsável pela própria 

condição de saúde. Tendo em vista os aspectos observados, Castro, Oliveira e 

Campos (2016) reportam a necessidade e importância para o desenvolvimento 

de estudos no campo qualitativo, os quais abordem a percepção dos 

profissionais, diante do processo de trabalho, no que se refere as atividades de 

assistência, corresponsabilização de casos e gestão do território. A construção 
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deste tipo de conhecimento, tende a fortalecer e consolidar o Apoio Matricial, 

enquanto concepção de abordagem coletiva dentro do processo de trabalho. 
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3. QUESTÃO, OBJETIVOS E TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

3.1. Questão norteadora 

Quais aspectos facilitam ou limitam a integração dos cuidados de saúde 

mental entre a Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial na 

percepção dos profissionais destes serviços? 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo geral 

Descrever como se apresenta a integração do processo de trabalho no 

cuidado da saúde mental desenvolvido entre a Saúde da Família e o Centro de 

Atenção Psicossocial na perspectiva do funcionamento da rede de saúde. 

3.2.2. Objetivos específicos 

▪ Descrever como se apresenta o acesso e os fluxos de comunicação entre 

a Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial; 

▪ Identificar quais elementos facilitam ou limitam a articulação entre a 

Saúde da Família e do Centro de Atenção Psicossocial na atenção à 

saúde mental; 

▪ Levantar propostas dos profissionais envolvidos na assistência a usuários 

de saúde mental na Saúde da Família e no Centro de Atenção 

Psicossocial no sentido de aumentar a integração entre estes serviços. 

3.3. Trajetória metodológica 

3.3.1. Tipo de estudo 

Esta pesquisa caracteriza-se como estudo qualitativo, na perspectiva da 

fenomenologia transcendental de Edmund Husserl, por entender que este 

método permitiu ao pesquisador acessar a unidade objetiva e subjetiva 

relacionada à percepção sobre a integração entre a Saúde da Família e o Centro 
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de Atenção Psicossocial, quanto às facilidades e limites, visando à compreensão 

da essência do fenômeno estudado. 

Para Minayo (2014) o estudo do tipo qualitativo busca compreender e 

interpretar as particularidades que os humanos fazem a respeito de como 

vivenciam sua intersubjetividade através: das relações com o meio; da forma 

como constrói seus artefatos; da construção da personalidade; da 

experimentação dos sentimentos; e do pensamento. Apropriando-se do universo 

histórico dos significados, das relações, das representações, das crenças, das 

percepções e opiniões. Desta forma, o método qualitativo busca responder 

questões de extrema particularidade, o mais próximo da realidade vivida, 

distanciando-se das medidas de valor em sua interpretação. 

A fenomenologia enquanto abordagem metodológica vem sendo utilizada 

por enfermeiros, objetivando ampliar a compreensão do pensar e do fazer como 

método de investigação eidética (ciência pura) que pode incorporar e entender 

o modo de ser, enquanto ciência e arte. Por sua vez, a fenomenologia em sua 

base filosófica viabiliza a compreensão e análise de estudos no contexto da 

saúde ao buscar compreender as particularidades vividas, em suas experiências 

e relações que o homem faz com o mundo em seu cotidiano, ao revelar a 

essência do fenômeno vivido (ALMEIDA et al., 2009). 

Assim a fenomenologia transcendental é tida como de rigorosa inspiração 

husseriana, a qual procura estudar a essência dos fenômenos presentes na 

consciência (GIL; YAMAUCHI, 2012). 

Husserl em sua obra Ideias para uma fenomenologia pura e para uma 

filosofia fenomenológica: Introdução Geral à Fenomenologia Pura apresenta a 

fenomenologia a partir da consciência transcendental ao retornar “às coisas 

mesmas”, ocasionando grandes mudanças no fazer filosófico do século XX. Tais 

mudanças estiveram atreladas a um novo fazer filosófico, o qual supera o 

amadorismo empírico através do método fenomenológico. A fenomenologia 

Transcendental não deve ser descrita como ciência de fatos, mas como ciência 

de essência pura (ciência eidética). Essa essência é designada como o “antes 

de mais nada”, existente no indivíduo como “o que ele é”. Assim, a 

fenomenologia se constitui como uma ciência de essência descritiva dos vividos 

transcendentais puros (HUSSERL, 2006). 
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3.3.2. Cenário do estudo 

O estudo foi realizado no Município de Crateús, localizado no Estado do 

Ceará, a 354 km via BR 020 da capital Fortaleza, com porte populacional de 

72.812 mil habitantes, conforme o último censo, levantado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010a). Ver figura 1. 

Figura 1 - Localização do município de Crateús, Ceará. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Crateús; acesso em: 20 Jun 2016. 

Situada na região centro-oeste do Estado do Ceará, faz parte da 

macrorregião de planejamento: Sertão dos Inhamuns, da mesorregião dos 

Sertões Cearenses e da microrregião Sertão de Crateús, conforme o Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 2015). 

O Estado do Ceará possui atualmente 5 macrorregiões de saúde, a saber: 

Fortaleza, Sobral, Cariri, Sertão Central, Litoral Leste/Jaguaribe e 22 

Coordenadorias Regionais de Saúde (CRES). O Município de Crateús 

administra a 15o região que compõe a macrorregião de saúde de Sobral 

conforme figuras 2 e 3. 

A cidade de Crateús desempenha grande influência econômica, política, 

educacional, cultural e de saúde dentro de sua microrregião Sertão de Crateús, 

a qual é composta pelas cidades de Crateús, Independência, Novo Oriente, 

Quiterianópolis, Tamboril, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Ipaporanga, 

Ararendá, Poranga e Ipueiras, totalizando conforme IBGE (2010a) 290.577 mil 

habitantes. 

https://www.google.com.br/maps/place/Crateús
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Figura 2 - Macrorregiões de Saúde do Estado do Ceará. 

Fonte: Site da Secretária de Saúde do Estado do Ceará. 

A Rede de Atenção à Saúde do Município de Crateús, Ceará, está 

estruturada em graus de complexidade, conforme o Decreto no 7.508 o qual 

ressalta a construção da malha de serviços de saúde, a partir da regionalização 

e hierarquização dos serviços de saúde, em seus níveis de complexidade 

crescente, tendo como finalidade garantir a integralidade da assistência à saúde, 

conforme o inciso VI, art. 2o do presente Decreto (BRASIL, 2011a). 

O art. 5o do Decreto supracitado, expressa que a região de saúde deve 

apresentar, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e 

emergência, atenção psicossocial, ambulatorial especializada, hospitalar e de 

vigilância em saúde. Desta forma, a rede de serviços em saúde de Crateús é 

composta de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) (2016), na atenção primária, por vinte e uma equipes Saúde da Família, 

uma equipe da Saúde Indígena, uma Academia da Saúde e um Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família. Ver figura 4. 

Já a atenção secundária, possui um Centro de Atenção Psicossocial, uma 

Policlínica, um Centro de Especialidades, um Centro de Especialidades 

Odontológicas, uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas; a atenção 

terciária é estruturada por um Centro de Nefrologia e um Hospital Geral, 

conforme dados coletados no CNES (BRASIL, 2016). Ver figura 4. 
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Figura 3 - Sede da 15o Coordenadoria Regional de Saúde. 

Fonte: Site da Secretária de Saúde do Estado do Ceará. 

A rede conta com o que denominamos de “unidades de gestão, regulação 

e vigilância em saúde”, formada pela sede da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) de Crateús, pela 15o Coordenação Regional de Saúde, por um Centro de 

Regulação, um Núcleo de Vigilância Sanitária, um Núcleo de Vigilância em 

Saúde e uma Coordenação de Controle de Zoonoses (BRASIL, 2016). 

A cobertura da atenção primária por meio da Saúde da Família no 

município de Crateús fica em torno de 98,4% da população crateuense, 

conforme os Indicadores e Dados Básicos para a Saúde no Ceará, em 2005, 

publicado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (2007).  

Já o Centro de Atenção Psicossocial, em 2012, apresentava cobertura de 

0,68 da população crateuense, o Estado do Ceará possui média de 0,76 de 

cobertura, por 100.000 habitantes, conforme dados coletados nos indicadores 

de saúde no Sistema de Informação em Saúde (BRASIL, 2012b). Tamanha 

cobertura é classificada como boa, pela coordenação geral de saúde mental, a 

qual vai estratificar os parâmetros, da seguinte forma: cobertura muito boa acima 

de 0,70; cobertura boa entre 0,50 e 0,69; cobertura regular/baixa entre 0,35 a 

0,49; cobertura baixa de 0,20 a 0,34; e cobertura insuficiente/crítica abaixo de 

0,20 (BRASIL, 2008a). 

Desta forma, o cenário se constituiu a partir de sete equipes de Saúde da 

Família, descritas no CNES (2016), como: Estratégia Saúde da Família Centro, 
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Fátima II, Maratoan, Saúde Indígena, Venâncio I e II, Caic I; e um Centro de 

Atenção Psicossocial I. 

Das equipes supracitadas, a Saúde Indígena (SI) possui um diferencial 

em sua estrutura assistencial e de gestão. A mesma possui uma gestão 

compartilhada entre a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e a 

Coordenação da APS da SMS de Crateús, exatamente por estar instalada em 

uma unidade que pertence ao município, por compartilhar as mesmas fichas de 

produção e cumprimento de programas inerentes a SF. Sua equipe possui um 

assistente social, além do enfermeiro, médico, dentista e agente indígena de 

saúde (AIS) que equivale ao ACS, nas unidades de SF. 

A coordenação feita pela Sesai é responsável por coordenar a Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, incluindo o processo de 

gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), no âmbito do 

SUS dentro do Ministério da Saúde. Foi a partir de reivindicações promovidas 

pela comunidade indígena durante as Conferências Nacionais de Saúde 

Indígena, que foi criada em outubro de 2010 a Sesai, tendo em vista as 

necessidades de reformulação da gestão da saúde indígena no país (BRASIL, 

2017a). 

A escolha destas equipes de Saúde da Família se constituiu por serem 

centros de saúde, inseridos na região metropolitana do município, as quais 

atendem importante parcela da população adscrita. Já a escolha exclusiva do 

Centro de Atenção Psicossocial, se fez diante da inexistência de outros serviços 

de saúde mental ou atenção psicossocial que fizessem parte da Rede de 

Atenção à Saúde ou Atenção Psicossocial no município. 

Por fim, é valido ressaltar que o cenário se apresentou de forma 

conturbada e em alguns momentos desarticulado, devido às mudanças políticas 

que estavam por se concretizar diante da perda das eleições municipais que 

ocorrera em outubro de 2016. A gestão que era formada pela aliança do Partido 

dos Trabalhadores (PT) e do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) foi substituída 

em janeiro de 2017 pela gestão do Partido Solidariedade (SD) e Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB). Porém a pesquisa não foi afetada, no que se 

refere ao acesso do pesquisador ao cenário do estudo. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor baseado em dados coletados no CNES, em 2016, sobre a rede de saúde do Município de Crateús, Ceará.

Figura 4 - Organização da Rede de Atenção à Saúde do Município de Crateús, Ceará, com base no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde em 2016. 
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3.3.3. Participantes do estudo 

A constituição sobre a forma de seleção dos participantes é uma etapa 

que comumente se apresenta cheia de dúvidas aos pesquisadores na área 

fenomenológica. Como a generalização dos resultados não é o fulcro na 

pesquisa fenomenológica, o pesquisador não tem que adentrar na discussão 

com a seleção de uma amostra que seja proporcional e representativa em 

relação à determinada medida de valor que compõe o universo de pesquisa, 

pois, o que interessa é a capacidade dos participantes de descrever de forma 

acurada a sua experiência vivida (GIL; YAMAUCHI, 2012). 

Desta forma, a saturação dos dados mostrou-se suficiente para a 

compreensão do fenômeno diante da convergência e divergência de suas 

unidades de significação, formando assim, um número absoluto de 26 (vinte e 

seis) participantes que fizeram parte da equipe multiprofissional de nível superior 

e da equipe de Agentes Comunitários de Saúde que despendem cuidados de 

saúde mental a usuários e familiares que usufruem da rede de Saúde da Família 

e do Centro de Atenção Psicossocial no município de Crateús, Ceará.  

Torna-se fundamental salientar que houve perdas de equipes que 

inicialmente iriam compor o estudo, mesmo que não tenham inferido sobre a 

qualidade ou saturação dos depoimentos coletados. Tendo como questão o não 

aceite para a gravação em áudio das entrevistas; por não quererem adentrar em 

assuntos que envolvessem a saúde mental; ou por fatores de ordem política 

ligada a gestão municipal, na qual vários profissionais foram demitidos e outros 

remanejados para unidades na zona rural, eliminando assim as equipes Fátima 

I e Caic II, devido à ausência de profissionais nas unidades de saúde. 

O recrutamento dos participantes da pesquisa se construiu mediante 

contato prévio realizado pessoalmente, durante a jornada de trabalho dos 

profissionais nas unidades de SF e do CAPS, através da exposição sobre a 

realização do estudo. Os participantes que se mostraram interessados foram 

convidados e posteriormente foi agendada uma data para a entrevista em horário 

e local conforme a disponibilidade e preferência dos mesmos. 

Inicialmente foi apresentado e explicado aos participantes do estudo o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual expôs o objetivo da 
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pesquisa, a trajetória metodológica, possíveis riscos e benefícios. A fim de 

garantir o anonimato aos participantes, os mesmos foram identificados pela letra 

(N) de noesis (consciência), seguida da sigla da equipe profissional que 

pertenciam e um algarismo arábico em sequência de entrevista concedida. De 

acordo com os seguintes exemplos: NCAPS01 (profissional do CAPS); NSF01 

(profissional da SF). 

Quanto a caracterização dos participantes do estudo, os dados foram 

expostos nos (Quadros 1 e 2), os quais apresentam de forma objetiva e clara o 

sexo, faixa etária, área profissional, grau de formação profissional, área de 

especialização, tipo de vínculo profissional, tempo de vínculo com o serviço e 

experiência profissional anterior.  

É possível observar no (Quadro1) que do total de participantes (26), a 

maioria pertence ao grupo feminino (18) em uma somatória que corresponde às 

unidades analisadas. Quanto à faixa etária, se destaca os profissionais entre 30 

a 39 anos com um total de (13). A enfermagem apresenta notoriedade dentro da 

área de formação dos profissionais por apresentar forte participação no estudo 

com um total de (12) participantes. Quando se observa o grau de formação 

destes profissionais, a Saúde da Família apresenta um grupo expressivo de (11) 

participantes possuindo título de especialista com predomínio dentro da própria 

área Saúde da Família, já o CAPS apresenta um grupo de (6) participantes que 

possuem título de especialista nas modalidades de pós-graduação Lato sensu e 

residência profissional, tendo destaque em ordem decrescente as áreas de 

especialização em Saúde Mental, Desenvolvimento Infantil, Enfermagem 

Psiquiátrica, Saúde da Família, Psicodiagnóstico, Psicopedagogia e Gestão em 

Saúde. É de suma importância observar que mais de um dos participantes 

possuem formação de uma ou mais pós-graduações em ambos os grupos 

estudados. 

No que se refere ao tipo de vínculo profissional, o (Quadro 2) apresenta a 

diferença sobre a composição dos grupos, a Saúde da Família possui maior 

relevância por apresentar um grupo de (10) profissionais que são concursados, 

em oposição ao Centro de Atenção Psicossocial, com apenas (3) participantes 

concursados, com predomínio de profissionais na categoria de residentes em um 

total de (6). Tal fato pode ter correlação com a situação política presenciada ao 
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final da gestão municipal, já descrita no cenário do estudo o qual abordou as 

condições conturbadas que as unidades de saúde apresentavam no momento 

da coleta de dados. 

Quadro 1 - Caracterização dos participantes do estudo quanto ao sexo, 

faixa etária, área profissional, grau de formação profissional e área de 

especialização. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor baseado nos dados coletados do roteiro de entrevista 
semiestruturado, em 2017, sobre caracterização dos participantes desta pesquisa. 



67 
 

Quadro 2 - Caracterização dos participantes do estudo quanto ao tipo de 

vínculo profissional, tempo de vínculo com o serviço e experiência 

profissional anterior. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor baseado nos dados coletados do roteiro de entrevista 
semiestruturado, em 2017, sobre caracterização dos participantes desta pesquisa. 

NSF NCAPS Total

     Concursado 10 3 13

     Contratado 5 1 6

     Residente em Saúde da Família 1  - 1

     Residente em Saúde Mental Coletiva  - 6 6

Total 16 10 26

     1 ano a 3 anos 1 7 8

     4 anos a 6 anos 3 3 6

     7 anos a 9 anos 4 - 4

     10 anos a 13 anos 5 - 5

     >= 14 anos 3 - 3

Total 16 10 26

     Recepcionista (Atendente de    

     Posto de Saúde)

     Auxiliar de Serviços Gerais 1  - 1

     Centro de Atenção Psicossocial  - 2 2

     Centro de Atenção Psicossocial 

     e Serviço Hospitalar

     Consultório Particular 1  - 1

     Centro de Referência da   

     Assistência Social e Centro de  

     Referência Especializado de 

     Assistência Social

     Professora  - 1 1

     Grupo de Matriciamento em 

     Saúde Mental

     Não possui experiência 

     profissional anterior

     Núcleo de Apoio à Saúde da 

     Família e Serviço Hospitalar

     Operadora de Caixa 1 -  1

     Pastoral da Criança 1 - 1

     Saúde da Família 1 1 2

     Serviço Hospitalar 7 -  7

     Serviço Hospitalar, Docência dos níveis 

     superior e técnico em Enfermagem

     Serviço hospitalar e Saúde da Família  - 1 1

     Serviço Hospitalar, Consultório 

     Particular e Perícia Médica

Total 16 10 26

1  - 1

 - 1 1

1 -  1

 - 1 1

 - 2 2

1  - 1

 - 1 1

Código dos Participantes

Tipo de Vínculo Profissional

Tempo de Vínculo com o Serviço

Experiência Profissional Anterior

1  - 1
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Quanto ao tempo de vínculo com o serviço em apreço, é factível descrever 

a Saúde da Família como um serviço que possui uma estrutura profissional mais 

sólida diante do vínculo dos grupos que apresentam mais de (10 a 13 anos) (5), 

de (7 a 9 anos) (4), de (4 a 6 anos) (3) e um grupo de (3) profissionais que fazem 

parte do serviço com tempo (>= 14 anos). O oposto se verifica no CAPS, no qual 

se vê (7) profissionais do total de (10) participantes possuírem tempo médio de 

(1 a 3 anos) de vínculo com o serviço. Tal fator pode ser correlacionado por 

algumas questões como: o grupo que aceitou participar da pesquisa em sua 

maioria era residente do serviço, e por haver um déficit de profissionais da equipe 

permanente, o que é sugestivo da ausência de profissionais concursados como 

forma de vínculo com a unidade em questão. 

A experiência profissional anterior em sua maioria esteve ligada ao 

serviço hospitalar para os profissionais da Saúde da Família. Já para os 

profissionais do CAPS, as experiências estão diluídas e ligadas a própria área 

de saúde mental, tendo o CAPS como serviço de prática, grupo de matriciamento 

em saúde mental, os Serviços de Referência da Assistência Social, APS, serviço 

hospitalar e educação. 

3.3.4. Produção de dados 

Os dados foram produzidos entre os meses de novembro a dezembro de 

2016, por meio de entrevista, utilizando-se um roteiro semiestruturado. Para 

Triviños (1987) essa estratégia permite o encontro entre o participante da 

pesquisa e o pesquisador, objetivando conseguir informações relevantes para o 

estudo. Utilizar a entrevista como instrumento de pesquisa, é permitir 

experimentar a vivência e o conhecimento do ser, buscando compreender a 

totalidade do que se quer conhecer. É permitir enxergar o outro e a si, em um 

mundo existencial. 

Gil e Yamauchi (2012) ressaltam que a entrevista é o procedimento mais 

utilizado em estudos fenomenológicos, devido à facilidade de adaptação as 

características singulares dos entrevistados, tornando-a flexível. Permite que os 

participantes do estudo, mesmo que não tenham habilidade em expressar sua 

vivência da forma escrita, expresse sua percepção por meio da língua dialogada. 

É por admitir uma postura ativa pelo pesquisador, que a entrevista favorece a 
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descrição da percepção vivida pelo informante, relacionando-a diretamente com 

a temática do estudo. 

O estudo foi desenvolvido em dois momentos, a saber: o primeiro refere-

se ao contato direto do pesquisador com os coordenadores da gestão da atenção 

básica e do Centro de Atenção Psicossocial; já o segundo momento se fez 

mediante apresentação do estudo aos participantes, em uma etapa 

caracterizada como de convite e produção de dados. 

▪ Primeiro momento 

Desta forma, o primeiro momento permitiu esclarecer dúvidas, quanto ao 

método, a logística e questões de ordem ética. Os Coordenadores 

desempenharam papel de grande relevância para o desenvolvimento do estudo, 

pois tiveram implicação dentro da escolha das equipes e logística para a 

captação dos participantes.  

A coordenação da atenção básica fez sugestões sobre a relevância de 

incluir as equipes de Saúde da Família, descritas como Maratoan e Saúde 

Indígena no cenário do estudo, por serem equipes formadas por profissionais 

bastante apoderados de sua área de cobertura, e por estas equipes estarem 

agrupadas em uma mesma unidade de saúde, na qual o pesquisador já havia 

selecionado a equipe Fátima II. Como também, apresentaram o pesquisador ao 

campo de pesquisa, por meio de comunicado oficial via grupo de WhatsApp no 

qual participavam todos os profissionais de nível superior da APS, que fizeram 

parte das equipes no momento do estudo. Neste comunicado foi informado o 

nome, a instituição acadêmica vinculada ao pesquisador, presença deste no 

campo de trabalho com as devidas credenciais, a importância e o 

desenvolvimento da pesquisa para o município de Crateús, Ceará. 

Já a coordenação do CAPS sugeriu incorporar o grupo de residentes em 

saúde mental coletiva, da Escola de Saúde Pública do Ceará, que faziam parte 

do serviço, além dos profissionais de nível superior do próprio serviço, por 

acreditar que eles desempenham importante trabalho na rede de saúde e por 

apresentar um quadro reduzido de profissionais permanente na unidade, devido 

às demissões ocorridas ao final do mandato municipal do PT. Para apresentação 
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do estudo e do pesquisador aos profissionais, foi agendado um horário dentro 

da programação de rotina da unidade, em que o pesquisador se fez presente. 

▪ Segundo momento 

No segundo momento, os profissionais das unidades de SF e do CAPS 

tiveram contato com o pesquisador, o qual apresentou a pesquisa, e os que se 

mostraram interessados em participar do estudo foram convidados. Nesta fase 

foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I).  

Para a captação do grupo de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), foi 

utilizada a técnica de informante chave, na qual o enfermeiro coordenador deste 

grupo indicou qual ACS possuía maior grau de relação com o território, equipe e 

usuários que dependem de cuidados em saúde mental. 

Triviños (1987) ressalta que o informante chave passa a ter uma ideia 

ampla sobre o interesse do pesquisador, diante da exposição do estudo. Fase 

esta que fortifica a importância deste para o desenvolvimento das atividades da 

pesquisa. 

A entrevista semiestruturada (APÊNDICE I) foi composta por duas partes, 

a primeira representou a descrição sobre a caracterização dos participantes, 

quanto: sexo, faixa etária, área profissional, grau de formação profissional, área 

de especialização, tipo de vínculo profissional, tempo de vínculo com o serviço 

e experiência profissional anterior. Já a segunda etapa representou os 

questionamentos desenvolvidos a partir da questão norteadora central: Quais 

aspectos facilitam ou limitam a integração dos cuidados de saúde mental entre 

a Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial na percepção dos 

profissionais destes serviços? Assim, as entrevistas foram conduzidas pelas 

seguintes questões: 

▪ Descreva como se apresenta o acesso e os fluxos de comunicação 

entre a Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial? 

▪ Descreva como você percebe os elementos que facilitam ou limitam 

a articulação entre a Saúde da Família e o Centro de Atenção 

Psicossocial? 



71 
 

▪ Quais propostas você acha que poderiam melhorar a relação do 

trabalho em equipe entre a Saúde da Família e do Centro de Atenção 

Psicossocial? 

Para Gil e Yamauchi (2012) a pergunta norteadora se constitui como o 

início da trajetória do estudo fenomenológico. Ela se comporta como guia para o 

que se deseja pesquisar. Deve ser construída de tal forma que possibilite dar 

início ao diálogo entre pesquisador e pesquisado, favorecendo ampla liberdade 

para que o entrevistado manifeste sua percepção diante de sua vivência, 

admitindo a possibilidade de formulações de questionamentos pertinentes sejam 

feitos no transcorrer do diálogo. 

Após a exposição dos questionamentos, o pesquisador informou o tempo 

médio de 20 a 40 minutos para a duração da entrevista ao pesquisado, em 

seguida o relato ocorreu sem interrupções por parte do pesquisador. Quando foi 

necessário ao finalizar a fala, o pesquisador questionou algum depoimento, 

através de relatos importantes que foram anotados em um diário de bordo, 

visando obter maior aprofundamento e compreensão dos fatos, a partir de 

questões, como: “Você relatou que a falta de comunicação entre as equipes de 

SF e CAPS sempre existiu, gostaria que falasse mais sobre isso”. 

As questões têm como premissa viabilizar e criar um vínculo empático 

entre pesquisador e pesquisado. Dessa forma, se estabelece um clima de 

receptividade inerente a pesquisa fenomenológica, sendo importante informar ao 

participante o tempo necessário para a obtenção dos depoimentos. Isso evitará 

ansiedade, informações inadequadas ou incompletas em detrimento do desejo 

para o fim da entrevista (GIL; YAMAUCHI, 2012). 

As entrevistas foram coletadas e gravadas pelo pesquisador com auxílio 

de um aparelho Sony MP3 e posteriormente os depoimentos foram transcritos 

na íntegra, com o objetivo de obter a totalidade dos depoimentos. Em seguida 

realizou-se o desenvolvimento da trajetória fenomenológica. 

3.3.5. Interpretação dos dados 

Os dados foram analisados conforme a compreensão filosófica construída 

pela fenomenologia transcendental de Edmund Husserl. A qual Tourinho (2012) 
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contextualiza a análise fenomenológica como um método que busca se 

distanciar do positivismo, que leva o pesquisador a uma lógica indutiva, segundo 

a observação positiva dos fatos e de sua regularidade, tornando-a normas 

gerais, que podemos considerar como generalizações empíricas, tendo aí 

características circunstanciais, probabilísticas e episódicas. Desta forma, 

tamanha generalização não pode ser considerada como normas em seu sentido 

genuíno, já que não possuem um valor apodítico1. Portanto o positivista 

desconsidera o eidos2 ligado aos fatos investigados. 

A análise da trajetória fenomenológica se fez diante dos três momentos 

descrito por Lima (2011): a descrição, a redução e a interpretação. 

O momento da descrição fenomenológica foi construído mediante 

questionamento dirigido ao participante da pesquisa para que ele pudesse 

retratar e expressar livremente o fenômeno pesquisado existente na experiência 

consciente dele sujeito. A descrição é a consequência da percepção em relação 

consciência-sujeito. Para Husserl serve para descrever, classificar e referir-se a 

algo. Por isso, a questão norteadora foi feita de tal forma que pudesse obter uma 

profunda descrição do fenômeno estudado. 

Em seguida, a redução fenomenológica consiste no distanciamento de 

todas as concepções e conhecimentos pré-estabelecidos, em uma fase pré-

reflexiva de suspensão do juízo (epoché), buscando partes essenciais das 

unidades de significação (redução eidética). 

Esta etapa é tida como a primeira fase, na qual se faz uso da técnica 

“variação imaginativa”, em que consiste na reflexão sobre as unidades de 

significação que parecem ter experiências cognitivas, afetivas e conativas, diante 

da reflexão sobre as partes que estão presentes ou ausentes na experiência do 

eu sujeito, por meio da comparação e eliminação no contexto, no qual o 

pesquisador fica qualificado para reduzir a descrição das partes que são 

                                                         
1 “Consciência de uma necessidade, mais precisamente uma consciência de juízo na qual se é 
consciente de um estado de coisas como particularização de uma generalidade eidética, chama-
se apodítica, o próprio juízo, a proposição necessária do juízo geral ao qual ele está referindo” 
(HUSSERL, 2006 p.41). 
2 “Espécie de objeto que é dado na intuição individual ou empírica. A intuição de essência é 
consciência de algo, de um objeto, de um algo para o qual o olhar se dirige, e que nela é dado 
como sendo ele mesmo” (HUSSERL, 2006 p.36-67). 



73 
 

essenciais para a existência da consciência pura (MARTINS, 1992; apud PALÚ; 

LABRONICI; ALBINI, 2004 p.35)3. 

Já a interpretação fenomenológica retornou “às coisas mesmas” em 

uma reflexão interpretativa, na qual se obteve a essência pura da significação 

resultante da interpretação da descrição e redução. Segundo Wolff (1996) neste 

momento seleciona-se asserções que tenham maior significância dentro do 

discurso do depoente, de acordo com a percepção do pesquisador, 

apresentando o significado que a consciência do sujeito atribuiu diante da 

experiência vivida. 

Para proceder a sistematização da trajetória fenomenológica, o 

pesquisador fez uso dos momentos descritos por Martins e Bicudo (1989) apud 

Palú, Labronici e Albini (2004 p.36)3: 

▪ O primeiro momento: foi feito uma leitura ampla das descrições em sua 

totalidade, objetivando obter o sentido total dos discursos, em uma visão 

geral do que é manifestado, para se familiarizar com a experiência 

vivenciada pelos participantes do estudo. 

▪ O segundo momento: desenvolveram-se inúmeras leituras dos discursos, 

nas quais se buscou identificar unidades convergentes e divergentes, 

agrupando-as em conjuntos as expressões significativas para a 

compreensão do fenômeno, surgindo assim, as unidades de significação. 

▪ O terceiro momento: Foi feito uma síntese das unidades de significação 

sob a forma de descrição sólida do fenômeno pesquisado, que a partir deste 

momento foi realizada a interpretação da estrutura do fenômeno. Desta 

forma, as unidades de significação foram agrupadas, dando origem às 

seguintes temáticas, conforme descrição apresentada no (Quadro 3). 

 

 

 

                                                         
3 O autor deixa claro que em detrimento da indisponibilidade da obra de Martins (1992); Martins 
e Bicudo (1989), em banco de dados, livrarias e sebos de cunho físico e online, o apud se fez 
necessário, mesmo o pesquisador não apreciando tal abordagem. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor, construído a partir da fase de interpretação fenomenológica, 
por meio da síntese das unidades de significação sob a forma de descrição do fenômeno 
pesquisado desta pesquisa. 

3.3.6. Aspectos éticos do estudo 

O projeto de pesquisa foi previamente submetido para apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estácio de Sá (UNESA), 

por meio da Plataforma Brasil e só foi executado após deliberação de parecer 

favorável ao desenvolvimento da mesma, sob protocolo no 

61273316.0.0000.5284 gerado pelo Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE), obtendo parecer sob no 1.818.261 (ANEXO IV). 

Para a realização da pesquisa, mediante aproximação do pesquisador 

aos participantes do estudo, foi enviado uma carta de apresentação com a cópia 

do projeto de pesquisa, pedido de liberação e Termo de Anuência (ANEXOS II e 

III) para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Município de Crateús, Ceará, 

por meio da Coordenação da Estratégia Saúde da Família e do Centro de 

Atenção Psicossocial. Todos os entrevistados envolvidos na pesquisa assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (ANEXO I), no qual 

Quadro 3 – Descrição das Unidades de Significação Quadro 3 - Descrição das unidades de significação 

Facilidades e limitações do 

processo de trabalho

Tal unidade de significação irá apresentar elementos ligados ao processo de 

trabalho entre as equipes de Saúde da Família e do Centro de Atenção 

Psicossocial, em uma trajetória que abordará as seguintes subunidades: 

relação entre equipes; prática matricial; e qualificação profissional.

Propostas que podem aumentar a 

integração

Esta unidade de significação apresentará a descrição de elementos que 

possuem significância real para os participantes do estudo ao buscar 

propostas que possam aumentar a articulação e a integração entre a Saúde 

da Família e o Centro de Atenção Psicossocial enquanto unidades que fazem 

parte da Rede de Atenção à Saúde.

Tais propostas serão apresentadas em subunidades, descritas como: 

informatização da rede de atenção à saúde; meios de comunicação para 

aumentar a articulação; qualificação do apoio matricial; qualificação 

profissional; e a necessidade de mais profissionais.

Unidades de significação Descrição

Formas de acesso e organização do 

processo de trabalho nos serviços

Esta unidade de significação apresenta os discursos dos participantes do 

estudo, cuja narrativa se inicia com a exposição sobre as formas que o 

usuário acessa e é atendido nas unidades de Saúde da Família e do Centro 

de Atenção Psicossocial, por meio de três subunidades de significação: 

acesso à atenção primária à saúde; organização do processo de trabalho na 

saúde da família; e acesso ao centro de atenção psicossocial.

Fluxos de comunicação entre 

serviços

Tal unidade de significação irá apresentar a forma como os profissionais da 

Saúde da Família e do Centro de Atenção Psicossocial, estabelecem linhas 

de comunicação entre estes serviços. Por meio de duas subunidades, 

descritas como: fluxos de comunicação formal, a qual irá abordar o processo 

de referência e contrarreferência; e os fluxos de comunicação informal, o qual 

se processa diante do contato pessoal entre profissionais.
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declararam, após leitura dos objetivos do estudo, que estavam de acordo com a 

proposta da pesquisa, concedendo assim seu aceite. 

Foi assegurado aos participantes da pesquisa que a mesma atende aos 

princípios éticos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, em 

(2012), a qual trata da obrigatoriedade de que os participantes, ou 

representantes deles, sejam esclarecidos sobre os procedimentos adotados 

durante toda a pesquisa, tais como: objetivos do estudo, trajetória metodológica 

e sigilo das identidades. O estudo garantiu aos participantes da pesquisa o direito 

à autonomia da participação voluntária, à privacidade, o sigilo de dados 

pessoais, a garantia de retirar o consentimento de participação da pesquisa no 

momento de sua escolha. 
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4. INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO FENOMENOLÓGICA DOS 

RESULTADOS 

A elaboração dos resultados se constituiu a partir das unidades de 

significação, nas quais o pesquisador atribuiu sentido às descrições feitas pelos 

participantes da pesquisa diante do fenômeno estudado, por meio da técnica de 

“variação imaginativa”. A mesma busca refletir sobre as unidades de significação 

que parecem ter experiências cognitivas, afetivas e conativas, diante da reflexão 

sobre as partes que estão presentes ou ausentes na experiência do eu sujeito, 

por meio da comparação e eliminação no contexto, o qual, o pesquisador fica 

qualificado para reduzir a descrição das partes que são essenciais para a 

existência da consciência pura (MARTINS, 1992; apud PALÚ; LABRONICI; 

ALBINI, 2004 p.35). 

Desta forma, buscou-se descrever e interpretar as unidades convergentes 

e divergentes de cada depoimento, permitindo ao pesquisador apresentar sua 

interpretação diante dos fatos. Foi através da suspensão de conhecimentos e 

valores pré-estabelecidos, retornando às coisas mesmas, que a compreensão 

do fenômeno foi construída, ao buscar interpretar a essência da significação 

diante da visão dos interlocutores, emergindo assim quatro unidades de 

significação, a serem discutidas a seguir. 

4.1. Formas de acesso e organização do processo de trabalho 

nos serviços 

Esta unidade de significação apresenta os discursos dos participantes do 

estudo, cuja narrativa se inicia com a exposição sobre as formas que o usuário 

acessa e é atendido nas unidades de Saúde da Família e do Centro de Atenção 

Psicossocial, por meio de três subunidades de significação: acesso à atenção 

primária à saúde; organização do processo de trabalho na saúde da família; e 

acesso ao centro de atenção psicossocial. 
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4.1.1. Acesso à atenção primária à saúde 

Ao refletir sobre cada unidade de significação, podemos observar nas 

narrativas de alguns participantes NSF04; NSF13 e NSF15 que o acesso e a 

formação do vínculo dos usuários com os serviços prestados pela Saúde da 

Família, em alguns casos estão relacionados ao trabalho de visitas domiciliares 

dos Agentes Comunitários de Saúde em suas microáreas, conforme as falas, a 

seguir:  

A família tem que estar adscrita aqui no território, então a ACS vai ao 
domicílio e cadastra o usuário, ela faz o prontuário e guarda aqui. 
(NSF04) 

[...] a gente passa de casa em casa e dá as informações dos 
cronogramas, dos atendimentos durante a semana, né [...], até saúde 
mental temos uma tarde para ser atendido, igual aos hipertensos. 
(NSF13) 

[...] a gente chega na casa né, para fazer o cadastro da família, aí fica 
sabendo dos problemas da família, e perguntamos se tem algum 
membro da família com problema de saúde, se toma remédio 
controlado. Aí orientamos como é a UBS com as demandas de 
consultas. Digo: você vai ao PSF para agendar a consulta [...], quem é 
hipertenso e diabético tem prioridade para agendar, já os outros da 
saúde mental, agendamos para dia de terça ou quinta, porque é 
atendimento geral para a enfermeira e para a médica. (NSF15) 

É a partir deste primeiro contato que o ACS realiza a abertura do 

prontuário através do cadastro destes usuários conforme observa NSF04; 

NSF13 e NSF15, o qual introduz em seu discurso as orientações sobre como 

funciona a SF, incluindo os agendamentos por consultas durante a semana, 

buscando guiar o usuário na busca por atendimento como descreve NSF15 

“você vai ao PSF para agendar a consulta [...], hipertenso e diabético tem 

prioridade para agendar, já os outros da saúde mental, agendamos para dia de 

terça ou quinta”. É possível observar na mesma fala, que o depoente considera 

alguns aspectos para que se possa ter acesso a SF, como a programação 

semanal de atendimentos, o grau de prioridade em detrimento do tipo de doença 

e a necessidade de atendimento do usuário. 

A forma como o vínculo construído está descrito nos relatos de NSF04; 

NSF13 e NSF15, nos mostra a importância do trabalho que os ACS possuem 

para a efetivação e construção do trabalho desenvolvido por toda a equipe SF, 

uma vez que demonstra o reconhecimento das problemáticas vivenciadas pela 
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comunidade, ao fazer as visitas domiciliares. Este profissional ajuda a 

estabelecer um elo de acesso e acessibilidade, o qual possibilita a entrada dos 

demais membros da SF em seu núcleo familiar, e desta família a unidade de 

saúde. 

Essa lógica de acesso à SF está de acordo com as atribuições do trabalho 

do ACS dentro de seu território, já expressa na PNAB. Tendo em vista o exercício 

de sua função, o ACS deve cadastrar e manter atualizado os dados cadastrais 

dos usuários e das famílias em sua microárea orientá-los sobre a utilização dos 

serviços de saúde disponíveis para a comunidade; levando em consideração a 

realização de atividades programadas e espontâneas; e acompanhar por meio 

de visita domiciliar todas as famílias e usuários sob sua responsabilidade 

sanitária (BRASIL, 2012a). 

As falas NSF04; NSF13 e NSF15 ilustram o usuário como o objeto 

principal da atenção à saúde, a partir do momento em que o cuidado entra nos 

locais de residência, através do vínculo criado pelo ACS, o qual se 

instrumentaliza, segundo Giovanella e Mendonça (2012) por um conjunto de 

atividades individuais e coletivas, considerando o usuário como o centro do 

sistema de saúde.  

Tal estratégia é facilitada pela atuação do ACS, como mediador entre a 

comunidade e a equipe SF, pois este profissional faz parte do mesmo grupo 

social e residi no território do usuário (ESCOREL, et al. 2007). 

É possível observar, conforme NSF04; NSF13 e NSF15, que a construção 

das agendas de atendimento na SF, pode ser correlacionada ao trabalho 

desenvolvido pelos ACS, os quais ajudam a construir esse processo. A mesma 

observação é feita por Costa et al., (2013) ao demonstrar que cerca de (78,9%) 

da construção das agendas de atendimento na SF, partem da colaboração dos 

ACS, tidos como elementos fundamentais neste percurso, as quais seguem 

critérios técnicos pré-definidos para realizar o encaminhamento dos usuários aos 

cuidados clínicos da SF. 

É tamanha a importância do trabalho do ACS, que em 20 anos, o Brasil 

recrutou cerca de 271.060 mil ACS, devido ao êxito alcançado pela Saúde da 

Família, a qual cobre cerca de 63,26% da população brasileira, girando em torno 
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de 122 milhões de pessoas (BRASIL, 2017b). Ao considerar que um ACS pode 

atender até 750 pessoas, conforme o Departamento de Atenção Básica (DAB), 

e que a média de pessoas por domicílio é de 3,3 moradores, segundo o IBGE 

(2010b), podemos considerar que os ACS são responsáveis pelo 

acompanhamento de até 227 domicílios ou famílias adscritas em seu território, 

com pelo menos uma visita mensal por residência. A incorporação do ACS é 

caracterizada como um diferencial, segundo Mendes (2011), pois o modelo 

adotado pelo Brasil para a implantação e organização da APS, cria uma relação 

íntima entre equipes e comunidade. 

Ressalta-se que apesar de ter o ACS como um forte componente para o 

exercício do vínculo, capilaridade e acesso às ações desenvolvidas pela SF, o 

relato feito por NSF04 nos mostra um outro contexto, o qual entendemos como 

elemento limitante diante da inexistência da cobertura da SF e do próprio 

trabalho do ACS em algumas microáreas do território. 

[...] nós temos muitas microáreas descobertas sem ACS, então eles 
vêm por demanda espontânea e atendemos, só que não tem o vínculo 
pelo prontuário [...] (NSF04) 

Tal situação revelada ao pesquisador mostra que parte da comunidade 

está descoberta do atendimento da SF, e que pela ausência do vínculo por meio 

do ACS, a comunidade deve desconhecer as agendas, os programas e as ações 

de atenção à saúde, desenvolvidas por tais unidades, o que pode gerar uma 

busca às cegas por atendimento ou peregrinação dentro da RAS. Já que é 

atribuição do ACS em seu exercício laboral, conforme Portaria no 2.488, 

cadastrar, orientar, visitar, acompanhar, favorecer o vínculo entre equipe SF e 

comunidade, realizando atividades programadas e espontâneas (BRASIL, 

2012a). 

A evidência posta por NSF04 é sugestivamente forte quando se observa 

que os usuários descobertos pela SF e que não possuem o vínculo firmado por 

meio do trabalho do ACS são atendidos por demanda espontânea, sem vínculo 

legal por meio do prontuário, o que nos remete a prática fragmentada do 

atendimento da APS tradicional, correlacionada à prática biomédica de atenção 

curativa por meio de ações pontuais. 
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A importância sobre a cobertura do território da SF pelo trabalho do ACS 

é vista nos estudos realizados por Tolentino e Andrade (2008); Kluthcovsky e 

Takayanagui (2006), os quais reportam que as áreas cobertas por estes 

profissionais, apresentam melhor situação de saúde diante dos fatores 

determinantes de saúde da população brasileira, que pode ser vista diante da 

melhoria e da qualidade dos indicadores de mortalidade infantil, aumento da 

cobertura de pré-natal e imunização, ou até mesmo sobre a qualidade das ações 

de vigilância à saúde da criança, do adolescente, adultos e idosos. Sobretudo 

diante da valorização e reconhecimento da comunidade sobre seu papel dentro 

do território da SF. 

É importante ressaltar que apesar dos relatos não mostrarem as 

peculiaridades para a construção do vínculo entre ACS e usuários de saúde 

mental dentro do território, esta relação profissional, assim a de outros 

profissionais, apresentam particularidades inerente ao próprio estigma da 

doença mental. A qual pode resultar na exclusão de determinados usuários ou 

famílias que vivenciam a doença mental em seu cotidiano. Tal reflexão se deve 

sobretudo a recusa de alguns profissionais dentro da SF em participar do 

presente estudo, por não quererem adentrar em assuntos ligados a saúde 

mental. 

Outro fator importante, que merece destaque, é visto no depoimento de 

NSF05 o qual mostra uma diferença para o atendimento entre usuários 

cadastrados na unidade Saúde Indígena, a qual faz parte do grande grupo de 

equipes da SF do Município de Crateús. A lógica de acesso entre ambos os tipos 

de APS, pode estar condicionado ou não ao trabalho do ACS como forma de elo 

entre equipes e unidades de saúde, como observado na SF, porém o interlocutor 

destaca que o acesso aos serviços da SI é mais ágil, pois os usuários 

conseguem atendimento no mesmo dia que buscam o serviço, já nas unidades 

SF, os usuários têm que chegar às cinco horas da manhã para pegar a ficha a 

qual não garante atendimento para todos.  

Vou falar pela saúde indígena, aqui é mais fácil do que pelo município 
[...], só atendemos os índios cadastrados, eles vêm através do agente 
de saúde, ou por conhecimento dele mesmo, chega e fala com nosso 
recepcionista [...], precisa pegar ficha? Precisa, mas é diferente do 
município, que o paciente tem que pegar ficha às 5h da manhã [...], 
aqui se ele chega hoje, ele é atendido hoje! (NSF05) 
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O contexto impresso diante da facilidade de acesso ao atendimento da 

equipe SI, em oposição à SF, presente no contexto local deste município descrito 

por NSF05, nos permite fazer a seguinte pergunta: A relação entre a população 

indígena e a equipe de SI é menor do que a existente entre a população não 

indígena e a equipe SF na cidade de Crateús? Apesar da Sesai não apresentar 

dados sobre a população indígena correspondente ao território de Crateús, a 

mesma apresenta um consolidado sobre os dados gerais do Estado do Ceará, 

em 2013, na qual a população indígena correspondia a 22.101 mil habitantes, 

em 16 municípios cearenses, com 16 unidades de SI implantados, apresentando 

média de 1.381 habitantes por equipe (BRASIL, 2013d).  

O DAB, em janeiro de 2017, apresentou uma população de 73.102 mil 

habitantes em Crateús, com 21 unidades SF credenciadas, cobrindo cerca de 

(75,51%) da população, com média de 3.481 mil habitantes por equipe SF 

(BRASIL, 2017c). Tal média está dentro do padrão estabelecido pela PNAB de 

2012, a qual considera como padrão máximo, um número entre 3 a 4 mil 

habitantes por equipe SF de acordo com a vulnerabilidade do território e da 

população adscrita à SF. 

Desta forma, inferimos que há uma demanda superior de usuários 

cadastrados por equipe SF do que no grupo SI. Assim, podemos correlacionar 

que a agilidade para o atendimento na SI é maior devido ao menor número de 

usuários cadastrados por equipe. Possivelmente essa situação revela a 

necessidade de discussão no campo gestor e político, sobre uma possível 

revisão do número máximo aceitável de usuário cadastrados por equipes SF, 

para que se busque ampliar o quantitativo de unidades e equipes SF no território, 

ou a revisão sobre as formas como os planejamentos para o atendimento da 

população estão sendo programados ou não. 

4.1.2. Organização do processo de trabalho na saúde da família 

É diante da tentativa sobre o planejamento para se ter acesso as unidades 

de SF que as falas NSF02 e NSF08 demonstram o esforço que as equipes fazem 

para organizar a demanda de acordo com os programas da SF, em um fluxo 

programado. Porém, ainda há um número significativo de demanda espontânea 

como ocorre na atenção primária tradicional, o que sugere haver problemas 
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dentro do planejamento do trabalho das equipes, o que concebemos como um 

elemento dificultador e limitante para o desenvolvimento do trabalho na SF. 

[...] por demanda espontânea e demanda agendada, só que a maior 
procura é pela demanda espontânea [...], a demanda agendada é mais 
para alguns grupos específicos, como gestantes, hipertensos, 
diabéticos, puericultura e prevenção [...] (NSF02) 

[...] geralmente através das agentes de saúde. Elas orientam a virem 
aqui e marcar a consulta. Existe a demanda marcada de acordo com 
os programas da Saúde da Família e demanda livre [...], porque a 
população resiste e acaba vindo. (NSF08) 

A existência de dois tipos de demanda quer seja programada ou 

espontânea, por persistência da cultura tradicional na SF, como observado nos 

relatos NSF02 e NSF08 tendem a tornar o trabalho desafiador diante da 

multiplicidade sobre a forma de construção das agendas, sobretudo da 

organização do processo de trabalho das equipes. Tal lógica nos leva a refletir 

que essas equipes buscam considerar as particularidades e necessidades de 

cada território, e que por isso trabalham com os dois tipos de planejamento, uma 

vez que a própria PNAB (2012a) ressalta que o planejamento das ações 

desenvolvidas pelas equipes SF devem ser realizadas por meio de atividades 

programadas e de atenção à demanda espontânea. É diante de tal afirmativa 

que perpassa o entendimento destes profissionais sobre a flexibilidade em 

organizar seu cronograma de atendimento. 

Além de coexistirem esses dois tipos de demandas por atendimento na 

SF, as mesmas se constroem de forma diversificada, conforme descreve NSF10 

e NSF11 ao considerar o enfermeiro como único profissional da equipe que 

trabalha com atenção à demanda programada, ao contrário dos demais 

profissionais das equipes SF deste município, os quais buscam desenvolver seu 

trabalho por meio do atendimento livre ou demanda espontânea, agindo de forma 

tradicional, em desrespeito à lógica da SF. 

Eu e o médico, a nossa demanda é livre, então quem tiver a 
necessidade, algum problema de saúde vem até a gente para fazer o 
atendimento, ou muitas vezes a gente sai da unidade e vamos fazer 
atendimento dentro da aldeia [...], só a enfermeira que faz os 
programas da gestante, hipertensão e outros. (NSF10) 

[...], é demanda livre para o médico, não tem a questão de programa 
tal, ele atende tudo que aparecer, já para os enfermeiros é uma 
demanda programada, tipo na segunda pela manhã é puericultura, a 
tarde é visita domiciliar, na terça de manhã prevenção de câncer de 
colo de útero e mama, a tarde é planejamento familiar, na quarta pré-
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natal, na quinta hipertenso e diabético e na sexta os demais 
programas. (NSF11) 

Tal forma de trabalho por persistência da cultura tradicional na SF, é 

descrita por Costa et al. (2013) onde as equipes SF trabalham com diversas 

formas de agendas, tendo profissionais que dedicam parte de seu tempo para 

demanda programada e outros para demanda espontânea. Neste cenário o 

grande desafio é a organização do processo de trabalho, por meio do 

planejamento das agendas, que possam resultar na diminuição da demanda 

espontânea, devendo ficar restrita para casos de urgência e emergência.  

Este planejamento deve ser fundamentado pela Lei no 8.080 de 1990, em 

seu art. 7o, VII, o qual considera que a oferta das ações e serviços de saúde 

devem ser planejadas e ofertadas de acordo com as necessidades de saúde da 

população, com base em critérios epidemiológicos (BRASIL, 1990).  

É importante que a relação entre essas duas formas de organizar as 

agendas fique clara, pois ao ampliar o atendimento para a demanda espontânea 

o desafio sobre a organização do processo de trabalho das equipes é maior, uma 

vez que este tipo de vínculo tenderá a dificultar o acesso dos usuários ao 

atendimento, devido às desnecessárias filas de espera. É objetivando melhorar 

o acesso que às equipes SF devem buscar planejar e organizar o processo de 

trabalho por meio de pactuações entre os membros que compõem a equipe, 

através do campo de atuação de cada profissional por meio da construção de 

agendas programadas (SCHIMITH; LIMA, 2004). 

Tal característica nos remete a assimilação sobre a competência cultural, 

que faz parte dos atributos da APS, dentro do desenvolvimento do Diagnóstico 

Local em Saúde. Starfield (2002) infere que este atributo deve ser trabalhado 

pela equipe de APS levando em consideração o reconhecimento das diferentes 

necessidades da população, através das características étnicas, raciais e 

culturais, as quais devem ser levadas em consideração no momento do 

planejamento da variedade de serviços a serem ofertados pelos profissionais. É 

a partir deste atributo que a comunidade percebe que suas necessidades estão 

sendo atendidas. 

Outro atributo que deve ser contextualizado neste cenário está no campo 

das orientações para a comunidade que a autora supracitada descreve como 
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sendo um aspecto diretivo que irá resultar em um grau de integralidade da 

atenção, por meio do conhecimento das necessidades de saúde da comunidade 

adscrita, levando em consideração o contexto econômico e social no qual está 

inserida, através do reconhecimento da distribuição espacial de problemas e 

recursos no território e sobre a participação desta população nas decisões sobre 

seu contexto de saúde. 

Exatamente por corresponder à organização do processo de trabalho nos 

serviços de saúde, a qual busca construir a integralidade da atenção por meio 

do entendimento sobre as necessidades de saúde das coletividades. Nessa 

lógica, a articulação entre as várias formas de perceber as necessidades de 

saúde, que sejam demandas programadas ou espontâneas na APS, expressa a 

relevância sobre o diálogo entre os sujeitos e suas percepções. É esse diálogo 

que irá conduzir para outras tantas implicações (MATTOS, 2006). 

Podemos frisar que há certo grau de desatenção ou desconhecimento 

para detalhes dos atributos supracitados por parte dos membros de 

determinadas equipes de APS, no que se refere ao próprio planejamento de suas 

ações, que pode gerar no profissional a sensação de resistência dos usuários 

diante das agendas programadas para ter acesso aos serviços de atendimento 

da SF, como visto no relato de NSF02 e NSF08, a seguir:  

[...] existe uma demanda agendada de saúde mental para o médico, só 
que alguns usuários não respeitam o agendamento. (NSF02) 

[...] mesmo no dia da demanda marcada, temos uma demanda livre, 
porque a população resiste e acaba vindo. (NSF08) 

Os relatos desconsideram que o usuário pode desconhecer questões que 

envolvam a atenção à saúde mental e seus níveis de agravos; a não 

contemplação de seu problema na agenda programada; a insuficiência de 

senhas dispensadas para a demanda espontânea; ou a não resolução da 

problemática vivida pelo sujeito, o qual fica em um ciclo contínuo em busca de 

atenção para seu problema. 

Bárbara Starfield (2002) traz a luz que os profissionais da APS devem 

recordar que neste nível de atenção, o acesso não está ligado necessariamente 

ao grau de necessidade, e que não se deve esperar que a comunidade ou os 
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usuários conheçam a gravidade ou urgência de seus problemas de saúde antes 

mesmo de buscarem atendimento. 

4.1.3. Acesso ao centro de atenção psicossocial 

Ao abordar à forma como o usuário consegue ter acesso ao CAPS, é 

possível observar uma multiplicidade sobre os meios como o acesso é 

construído neste cenário ao observar as descrições feitas por NCAPS01; 

NCAPS03; NCAPS06 e NCAPS09. Podemos compreender que essa 

multiplicidade se dá por três formas: a primeira se constitui por meio do processo 

de referência da SF para o CAPS; a segunda por demanda espontânea; a 

terceira por encaminhamento feito por outros serviços que fazem parte do 

território. 

Bem, o usuário vem diretamente da atenção básica, através de 
encaminhamento impresso e muitas vezes ele também vem por 
demanda livre. (NCAPS01) 

Aqui ele vem através de encaminhamento [...], a atenção básica manda 
a guia de encaminhamento para cá, e a gente recebe, só que quando 
chega paciente sem guia de referência, a gente faz o acolhimento e a 
gente dá entrada no serviço caso seja necessário [...] (NCAPS03) 

[...] eles se dirigem a unidade básica de saúde né [...], será avaliado lá 
por algum profissional, que seja médico ou enfermeiro, esse 
profissional vê a necessidade ou não para encaminhar essa pessoa 
até o CAPS [...], chegando aqui ele vem com a guia de referência, é 
feita a triagem e aí se vê a necessidade ou não desse paciente fazer 
parte aqui do CAPS ou não [...] e voluntariamente né, se o usuário tem 
interesse de querer fazer algum tratamento [...] (NCAPS06) 

O entendimento que o CAPS tipo I de Crateús funciona com porta aberta 

é descrito pelo interlocutor NCAPS09 por entender que esta unidade possui uma 

flexibilização da porta de entrada, por desconsiderar ou considerar a 

necessidade do recebimento de encaminhamentos da SF, por favorecer o 

vínculo entre outros serviços que compõe o território como a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), o Hospital e demais setores sociais como o Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS), a promotoria e o juizado. 

A gente tem a demanda espontânea, demanda pela ESF, do hospital, 
da UPA, CRAS, CREAS, promotoria e juiz. É praticamente porta 
aberta, porque boa parte destas pessoas nem cobramos mais a guia 
de referência. (NCAPS09) 
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O cenário exposto por NCAPS01; NCAPS03; NCAPS06 e NCAPS09 

revelam uma conformação facilitadora que admite um certo grau horizontal da 

atenção à saúde mental, por meio do serviço despendido pelo CAPS. Mendes 

(2011; 2012 e 2015) destaca que a atenção horizontal desconsidera o grau, ou 

importância entre os serviços, o que tende a romper com as relações 

verticalizadas. Por mais que o ponto central seja a SF, o serviço não se limita a 

comunicar-se exclusivamente com a mesma. 

Ao admitir padrões de acesso com os demais serviços existentes no 

território, a coordenação do CAPS de Crateús, se respalda na Portaria no 3.088 

que institui a Rede de Atenção Psicossocial, ao levar em consideração o art. 3o, 

o qual busca promover e ampliar o acesso a atenção psicossocial, por meio da 

articulação e integração dos vários pontos da rede de saúde do território, e 

sobretudo ao considerar que o serviço deverá regular e organizar as demandas 

e os fluxos assistenciais de sua RAPS conforme inciso VIII (BRASIL, 2011b). 

Tal contexto apresenta grande similaridade dentro dos achados no estudo 

desenvolvido por Quinderé; Jorge e Franco (2014) sobre RAPS na cidade de 

Sobral no Ceará, onde os serviços de saúde mental apresentam múltiplas portas 

de entrada. Desta forma, os usuários podem ser referenciados por diversas 

unidades de saúde do município, como pelos diversos setores sociais, ou 

empresas privadas. Nos quais os serviços de saúde mental se adequam as 

necessidades da população e dos demais setores existentes no território. Os 

autores descrevem que as múltiplas formas de entrada ampliam e propiciam 

maior acesso a RAPS. 

Os autores supracitados colocam que as unidades de saúde mental em 

Sobral não seguem o padrão piramidal hierarquizado que a RAS é instituída por 

meio dos procedimentos de referência e contrarreferência, por admitir 

inexistência sobre a rigidez sobre a forma de acesso e por possuir outras formas 

de atenção à saúde mental além do CAPS, o que favorece uma boa articulação 

entre os serviços. 

É importante problematizar a descrição feita por Quinderé, Jorge e Franco 

(2014) sobre a forma piramidal hierarquizada que a RAS é instituída por meio da 

referência e da contrarreferência e que a não obrigatoriedade sobre tais 
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elementos, tido como burocratizador do processo de encaminhamento, 

possibilita maior acesso às unidades que compõe a RAPS. 

Ao buscar elementos suspensos, surgem as seguintes questões: A não 

preferência sobre a utilização da referência para se ter acesso a RAS/RAPS e 

sua contrarreferência, provocaria o desconhecimento sobre a real situação de 

saúde do usuário e da comunidade, para a gestão da rede Considerando a SF 

como meio organizador da APS, a qual deve tomar conhecimento sobre a 

situação de saúde de sua população adscrita, para que assim, possa inferir no 

processo saúde-doença por meio de estratégias que auxiliem o cuidado em 

todos os níveis de atenção dentro da RAS. Tendo em vista que o cenário deste 

estudo não apresenta um centro regulador entre as unidades SF e CAPS, ou a 

existência de uma autoridade sanitária regional a qual monitore os usuários 

dentro da rede. Até que ponto podemos considerar tais fatos como uma 

facilidade 

Ao indagar tais perguntas Serra e Rodrigues (2010) afirmam que a 

regulação dos serviços de saúde deve ser tarefa indelegável do gestor do 

sistema de saúde, o qual deve levar em consideração as necessidades de saúde 

da população, o estabelecimento de metas e responsabilidades quantitativas e 

qualitativas da atenção para os serviços de saúde dos diferentes níveis de 

complexidade, a regulação sobre a utilização dos serviços, o monitoramento e 

avaliação dos resultados alcançados para a correção dos processos de trabalho. 

Assim, consideramos que a não preferência para a utilização da 

referência no cenário do presente estudo, se constitui como um elemento 

facilitador, pois busca favorecer o acesso dos usuários ou da comunidade aos 

serviços do CAPS, em detrimento da inexistência de um centro regulador o qual 

garanta o acesso ao serviço em questão. Desta forma, a limitação se dá pela 

ausência de um centro regulador o qual monitore o usuário dentro da rede, uma 

vez que a utilização da guia de referência não garante que o gestor consiga 

monitorar o usuário, em detrimento da baixa capacidade de gestão da rede SUS, 

apresentada no contexto deste estudo, por conta da inexistência de órgão 

regional gestor, ou autoridade sanitária a qual regule e organize o acesso à rede 

por meio de sistema informatizado. 
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Tal acepção está fundamentada em Serra e Rodrigues (2010) os quais 

reafirmam a importância sobre elementos regulador da rede, pois a inexistência 

ou o mau funcionamento de tais sistemas pode resultar em prejuízos, dificultando 

o acesso aos serviços, e, sobretudo na qualidade do acompanhamento da saúde 

dos usuários. O Ministério da Saúde (2013b) reporta que só é possível integrar 

e articular os serviços em RAS, tendo por base o planejamento sobre a forma de 

acesso da comunidade ao sistema de saúde. 

A seguir o Quadro 4 descreve sinteticamente as principais conclusões 

observadas pelo pesquisador diante de fatores facilitadores e limitantes que 

podem melhorar ou dificultar o acesso e a integração entre a SF e o CAPS. 

 Quadro 4 – Descrição de elementos que podem melhorar ou dificultar o 

acesso e integração entre a Saúde da Família e o Centro de Atenção 

Psicossocial, de acordo com fatores facilitadores e limitantes. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor baseado na descrição e interpretação fenomenológica da 
unidade de significação – Formas de acesso e organização do processo de trabalho na 
atenção primária à saúde, deste estudo. 
 

Fatores facilitadores Fatores limitantes

Importância do Agente Comunitário de Saúde na 

construção do acesso à SF; 

Inexistência da cobertura do ACS em algumas microáreas da 

SF;

Organização da agenda de atendimento diário na SF, através 

do fluxo programado e espontâneo, no qual os profissionais 

trabalham com atendimento à demanda programada e outra 

com atendimento livre;

O acesso ao CAPS admite determinado grau de atenção 

horizontal.

Certo grau de desatenção por parte de alguns profissionais 

da SF, dentro do planejamento das ações e construção das 

agendas, sobre os atributos da APS: competência cultural e 

orientações para a comunidade;

Média máxima entre três a quatro mil usuários cadastrados 

por equipe SF, de acordo com o MS. O qual concebemos 

como um número excessivo por equipe;

Ausência de elemento regulador do acesso ao CAPS, o qual 

garanta o acesso e o monitoramento do usuário dentro da 

rede;

Inexistência de outros serviços de atenção psicossocial no 

território, o qual torna o CAPS o centro da atenção 

especializada em saúde mental.

Unidade de síntese
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4.2. Fluxos de comunicação entre serviços 

Tal unidade de significação irá revelar a forma como os profissionais da 

Saúde da Família e do Centro de Atenção Psicossocial estabelecem linhas de 

comunicação entre estes serviços. Por meio de duas subunidades, descritas 

como: fluxos de comunicação formal, a qual irá abordar o processo de referência 

e contrarreferência; e os fluxos de comunicação informal, o qual se processa 

diante do contato pessoal entre profissionais. 

4.2.1. Fluxos de comunicação formal 

Partiremos da importância sobre a integração entre atenção primária e 

especializada já descrita por Dawson (1964) o qual leva em consideração a 

interconexão das ações dos profissionais que compõe tais equipes a partir do 

referenciamento de casos da APS para a atenção secundária, por motivos de 

dificuldade diagnóstica, tratamento, ou necessidade de aporte especializado, na 

qual a APS deve permanecer em permanente contato com o caso referido, no 

qual a rede é regulada e gerida por uma autoridade sanitária, a qual busca 

monitorar todo o sistema de saúde dando resolubilidade aos problemas 

encontrados. 

Apesar da importância das afirmações de Dawson, os fluxos de 

comunicação no cenário brasileiro estão construídos de forma diferente, ao 

considerar o art. 32o da Lei no 7.508 de 2011, II, o qual deve usar da referência 

e contrarreferência para a integração das ações e serviços de saúde, garantindo 

ao usuário conforme art. 12o, a continuidade do cuidado em saúde em todos os 

níveis de atenção, por meio da integração dos dispositivos que compõe as RAS. 

Esta forma será descrita como meio formal, o qual busca organizar os fluxos de 

comunicação entre os serviços, por meio do processo de referência e 

contrarreferência (BRASIL, 2011a). 

Ao interpretar o contexto dos seguintes relatos NSF02; NSF10 e NSF16, 

fica evidente que tal questão é apresentada como problemática no cenário do 

estudo, uma vez que o processo de referência e contrarreferência não funciona 

a contento dos profissionais destes serviços. 
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É notório que as descrições das seguintes falas NSF02; NSF10 e NSF16 

demonstram como esse processo de referência e contrarreferência ocorre entre 

as equipes. Assim, conseguimos extrair da unidade NSF02 que existe uma 

prática sobre o envio deste elemento dentro da rede, porém o contrário é 

observado por NSF02; NSF10 e NSF16 os quais afirmam não haver um retorno 

da contrarreferência. A não existência da mesma dentro da rede acaba gerando 

discussões entre as coordenações da APS, CAPS, incluindo os profissionais, 

para que estes busquem articular de uma melhor forma a implantação deste 

elemento dentro dos serviços, exatamente por tal instrumento permitir um elo de 

comunicação entre as unidades de atendimento. 

[...] a referência é através da guia de referência que o paciente leva 
para o CAPS. A contrarreferência não existe. Há uns meses, teve até 
uma reunião com a coordenação do CAPS, com o psiquiatra e outros 
profissionais, foi sugerido que os profissionais articulassem melhor 
essa contrarreferência, pois ele volta sem saber o que aconteceu [...], 
quando ele volta né [...], se não formos atrás ele fica perdido [...] 
(NSF02) 

[...] a contrarreferência não tem. Eles não dão a contrarreferência, aí já 
não sei por que não vem [...], porque é uma coisa que sempre a 
coordenação da atenção básica e do CAPS, falam que há uma 
resistência dos profissionais [...] (NSF10) 

[...] a contrarreferência não funciona no município. Eu tenho 12 anos 
que trabalho e sempre vai à referência impressa [...] é sempre uma 
discussão que há muito em relação a isso, porque não tem a 
contrarreferência, para poder saber se o paciente vai ser 
acompanhado, se já acabou o tratamento[...] (NSF16) 

Ao considerar a forma como tal estratégia está implantada, podemos 

conceber as falas de NSF02 e NSF16 que se trata de um instrumento impresso 

em papel, o qual o usuário porta a guia de referência ou contrarreferência até a 

unidade designada. Tornando-o responsável pela tutoria de tal documento. É 

diante da forma como essa estratégia está posta no campo operacional, que 

podemos perceber uma possível ligação para a descrição de NSF10 ao 

correlacionar a não existência da contrarreferência, atrelada a resistência dos 

profissionais. É neste ponto que ao refletir sobre tal unidade de significação, 

podemos questionar se de fato a não existência do fluxo da contrarreferência 

está ligada a resistência dos profissionais em aderir a tal estratégia, ou se a 

forma como tal estratégia foi implantada, lhe põe um caráter limitante para o 

exercício da prática dos profissionais. 
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Mesmo reconhecendo positivamente a tentativa e o esforço da gestão da 

RAS de Crateús, a qual tenta promover e estabelecer a articulação e 

comunicação entre os níveis de atenção, articulando-os por meio de instrumento 

impresso elaborado pelo próprio Município, ressalta-se sua inadequação para o 

que se propõe, daí a resistência dos profissionais em aderir a tal proposta. 

Exatamente por que a gestão municipal não levou em consideração no momento 

de discussão e elaboração de estratégias as quais permitissem a fluidez dos 

fluxos de comunicação, os pré-requisitos que compõem os três elementos 

construtivos da RAS conforme Mendes (2011; 2012 e 2015) descreve como: a 

população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde. 

A população é o primeiro elemento e razão da existência da RAS, sob sua 

responsabilidade sanitária e econômica. Essa é a característica a qual baseia a 

atenção à saúde na população, por meio de sua adscrição, em grupos 

específicos por todo o território de sua responsabilidade sanitária (MENDES, 

2011; 2012 e 2015). 

O segundo elemento é a estrutura operacional que é composta por cinco 

componentes: o centro de comunicação, a atenção primária à saúde; os pontos 

de atenção secundários e terciários; os sistemas de apoio; os sistemas 

logísticos; e o sistema de governança da rede de atenção à saúde. Os três 

primeiros estão ligados aos nós da rede, o quarto as ligações entre os diferentes 

nós, e o quinto governa as relações entre os quatro primeiros (MENDES, 2011; 

2012 e 2015). 

Já o modelo de atenção à saúde aborda a organização e o funcionamento 

da RAS, articulando de forma singular as relações entre a necessidade da 

população e dos grupos que compõe esse nicho, o qual leva em consideração 

aspectos epidemiológicos, sociais, culturais e econômicos, vigentes em 

determinado tempo e em determinada sociedade (MENDES, 2011; 2012 e 

2015). 

A ênfase a ser dada dentro nesta interpretação se dá sob a estrutura 

operacional com foco nos sistemas logísticos, que são sistemas que propõem 

soluções tecnológicas, ancoradas em tecnologias de informação, as quais 

buscam garantir a organização racional dos fluxos e contrafluxos de informação, 

comunicação, produtos e usuários na RAS. Este quarto elemento irá permitir um 
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sistema eficaz de referência e contrarreferência dos usuários, por meio da troca 

eficiente de produtos e informações, em todos os pontos do sistema de saúde 

(MENDES, 2011; 2012 e 2015). 

A inobservância sobre tais elementos construtivos da RAS pode ser 

observada também no estudo feito por Serra e Rodrigues (2010) ao avaliar o 

processo de referência e contrarreferência em unidades de Saúde da Família na 

região metropolitana do Rio de Janeiro. Os autores destacam os principais 

problemas que interferem no encaminhamento e no fluxo de comunicação entre 

a SF e demais níveis de atenção, através da referência e da contrarreferência, 

tais como: inexistência ou precariedade da contrarreferência; má organização 

das atividades de regulação; utilização de formulários de papel; a inexistência de 

autoridade sanitária regional; e a inexistência de prontuários eletrônicos. 

Podemos salientar mais alguns aspectos limitantes que tornam esse 

processo desagregador, ao conceber a forma como o entendimento sobre as 

relações entre profissionais e destes com os usuários se concretizam, em 

detrimento da falha do instrumento de referência e contrarreferência.  

O primeiro se dá pela corresponsabilização dos profissionais, diante das 

falhas para o retorno do instrumento impresso dentro da RAS, ou a 

responsabilização do usuário de saúde mental pela portabilidade do instrumento 

conforme descrito por NSF04, que pode gerar desgaste nas pessoas que vivem 

com problemas mentais, culpabilizando-os por voltar sem a guia de 

contrarreferência e não saber informar quais foram as condutas clínicas 

desenvolvidas no serviço de referência.  

[...] existe na ficha de referência, e o campo da contrarreferência 
embaixo, mas nunca acontece essa contrarreferência [...], não há a 
contrarreferência em nada da rede [...], o problema são os profissionais 
mesmo [...], aí quando vai ao CAPS, e volta eu pergunto o que 
passaram, aí o usuário não sabe responder, eu peço para voltar no 
CAPS para buscar a informação para que eu possa saber o que foi 
feito, para colocar no prontuário [...] (NSF04) 

É importante pontuar que a portabilidade do instrumento de referência e 

contrarreferência pelos usuários da rede SUS, já possui um aspecto limitante, 

principalmente quando estes usuários vivem com problemas mentais. 

O segundo se faz pela dificuldade em prover a continuidade da atenção à 

saúde, manifestada pelo interlocutor NSF08, quando transparece um pesar, pelo 
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não retorno da contrarreferência. Por conceber tal situação como problemática, 

em detrimento da ausência de informação sobre a evolução clínica do usuário, 

a qual permitiria a atenção integral, por meio da continuidade do tratamento. 

[...], ele nunca volta com a contrarreferência. Para mim isso é um 
problema, porque eu gostaria de saber como o paciente evoluiu, se 
resolveu o problema ou não e dar continuidade no tratamento [...] 
(NSF08)  

A discussão sobre a importância do recebimento da contrarreferência 

pelos profissionais da SF pode ser correlacionada à relevância que o instrumento 

possui, dentro do processo horizontal de atenção à saúde, o qual permite garantir 

a corresponsabilização do cuidado em todos os serviços que o usuário precise 

ser atendido e acompanhado, tendo em vista a importância sobre os elementos 

estruturais para se ter a contrarreferência (VIEGAS; PENNA, 2013). 

Essa prática de apoio, suporte e auxílio à saúde mental da atenção 

especializada para a APS é referida pela OMS (2008) como componente 

indispensável a qualquer sistema de saúde universal, que funcione de forma 

adequada e organizada em níveis de atenção à saúde.  

O terceiro aspecto está correlacionado a sobrecarga de trabalho para os 

profissionais de ambos os serviços, ao considerar a busca informal sobre a 

conduta clínica do usuário dentro da rede, conforme vista na fala NSF06, os 

quais fazem uso do contato pessoal, que é uma estratégia importante, porém a 

mesma se estabelece frente à precariedade do processo de contrarreferência 

instituído neste cenário, diante das necessidades da troca de informações. 

[...] a referência sempre fazemos em uma guia que é preenchida pelo 
profissional que está referenciando. A contrarreferência não é enviada 
dentro da rede. A referência vai, mas não volta. Se a gente não tiver 
um feedback com o profissional para nos informar, não sabemos o que 
ocorreu. (NSF06) 

Já o quarto aspecto se dá pelo próprio preenchimento da guia de 

referência, descrita por NCAPS06 como ponto de comum debate entre as 

equipes no momento do matriciamento, diante da qualidade da informação 

preenchida na guia ou a ausência desta. O que nos remete haver um certo grau 

de despreparo dos profissionais para estarem preenchendo de forma correta tal 

instrumento, em detrimento da ausência de apoio tecnológico, que favoreça a 

seleção de possíveis diagnósticos, pertinentes a um sistema informatizado. 
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[...] a guia de referência da UBS é aquela guia específica e impressa 
que é preenchida, muitas vezes de várias unidades de saúde não vem 
especificando o que o paciente tem [...] esse é um dos pontos que 
batemos no matriciamento com a ESF para especificar e colocar na 
guia de referência qual o motivo. Algumas guias vêm especificando 
alguma coisa, mas outras não vêm nada, ou vêm assim “ansiedade, 
depressão, insônia [...] (NCAPS06) 

O quinto aspecto que nos leva a conceber a inconformidade sobre como 

o processo de referência e contrarreferência esta construído neste contexto, se 

apresenta pela não garantia de atendimento que o usuário mesmo portando a 

guia de contrarreferência, corre o risco de ficar sem atenção dentro da SF, 

conforme visto por NCAPS02, o qual busca minimizar as falhas do sistema, 

através de orientações para o retorno do usuário ao CAPS, caso não seja 

atendido pela SF. 

[...] tem uma via de encaminhamento que fazemos a contrarreferência 
para retornar a Saúde da Família, por exemplo: “chegou uma senhora 
de idade, a filha contou o relato para a enfermeira, que encaminhou 
para o CAPS [...], aí falamos que esse caso é leve, e que deveria ser 
cuidado pela atenção primária, explicamos que deve ser atendido na 
Saúde da Família dentro da folha de contrarreferência. Às vezes 
quando encaminhamos para a Saúde da Família, o paciente fica 
perdido na rede. Ele se assusta! O paciente fica sem atendimento 
algum, se desespera, aí volta para o CAPS pior. Hoje o que eu estou 
fazendo ao invés de encaminhar para a Saúde da Família, eu faço o 
protocolo, falo que irei encaminhar para a Saúde da Família, se ele ver 
que vai apresentar alguma alteração pode retornar [...] (NCAPS02) 

A desagregação deste processo influencia fortemente no equilíbrio da 

saúde do usuário e da comunidade, os quais podem ficar desassistidos em 

determinado nível de atenção, por ficarem sem cobertura da rede de saúde.  

Alguns destes aspectos limitantes também são descritos em alguns 

estudos, os quais descrevem dificuldades e fatores limitantes em graus variados 

diante da integração do processo de trabalho da Saúde da Família com a rede 

de atenção especializada, a partir dos elementos de referência e 

contrarreferência, tendo em vista as críticas, feitas por usuários, profissionais e 

gestores. Dentre os problemas apresentados temos: inexistência da 

contrarreferência; uso insuficiente de ferramentas informatizadas de regulação; 

e a carência de um sistema de referência e contrarreferência efetivo (ESCOREL, 

et al. 2007; ROCHA, et al. 2008; NORA e JUNGES, 2013; GIOVANELLA, et al. 

2009; GOMES e SILVA, 2011; VIEGAS e PENNA, 2013; LIMA; LIMA; 

MARQUES, 2017). 
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Esse desarranjo causado pela coordenação da RAS reflete a 

inobservância sobre os elementos teóricos posto na literatura, os quais tenderam 

a causar nas equipes de ambos os serviços uma sensação de impotência, em 

detrimento do desgaste, estresse e das discussões entre os profissionais, os 

quais não conseguem visualizar uma estratégia eficiente para que os fluxos 

sejam estabelecidos de forma sólida e efetiva, como visto nas falas já descritas 

por NSF02; NSF10 e NSF16. Desta forma, é possível mais uma vez afirmar a 

ineficiência do instrumento de referência e contrarreferência, da forma como está 

implantado na RAS brasileira, através dos problemas supracitados e da 

cronificação problemática vivenciada em várias discussões sem consenso ou 

resolução por parte da gestão Municipal e das unidades que compõem a RAS. 

Starfield (2002) ressalta que a informatização da rede possibilita aos 

gestores e profissionais da APS, monitorar as necessidades de saúde dos 

usuários, por meio da coleta, análise e interpretação dos dados armazenados no 

sistema, o que viabiliza desenvolver planos de ação para lidar diretamente sobre 

os problemas sociais e de saúde.  

Ao correlacionar os seis aspectos descritos nesta subunidade de 

significação, com a afirmação de Starfield acima, inferir-se que o processo de 

referência e contrarreferência em papel, não permite que gestores e profissionais 

conheçam a real situação de saúde da população, uma vez que não possuem 

tecnologia que consiga rastrear os usuários dentro da RAS. Além disso, o 

contexto reforça a necessidade de autoridades sanitárias regionais e de centros 

reguladores, os quais possam dar uma reposta efetiva aos problemas 

encontrados dentro da rede e do próprio processo de trabalho das equipes. Dá 

forma como está, a fragmentação do processo de atenção à saúde está dada, 

não há como garantir o princípio da integralidade entendido por Mattos (2006) 

enquanto dimensão prática, a qual busca fomentar um processo de trabalho 

interdisciplinar entre profissionais e usuários dentro de uma RAS, ou pelo 

desabono da integralidade enquanto princípio organizador do processo de 

trabalho diante das necessidades dos usuários, ou como políticas especiais, as 

quais pretendem dar respostas a determinado problema de saúde ou a certo 

grupo populacional. 
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4.2.2. Fluxos de comunicação informal 

Ao abordar os fluxos de comunicação, identificados e descritos aqui como 

meio informal, faremos algumas inferências diante da convergência das 

unidades de significação que compõe as falas. É evidente a existência de uma 

facilidade advinda do exercício e apoderamento da responsabilização do 

profissional pelo próprio trabalho e contexto na qual as unidades SF e CAPS se 

estabelecem; ou por limitações que se apresentam em decorrência da 

inexistência de elementos de informatização e comunicação os quais permitam 

a formalidade e agilidade destes fluxos.  

Os relatos NSF02; NSF03; NSF12 e NCAPS03 ilustram uma variabilidade 

de limitações neste contexto, uma vez que os fluxos de comunicação em sua 

informalidade são concretizados por meio do contato pessoal entre profissionais, 

o qual depende de um determinado grau de empatia ou amizade, em detrimento 

da inexistência de sistemas de informatização e comunicação. As unidades não 

possuem telefone ou um número para que se possa mediar contato telefônico 

entre as equipes, ou sistema informatizado com computadores e internet. 

[...] quando eu procuro eles, é por telefone pessoal para as pessoas 
que conheço, ligo para eles, uso WhatsApp, ou então vou até lá no 
CAPS. Eles procuram mais a gente por telefone pessoal. (NSF02) 

[...] o mecanismo que acabamos apelando por ser uma cidade pequena 
e todo mundo se conhece, quando vemos um paciente em estado 
crítico, ligamos para o colega diretamente e pedimos uma atenção 
especial para o caso. Usamos o telefone pessoal por não ter telefone 
na unidade, nem internet ou computador. (NSF03)  

[...] tem comunicação mesmo por telefone pessoal, porque na unidade 
não tem telefone, para a gente não é distribuído nada, então tudo é da 
gente [...], não temos computador ou internet [...], aí a gente conhece 
os colegas, entramos em contato e aí os colegas tomam as 
providências [...] (NSF12) 

A gente vai lá, quando precisamos de informação de uma paciente [...], 
fazemos o contato por telefone pessoal porque o CAPS não tem 
telefone e a unidade de Saúde da Família também não tem. 
(NCAPS03)  

O depoente NCAPS09 destaca que esse contato informal é comumente 

feito por enfermeiros, o que demonstra uma possível sensibilidade e caráter de 

responsabilidade em detrimento do vínculo deste profissional com a comunidade 

que faz parte de sua área de responsabilidade sanitária. 
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[...] tem alguns enfermeiros que eles vêm pessoalmente aqui para 
tratar do caso, mas é sempre enfermeiro, raramente um médico chega, 
ou liga para um de nós, para pedir uma ajuda, uma opinião. (NCAPS09) 

Conseguimos extrair como facilidade neste cenário por meio das falas de 

NSF02; NSF03; NSF12; NCAPS03 e NCAPS10 o trabalho ativo destes 

profissionais, tanto da SF como do CAPS, os quais ilustram o esforço que fazem 

para munir esforços na tentativa de criar um determinado grau de comunicação 

entre eles, em detrimento da responsabilização que estes assumem para si, 

diante do cuidar do usuário e da comunidade. 

Este esforço é visto pelo pesquisador como uma facilidade, na qual o 

sujeito que cuida, entende sua importância para toda uma comunidade, como 

agente modificador do meio e das condições de saúde dessa população. É 

através desse apoderamento profissional que a responsabilização pelo usuário 

tenta perpassar as limitações as quais os fluxos de comunicação estão 

construídos, em detrimento do ser enquanto profissional de saúde capaz de 

causar melhorias e promover atenção à saúde para uma coletividade. 

Este apoderamento é visto também por Silva (2005b) no que o autor 

denomina de “convocação à responsabilidade” em um cenário em que o 

profissional toma o território e o processo de trabalho para si, através do ato de 

ser responsável por algo e alguém. 

É tendo em vista, a fragilidade do instrumento de referência e 

contrarreferência que os profissionais NSF02; NSF03; NSF12; NCAPS03 e 

NCAPS10 buscam responsabilizar-se pelo processo de trabalho e do cuidar dos 

usuários, por meio da informalidade em decorrência das limitações que a 

ausência de gestão, regulação e informatização tendem a causar. Desta forma, 

fazem uso do seu próprio aparelho celular, utilizando o aplicativo WhatsApp, por 

meio de reuniões matriciais, do contato direto com demais profissionais, ou 

acionando a coordenação da APS e do CAPS, afim de munir esforços em prol 

do usuário e da comunidade. 

As mesmas limitações são vistas em outro estudo, o qual descreve que 

os sistemas de informação e comunicação existentes são precários. Que muitas 

equipes SF e atenção especializada não contam com telefones, nem 

computadores em rede, portanto não possuem prontuários eletrônicos, nem 
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sistemas de agendamento de consultas e exames. Tendo como estratégia formal 

a utilização da referência e contrarreferência em formulário de papel (SERRA; 

RODRIGUES, 2010).  

Desta forma, Serra e Rodrigues (2010) destacam que a precariedade em 

termos de informação e comunicação prejudicam o desempenho do sistema de 

referência e contrarreferência nas duas áreas. Que tal situação corrobora para 

uma menor resolubilidade dos problemas, em decorrência do agravamento 

desnecessário das condições de saúde dos usuários, piorando a qualidade de 

vida destes, além de sobrecarregar o sistema.  

Por fim, ao compartilhar do mesmo ideário Rodrigues e Santos (2011) 

afirmam em seus escritos que a desarticulação da RAS pode estar ligada a 

debilidade de nossas autoridades sanitárias, ou órgãos gestores que compõem 

a rede de atenção à saúde. 

A seguir o Quadro 5 descreve sinteticamente as principais conclusões 

observadas pelo pesquisador sobre elementos que podem facilitar ou dificultar 

os fluxos de comunicação e articulação entre a SF e o CAPS. 

Quadro 5 - Descrição de elementos que podem facilitar ou dificultar os 

fluxos de comunicação e articulação entre a Saúde da Família e o Centro 

de Atenção Psicossocial. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor baseado na descrição e interpretação fenomenológica da 
unidade de significação – Fluxos de comunicação entre serviços, deste estudo. 

Fatores facilitadores Fatores limitantes

Ato de ser responsável por algo ou alguém, apresentado 

pelos profissionais, ao buscar manter determinado grau 

de comunicação entre equipes, tendo um único objetivo: 

o ser cuidado. 

Inexistência de sistemas de informatização e comunicação, 

tais como telefone e computadores em rede;

Instrumento de referência e contrarreferência no formato 

papel;

Corresponsabilização dos profissionais e dos usuários pelas 

falhas do instrumento de referência e contrarreferência;

Sobrecarga de trabalho para os profissionais, diante da 

busca informal de informações sobre a conduta clínica do 

usuário dentro da rede;

Má qualidade ou ausência de preenchimento do instrumento 

de referência e contrarreferência;

Não garantia de atendimento na SF, mesmo portando a 

contrarreferência impressa.

Unidade de síntese
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4.3. Facilidades e limitações do processo de trabalho 

Ao buscar compreender o fenômeno estudado, a suspensão do juízo 

trouxe elementos que podem ser descritos como facilidades ou limitações para 

a articulação entre a SF e o Centro de Atenção Psicossocial, tornando-as 

unidades de significação convergentes, quando os sentidos identificados nos 

discursos se repetem em vários depoimentos, e divergentes quando a mesma 

temática possui um outro ponto de vista. 

Tal unidade de significação irá apresentar elementos ligados ao processo 

de trabalho entre as equipes de Saúde da Família e do Centro de Atenção 

Psicossocial, em uma trajetória que abordará as seguintes subunidades: relação 

entre equipes; prática matricial; qualificação profissional. 

4.3.1. Relação entre equipes 

Ao refletir sobre a descrição de NSF02 ela nos guia para a compreensão 

de que a construção das relações entre os profissionais que compõem a SF e o 

CAPS se dá quase que exclusivamente por um fator condicionante inerente ao 

processo de trabalho desenvolvido entre as equipes de residentes em Saúde da 

Família e saúde mental, o qual concebe tal relação como “até boa”. 

[...] é até boa, porque lá tem residentes em saúde mental, então a gente 
articula com os residentes de lá, eles fazem trabalhos de 
matriciamento, e muitos casos que nós residentes da Saúde da Família 
acompanhamos, passamos para eles, já fizemos visitas, atendimento 
compartilhado [...] (NSF02) 

A construção da relação entre equipes SF e de saúde mental, por meio 

do trabalho dos residentes de ambos os serviços, se constitui como uma 

facilidade, uma vez que, essa relação consegue promover atenção à saúde 

mental, através do elo entre profissionais, conforme os interlocutores NSF01, 

NSF03, NSF10 e NCAPS01. 

[...] quando estava na zona rural, tivemos uma paciente que tentou 
suicídio né, e aí nós contatamos o pessoal do CAPS e realmente houve 
um grande interesse pela paciente. Uma residente em saúde mental 
mandava mensagem para marcamos consulta para ela, e dava retorno 
sobre como tinha sido a consulta, e de fato a paciente teve uma 
melhora significativa [...] (NSF01) 

[...] o que mais nos preocupa é quando você percebe a possibilidade 
de uma tentativa de autoextermínio, um suicídio né [...], então quando 
percebemos algum caso assim pedimos a ajuda imediata do CAPS. 
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Eles atendem quando eu ligo, assim nunca tive uma negativa, então a 
gente tem muito a questão da amizade ou questão pessoal por 
conhecer. Que se tivesse que seguir os trâmites burocráticos, não 
transcorreria com essa tranquilidade. (NSF03)  

[...] a gente tem um território é a aldeia Vila Vitória, é uma área de 
extrema vulnerabilidade [...], lá foi diagnosticado como o local que mais 
usa psicotrópicos, álcool e drogas. Surgiu a proposta de fazer um grupo 
chamado Bem Viver, é um grupo de idosos. É um grupo que está dando 
muito certo, já está mais de um ano, fortalecido tá! Eu sempre fico como 
a matriz, aquele profissional que não falta, que está coordenando, eu 
tenho apoio do NASF, de uma psicóloga, apoio dos residentes do 
CAPS, e assim temos uma interação muito boa sabe. Trabalhamos 
promoção da saúde, e a saúde mental do grupo [...], temos uma 
paciente que ela teve câncer de mama, ela disse que o que contribuiu 
foi o grupo, porque nós estávamos sempre ali [...], gravamos vídeos 
com mensagens de motivação, falávamos fique boa, estamos sentindo 
saudades, aí eu mandava, quando ela via, caia em choro, ela 
melhorava porque se sentia amada [...], é um grupo que não tenho 
palavras, porque assim eles passam muito carinho para nós, quando 
um falta eles perguntam por que não foi, quando termina o encontro 
cada um vem dar um abraço e um beijo [...] (NSF10) 

[...] durante uma visita a um usuário, observamos algumas demandas 
importantes, dentre elas dá atenção básica, aí marcamos um momento 
com a equipe da Saúde da Família, especificamente a enfermagem. A 
área não tinha cobertura por agente comunitário de saúde, nós fizemos 
um momento lá com o enfermeiro da equipe da área do usuário e ele 
fez a visita e levou o médico. O enfermeiro articulou para o médico ver 
as demandas, porque nessa casa tinha um bebê de cinco meses que 
necessitava de cuidado. Então, nesta ação tivemos êxito, porque ele 
continua vinculado ao CAPS e a Saúde da Família [...] (NCAPS01) 

Apesar do êxito alcançado dentro do processo do cuidado em saúde 

mental, quando compartilhado entre equipes, conforme os relatos supracitados, 

os interlocutores NSF01; NSF04 e NCAPS10 classificam essa relação como uma 

condição rara ou mínima, em detrimento dos poucos momentos que os 

profissionais se inter-relacionam, conforme as falas abaixo.  

[...] na verdade a interação ela é muito rara [...], entre as equipes há 
poucos momentos de convivência né, são feitos muitos 
matriciamentos, mas os resultados gerados são muito poucos né, eu 
classificaria como ineficazes, porque os momentos são raros, e os que 
são feitos não geram o resultado esperado [...] (NSF01) 

[...] acredito que essa relação não foi tão bem feita ainda, mesmo com 
alguns trabalhos já tendo sido realizados como o matriciamento, a 
gente percebe que ainda há uma dificuldade entre o vínculo e 
comunicação, entre CAPS e Saúde da Família. (NCAPS01) 

[...] quase inexistente [...], tiveram algumas estratégias do CAPS de 
matriciamento, mas quem começa o matriciamento são os residentes 
da Escola de Saúde Pública, eles vêm, fazem o matriciamento [...], mas 
a equipe fixa do CAPS, nós não temos tanta ligação [...], porque o 
CAPS é muito centrado só nele, entendeu [...] a equipe do CAPS 
basicamente eu encaminho, eles resolvem lá o que vão fazer e ficam 
com paciente o tempo que acham necessário [...], isso quebra o vínculo 
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[...] eu tive uma gestante, usuária de crack e álcool, aí os residentes 
fizeram umas consultas comigo, interviram levando ela para o grupo 
[...], hoje ela já pariu, ela está reabilitada [...], graças ao trabalho em 
conjunto, mas é como estou dizendo foi trabalho dos residentes. 
(NSF04) 

[...] acho que o contato é mínimo [...], nem das reuniões mensais que 
acontece dá atenção básica o CAPS pouco participa [...], temos um 
vínculo assim, os residentes são mais específicos por questões 
matriciais, foram divididos por ESF [...], alguns residentes têm mais 
contato com algumas ESF e outras ele não tem nem um tipo de contato 
[...] (NCAPS10) 

Neste cenário, nota-se que a facilidade está ligada ao fator: ter residência 

multiprofissional em saúde nos serviços em apreço, o qual consegue construir, 

de alguma forma, meios de se inter-relacionar em rede. 

As limitações estão postas ao considerar os trechos de NSF01; NSF04 e 

NCAPS10, no campo operacional diante do planejamento das ações matriciais, 

ao correlacionar os poucos resultados alcançados por esta estratégia, em 

detrimento do desenvolvimento do apoio matricial por meio exclusivo do trabalho 

dos residentes, podendo ser associado um caráter temporal; a centralidade do 

trabalho da equipe permanente do CAPS, por se fazer dentro desta unidade, 

evidenciada pela não participação nas ações matriciais ou nas reuniões da 

atenção básica; a descontinuidade do processo matricial devido a raridade dos 

encontros; o apoio parcial das equipes SF dentro do processo matricial, 

relacionado a evidência descrita por NCAPS10 ao salientar que os residentes 

são divididos por questões matriciais por SF, porém há unidades que não há 

contato. 

A facilidade descrita por NSF04 sobre o fator residência multiprofissional 

pode estar associada à concepção sobre a formação interdisciplinar que estes 

profissionais vivenciam neste processo, o qual leva em consideração a portaria 

interministerial no 45, de 2007, art. 2o, a qual descreve que os programas de 

residência multiprofissional em saúde, devem ser orientados pelos princípios e 

diretrizes do SUS, através das necessidades e realidades locais e regionais 

(BRASIL, 2007). 

É importante pontuar que a grande maioria dos estudos sobre a inserção 

do programa de residência multiprofissional em saúde, abordam questões sobre: 

a importância deste processo para a formação profissional; prática capaz de 

reorientar a formação do profissional da APS; prática formadora a qual supre as 
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necessidades locais e regionais de saúde; meio que se utiliza de abordagens 

participativas para percurso de ensino-aprendizagem; e meio formador 

interdisciplinar, conforme observados nos estudos realizados pelos seguintes 

autores: Ceccim (2009); Dallegrave e Kruse (2009); Farjado, Rocha e Pasini 

(2010); Scherer, Pires e Jean (2013); Silva et al., (2015); Martins et al., (2016).  

Ao refletir sobre as limitações diante da estratégia utilizada pelos 

residentes na tentativa de criar um meio de relação e elo entre as equipes, infere-

se que as condições postas na unidade de significação NSF04 concebe a 

residência multiprofissional em saúde como prática temporal, porque a criação 

do elo entre as equipes SF e CAPS, partem do processo de trabalho dos 

residentes, dentro de um ciclo inerente ao processo de formação destes 

profissionais. O caráter temporal para esse percurso se dá pela não implicação 

dos profissionais das equipes permanentes conforme ressalta NSF04, 

principalmente do CAPS, quando se leva em consideração o desenvolvimento 

do aporte matricial. 

Essa resistência também é vista dentro da SF por NCAPS02 ao 

considerar que: 

[...] os profissionais mesmos do serviço, eles têm uma resistência, 
porque dizem que já estão cheios de programas do Ministério da Saúde 
para dar conta. A visão que eles têm de trabalho coletivo não é tão 
eficiente, o que importa é o número, e não a eficiência do serviço [...] 
(NCAPS02) 

O que dificulta o desenvolvimento de estratégias que possam favorecer a 

relação entre os profissionais de ambos os serviços, em detrimento do que 

consideramos como obrigações que os profissionais da SF têm que cumprir 

dentro dos programas da APS, estabelecidos pelo Ministério da Saúde. É neste 

momento que o entendimento do trabalho coletivo, fica reprimido devido às 

inúmeras atribuições programadas pelo serviço. 

Desta forma, a construção das relações por meio do trabalho dos 

residentes, é posta diante de um caráter cíclico, o qual possui início, meio e fim, 

quando terminam o processo de residência. Daí emerge a necessidade e 

importância sobre a inclusão e a presença dos membros que fazem parte da 

equipe permanente das unidades, dentro das atividades realizadas pelos 

residentes, pois estes serão tidos como elo contínuo entre as unidades SF e 
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CAPS, em um ciclo permanente, diminuindo assim a fragmentação sobre a forma 

como se concebe a criação da relação interdisciplinar entre equipes. Posto que, 

o diálogo é a forma como se cria essa inter-relação, o qual é tido como meio 

propício para se conseguir vínculo entre os profissionais, conforme NCAPS02 e 

NCAPS03. 

[...] o diálogo vai se dar diante da construção do vínculo entre 
profissionais [...] (NCAPS02) 

[...], então, a agente tem mais facilidade quando temos vínculo com o 
profissional, aí facilita muito o processo de trabalho, quando não tem o 
vínculo fica difícil para a agente como também para o próprio 
profissional [...] (NCAPS03) 

A centralidade do fazer dentro do CAPS, por meio do isolamento da 

equipe permanente pode estar relacionado aos achados de Grigolo, Delgado e 

Schmidt (2010), os quais descrevem essa realidade como isolamento que o 

CAPS vem sendo instituído dentro da RAS, o qual tende a se distanciar da rede 

social e de todo o território. Os autores ressaltam que os CAPS foram criados 

como elementos estratégicos para mudar a referência da atenção à saúde 

mental em relação aos hospitais psiquiátricos, mas não foram pensados como o 

único, ou como serviço, que daria conta de todas as demandas da atenção 

psicossocial em um município, ou de sua região. 

Por isso, esse fator tende a gerar certa obrigatoriedade, ou necessidade 

da permanência desta equipe dentro do CAPS para atender a demanda diária 

de usuários. 

No que se refere à continuidade do matriciamento, Campos e Domitti 

(2007) ressaltam que esse aporte contínuo só irá se concretizar mediante o 

estabelecimento de encontros periódicos, com cronograma semanal ou mais 

espaçados, ancorados em linhas de intervenção para os vários profissionais, o 

qual seja possível a utilização de comunicação personalizada por meio da 

incorporação desta temática dentro das discussões sobre o processo de 

cogestão. 

Campos e Domitti (2007); Cunha e Campos, (2011) destacam ainda que 

essa estratégia depende da forma diretiva que a gestão do trabalho 

interdisciplinar é estabelecida, a qual consiga construir e definir as 

responsabilidades sanitárias diante da fortificação do vínculo, por meio da 



104 
 

adscrição de usuários por equipe de referência, no qual cada grupo possuirá um 

cadastro de casos sob sua responsabilidade. 

O aporte matricial insuficiente dentro da rede de APS, também é vista por 

Campos e Domitti (2007) o qual as descreve como sendo obstáculos decorrentes 

do excesso de demanda, já abordado acima, e da carência de recursos. A 

carência de recursos está posta no contexto do estudo quando se observa o 

fragmento de NSF12, o qual faz correlação sobre a ausência da continuidade do 

apoio matricial devido à falta de profissionais, inerente ao final de gestão, tendo 

aí uma questão política. 

[...] a gente tem um momento no CAPS o qual ocorre o matriciamento, 
só não ocorreu nesse final de ano, por ser questão de final de gestão, 
questão política e falta de profissionais que se deu agora no final [...] 
(NSF12) 

Sobre as questões políticas, as quais implicam na descontinuidade do 

cronograma e na má gestão de recursos humanos, Casé (2013) descreve como 

“arrochos políticos” porque irão influenciar e construir um cenário de 

desarticulação, desqualificação e tensão na estrutura gestora assistencial da 

rede pública de saúde, com enfoque para a relação entre a saúde mental e SF.  

Este contexto é construído diante da vontade política dos governantes, 

por motivos eleitoreiros e particulares, os quais inferem diretamente na 

precarização dos serviços públicos de saúde, diante do desperdício de recursos 

já insuficientes e na má qualidade da assistência. Tais ações têm em seu âmago 

político a desarticulação da administração pública democrática e popular de 

direito (LANCETTI, 2013). 

Outro aspecto dificultador para o desenvolvimento da estratégia matricial, 

a qual tenta promover a relação entre as equipes, se dá pela descrição feita por 

NCAPS06, sobre a necessidade aparente do psiquiatra como elemento 

condicionante para a realização do matriciamento, demonstrando assim, a 

presença da centralidade do saber médico hegemônico. 

[...] para falar a verdade a gente tem mais contato com o pessoal da 
Saúde da Família, nos matriciamentos, quando é feito né. Antes 
estávamos tendo mais matriciamento aí passamos um tempo sem 
médico, aí o psiquiatra veio agora a gente começou a fazer de novo 
né, fizemos algumas vezes, não foram muitas, acho que duas vezes, 
para a gente poder ter esse contato, para tentar unificar as redes [...] 
(NCAPS06)  
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A hierarquização do saber e a concepção sobre a prática médica é vista 

como obstáculo estrutural e epistemológico descrito por Campos e Domitti 

(2007), os quais associam ao primeiro a forma fragmentada sobre como as 

organizações vem se estruturando, por conspirarem contra o modelo 

interdisciplinar e dialógico de se inter-relacionar; a segunda está ligada a 

racionalidade inerente ao saber biomédico, o qual leva a maioria dos 

profissionais a trabalharem sobre o mesmo referencial. 

A prática voltada para a centralidade do saber médico ou psiquiátrico é 

vista como resquício em um dos fragmentos acima citado em depoimento, o qual 

demonstra a importância sobre a figura deste, como elemento condicionante 

para a realização e continuidade do apoio matricial dentro das equipes SF. Essa 

é uma limitação que se insere nos obstáculos estruturais e epistemológicos de 

Campos e Domitti (2007), por considerar o sujeito médico como elemento 

central, o qual pode estar acima do saber dos demais membros que compõem a 

equipe, o que demonstra a hierarquização da estrutura e do saber, em um 

processo de inferiorização dos demais profissionais. 

Conseguimos identificar uma facilidade ligada a importância da atuação 

do ACS dentro do processo de comunicação entre equipes, quando este aciona 

a SF, que por sua vez busca ajuda do CAPS no intuito de prover e preservar a 

saúde mental do usuário que se encontra em sofrimento, conforme destaca as 

seguintes falas:  

A gente tem todo um aparato assim: eu tive recentemente um problema 
de uma paciente na minha área [...], eu peguei corri no PSF, aí a 
enfermeira estava lá, tinha a médica, mas a gente chega e leva logo 
para a enfermeira, falei o problema para ela. A enfermeira se juntou 
com a médica e logo de imediato elas acionaram o CAPS. Aí falaram 
que era para eu ACS ir aguardar na residência que a equipe do CAPS 
já estava indo lá, eu e a médica do PSF já chegamos lá, não demorou 
nem nada a equipe do CAPS chegou, era a assistente social, e mais 
duas pessoas. Elas ficaram por muito tempo ali, falaram que eu poderia 
ir para minha área de trabalho e depois voltasse, eu paro as 11h 30 
quando foi as 14h eu voltei estava tudo tranquilo, quando estou 
descendo a calçada da casa a equipe do CAPS já vem chegando 
novamente para fazer uma revisita para saber como estava o caso [...] 
(NSF15) 

[...], tudo que é para resolver, a gente vem para a unidade, aí fala com 
o enfermeiro chefe da unidade, repassamos a problemática, que 
vincula ao CAPS [...], já tive apoio do CAPS mais na questão dos 
residentes, aí falamos do problema e tudo [...], a pessoa está 
maravilhosa, consciente de si, anda com os próprios pés [...], o contato 
foi feito com os residentes da Saúde da Família que trabalhavam na 
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nossa unidade que entraram em contato com os residentes do CAPS 
[...], eu vim a unidade e disse o problema para o enfermeiro que fazia 
a residência, eles assim são muitos vinculados, tem esse feedback. 
(NSF16) 

É perante o estabelecimento do trabalho do ACS dentro da APS que 

conseguimos ver a importância firmada por Gonçalves (2013) sobre a atuação 

deste profissional dentro dos processos de planejamento e definições de 

estratégias, pois comumente eles são excluídos desta etapa, o que fragiliza o 

desenvolvimento das ações de saúde mental pela SF.  

Apesar de todas essas limitações postas ao processo de trabalho dos 

profissionais da SF e do CAPS, consegue-se vislumbrar um caráter facilitador o 

qual se dá pela tentativa de parte destes profissionais, estarem se implicando no 

processo do cuidar da saúde mental de forma a se inter-relacionar, na busca 

pela criação do vínculo e do apoio entre equipes de ambos os serviços. Lancetti 

(2013) ressalta que mesmo com pouco apoio, os profissionais conseguem por 

iniciativa própria desenvolver alguns trabalhos. 

O mesmo pode ser observado em estudo feito por Castro, Oliveira e 

Campos (2016), os quais ressaltam o trabalho quase que unilateral dos 

profissionais da saúde, diante das tensões políticas que o sistema de saúde é 

acometido. Frente a tais adversidades, o fator comprometimento dos 

profissionais da saúde, no envolvimento para implementação e desenvolvimento 

do matriciamento, se desenvolve por acreditarem que tal metodologia favorecerá 

certo grau de integralidade do cuidado entre SF e RAPS. 

A relação se processa de outra forma quando se observa a lógica 

instituída pela APS, descrita como Saúde Indígena e o CAPS. Para a Saúde 

Indígena a criação da relação entre as equipes e a busca de apoio se dá por 

meio do trabalho exercido pelo assistente social, o qual desempenha papel 

central, como elo entre esses serviços, através de ações matriciais, na qual os 

demais profissionais da Saúde Indígena o concebem como elemento 

diferenciador do processo de trabalho, diante da necessidade dos usuários e da 

equipe, de acordo com os fragmentos seguintes: 

[...] essa parte de relação com o CAPS, é mais com a assistente social, 
não que o enfermeiro e o médico não estejam inseridos, temos sim 
esse feedback [...] (NSF06) 
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[...] a gente tem a assistente social que é a parte mais ligada ao CAPS, 
ela que constata alguma necessidade da gente estar trabalhando em 
conjunto [...], ela assistente social que é o elo na verdade, entre a gente 
aqui e o CAPS. (NSF09) 

[...] assim, a nossa relação eu acredito que seja muito boa. A saúde 
indígena tem um “x” que vai diferenciar, quando fui contratada, fui 
contratada para ser a técnica matricial em saúde mental, então sou eu 
que faço esse matriciamento [...] (NSF10) 

Pode-se salientar que a incorporação deste profissional desempenha 

característica facilitadora, uma vez que, ao agregar a formação do assistente 

social a dinâmica da Saúde Indígena, a gestão buscou promover atenção 

psicossocial dentro de sua própria equipe, além de agilizar e criar um meio para 

comunicar-se com mais fluidez com o CAPS, em detrimento da compreensão de 

APS, a qual é responsável por todo um território adscrito, o qual possui ampla 

complexidade e diversidade de problemas de saúde. Essa estratégia pode ser 

um elemento chave para a criação do elo entre as equipes que compõem a APS 

e a RAPS. 

Tal ponto de vista tem como fundamento os escritos de Sodré (2010 e 

2014) a qual reporta a potencialidade inerente ao processo de trabalho deste 

profissional dentro da atenção à saúde, por buscar construir vínculos entre 

serviços, equipes e usuários, por meio do diálogo próximo do entendimento e 

compreensão de todos, em detrimento do seu perfil profissional ser concebido 

como acolhedor, o qual busca produzir acesso aos serviços, e elos de 

comunicação, por meio do ter direito aos direitos e, assim, concretizar a 

democracia e o direito à saúde. 

Conseguimos visualizar como limitação à própria concepção manifestada 

pelos demais profissionais conforme os fragmentos NSF06; NSF09 e NSF10, ao 

instituir a prática sobre a promoção e manutenção do elo de comunicação entre 

equipes, como sendo papel exclusivo do assistente social, mesmo que estes 

membros possuam certo grau de comunicação. É importante salientar que a 

inserção do assistente social não exclui a necessidade do trabalho 

interdisciplinar entre as equipes, ao considerar que a Saúde Indígena funciona 

com base da APS, na qual a PNAB (2012a, p.45) descreve como atribuição dos 

membros da APS: realizar o trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando 

áreas técnicas e profissionais de diferentes formações. 
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Por fim, considera-se o exercício da prática interdisciplinar, como 

elemento que veio para buscar e criar planos de mediações entre os saberes 

dos sujeitos que compõe a equipe multiprofissional, diante do saber e o fazer 

operante na contemporaneidade. Logo, o trabalho interdisciplinar ajuda articular 

meios, instrumentos e formas que objetivam transformar o processo de trabalho 

em saúde (PEDUZZI, 2002). 

4.3.2. Prática matricial  

É buscando compreender como se processa a prática matricial, diante de 

sua importância para o processo de trabalho entre equipes SF e CAPS, por meio 

de suas facilidades e limitações, que está subunidade busca descrever como ela 

ocorre, para melhor compreender os elementos suspensos. Desta forma, pode-

se inferir conforme NSF02 e NSF04 que tal prática vai se concretizar através do 

trabalho dos residentes em SF e da saúde mental, como já visto na subunidade 

anterior, os quais buscam desenvolver estudos de casos em conjunto, diante da 

dificuldade sobre o manejo da atenção à saúde mental do usuário, quando 

abordado de forma individualizada.  

[...] há dentro da equipe de residentes da Saúde da Família e do CAPS. 
A gente faz PTS, PTI [...], geralmente é um caso que não estamos 
conseguindo resolver sozinhos, e aí entramos em contato, bolamos um 
grupo e aí vai trabalhando em conjunto. (NSF02) 

[...] só com os residentes. Quando eles vêm a gente discute [...] 
(NSF04) 

A dificuldade descrita na fala NSF02 consegue ser superada por meio da 

prática matricial, ao abordar estratégias metodológicas para a construção da 

aprendizagem em saúde mental. Souza, Santos e Cordeiro (2014) identificam o 

matriciamento como meio promotor para o desenvolvimento do cuidado 

compartilhado em saúde mental, o qual consegue romper com a verticalização 

do cuidar, de forma a democratizar o conhecimento científico, através do 

compartilhamento de responsabilidades sobre a atenção à saúde do usuário.  

Uma limitação posta nos relatos, descrita aqui por NSF02 aponta para a 

dificuldade de inserção dos profissionais da SF dentro deste trabalho 

compartilhado, ao descrever: “algumas vezes a gente tenta inserir o pessoal da 

Saúde da Família, mas é bem difícil né, eles não aceitam”. 
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Essa resistência é vista em estudos feitos por Casé (2013) no qual aborda 

a saúde mental e sua interface com o Programa Saúde da Família: quatro anos 

de experiência em Camaragibe, no qual aborda como sendo uma dificuldade do 

processo de trabalho e da prática interdisciplinar, a inserção da saúde mental 

nas discussões dentro das equipes SF. 

A dificuldade ou resistência para a adesão dos profissionais da SF às 

ações matriciais entre as equipes podem ter correlação com as afirmações feitas 

por NSF03; NSF11 e NSF12 diante da sobrecarga de usuários que a SF possui 

para atendimento clínico diário; ou pela não resolução das demandas 

intersetoriais identificadas pelo trabalho compartilhado, desenvolvido dentro do 

matriciamento. O não aporte da rede social que compõe o território, na busca 

conjunta para o atendimento da atenção à saúde da comunidade, tenderá a 

causar nos profissionais da SF a desacreditação, por entender que tal prática 

não consegue ir além das obrigações inerentes aos serviços de saúde. 

Acredito que devido à demanda ser muito grande, acaba que não 
sobrando muito tempo para essa questão mais científica [...] (NSF03) 

Uma vez eles pediram para fazer um matriciamento, aí os residentes 
do CAPS estiveram aqui, eu falei que eu não acreditava, a iniciativa 
era valorosa, mas eu não acreditava [...], nós identificamos as 
demandas da intersetorialidade e os demais setores não resolvem, e 
aí? Já tive uma gestante que pariu gêmeos, tinha 15 anos, uma família 
paupérrima [...], nós conseguimos fazer os contatos, mas não flui. A 
saúde só consegue ir até certo ponto, os demais órgãos [Ministério 
Público, CRAS, CREAS], não ajudam, então ficamos sem retorno [...] 
(NSF11) 

[...] a gente já tem tanta coisa para fazer que acaba que essas, não 
temos mais tempo, porque a gente não tem como dividir o nosso 
atendimento, tirar um pouco dos atendimentos para fazer grupo, 
porque não tenho para quem dar minha demanda clínica. (NSF12) 

A sobrecarga de trabalho em detrimento da alta demanda de usuários que 

buscam a SF é vista também por Casé (2013), a qual correlaciona esse elemento 

como fator limitante para a adesão da equipe SF as atividades de saúde mental, 

em detrimento da limitada equipe de profissionais que o serviço possui para 

atender a demanda de usuários que a rede possui. 

Já a falta de resposta da intersetorialidade é vista por Gonçalves (2013), 

o qual relaciona esse fator limitante à medida que os profissionais se deparam 

com os pontos cegos, os quais possuem uma resolução difícil, por necessitar de 

outros dispositivos, que muitas vezes fogem da área de abrangência da equipe 
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matricial. Que a falta de aporte da intersetorialidade tenderá a desestimular a 

participação da equipe SF dentro da prática matricial. 

A facilidade para o desenvolvimento da prática matricial vai se dar quando 

as equipes de residentes conseguem inserir nesta estratégia os demais 

membros da SF, como visto por NSF04; NCAPS01 e NCAPS05, ao referir o 

trabalho em conjunto, por meio da discussão de casos por toda a equipe. 

[...] chamamos todas as ACS aí participa eu que sou a enfermeira, a 
médica, a equipe toda e até a dentista se ela quiser e discutimos casos 
[...] (NSF04) 

[...] nos reunimos, fazemos uma roda com a equipe dos profissionais 
do CAPS e pessoas da equipe que tenham mais contato com o usuário, 
como o enfermeiro e os ACS, às vezes o médico por questão 
prescritiva mesmo [...], o vínculo maior é com a enfermagem e o ACS 
(NCAPS01) 

[...] às vezes é muito com o enfermeiro que é mais aberto, aí a gente 
tem o paciente que está fazendo estudo de caso PTS e a gente sabe 
que é da área de fulana, a gente tenta entrar em contato “estamos 
fazendo estudo de caso da sua área, tem como você dar uma 
passadinha aqui no CAPS para conversamos [...] (NCAPS05)  

Há elementos significantes nas falas de NCAPS01 e NCAPS05 ao 

conceber o enfermeiro e os ACS como tendo maior contato com o usuário, ou 

pela abertura que o enfermeiro possui para que se consiga desenvolver o apoio 

matricial, por meio do Projeto Terapêutico Singular. No que se refere à 

participação do profissional médico NCAPS01 menciona que sua presença se 

dá pela questão prescritiva. Ao refletir sobre tal unidade, percebe-se certa 

dificuldade que o trabalho exercido por alguns profissionais da classe médica 

ainda apresenta para a integração multiprofissional, diante da prática biomédica, 

relacionada ao exercício da prescrição. 

Ao reconhecer o enfermeiro como sujeito facilitador para a criação do 

contato matricial, pode-se salientar a importância sobre o trabalho deste 

profissional, o qual é visto no estudo feito por Rangel et al., (2011) ao abordar os 

avanços sobre o desenvolvimento do trabalho deste profissional dentro da SF, 

devido ao comprometimento que este tem com a comunidade. Por desempenhar 

segundo Costa, Lima e Oliveira (2000) um importante trabalho dentro da SF, por 

meio da fortificação do vínculo enfermeiro-usuário, ao buscar construir melhoria 

de saúde para sua comunidade. 
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Rangel et al. (2011) e Waidman; Costa; Paiano (2012) afirmam que a 

importância do trabalho do ACS se dá pela criação do vínculo entre profissional-

usuário-comunidade no território da SF, uma vez que este profissional é um par 

da comunidade, o qual conhece e possui influência sobre o território adscrito. 

No que se refere ao trabalho do médico descrito por NCAPS01 como 

função prescritiva, Lancetti (1991) chama atenção para a forma como o exercício 

médico pode estar se comportando ainda hoje, em um modelo taylorista de 

produção, no qual alguns profissionais operam como perito principal, estando 

sua função ligada a elaboração de receitas. O autor chama a atenção para a 

gravidade apresentada aqui, por impedir seriamente a dinâmica de determinadas 

equipes, pois um especialista em receitas não favorecerá melhora a saúde do 

usuário. Já que a doença mental possui aspectos e expressões reativas, que 

não se deixam aprisionar a uma ordem de produção. 

Quanto à regularidade para a realização das ações matriciais, os 

interlocutores NCAPS01 e NSF06 põem que a temporalidade das práticas se 

dão por meio da necessidade, ou seja, não há um cronograma regular para o 

desenvolvimento desta atividade. A falta de agendamento para tal atividade pode 

ser observado na fala NSF02, diante da palavra esfriar, entendida aqui como 

descontinuidade. 

Tal apoio está descrito por NSF06 dentro do campo do cuidado clínico, 

quando se observa que tais ações em conjunto se dão por meio da elaboração 

e avaliação do tratamento terapêutico do usuário. 

[...] vai ocorrer conforme necessidade, não com muita regularidade [...] 
(NCAPS01)  

[...] eles iniciam o matriciamento aí esfria um pouco, aí daqui a pouco 
volta novamente [...] (NSF02) 

[...] quando há realmente a necessidade de interação do CAPS 
fazemos juntos, a gente agenda um momento, em tal dia e tal hora. Aí 
vem a equipe do CAPS ou nós vamos para lá, levamos os prontuários 
e a gente vê toda a avaliação, histórico. Se for para elaborar algum 
tratamento terapêutico elaboramos ou se for para manter o tratamento 
já em uso [...] (NSF06) 

No que se refere à continuidade do matriciamento, Campos e Domitti 

(2007) ressaltam que esse aporte contínuo só irá se concretizar mediante o 

estabelecimento de encontros periódicos, com cronograma semanal ou mais 
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espaçados, ancorados em linhas de intervenção para os vários profissionais, o 

qual seja possível a utilização de comunicação personalizada por meio da 

incorporação desta temática dentro das discussões sobre o processo de 

cogestão. 

4.3.3. Qualificação profissional 

A forma como se processa a qualificação em saúde mental entre as 

equipes SF e CAPS surge no âmago dos discursos como elementos limitantes 

em decorrência da abordagem metodológica utilizada, a qual desconsidera a 

construção coletiva do saber, conforme as falas: NSF04; NCAPS03 e NCAPS10. 

[...] o psiquiatra deu palestra e treinamento [...], para todas as equipes, 
estavam todos os profissionais como médicos, enfermeiros e dentista, 
ocorreu entre setembro e outubro deste ano. Ele deu uma sobre 
farmacologia, no outro sobre depressão, mas só aula mesmo, palestra, 
ninguém discutia nada não. Ele falava lá os slides dele, se alguém tinha 
alguma dúvida, aí perguntava, mas não tinha aquela troca [...] (NSF04) 

Teve no começo quando o psiquiatra entrou, ele estava trabalhando 
alguns pontos, como se fosse uma formação [...], você via que não deu 
certo, ele vinha e falava e falava no modelo médico e ficava todo mundo 
lá [...], não teve interação, alguns encontros que não tiveram, foi 
faltando um e outro, aí morreu. (NCAPS03)  

Tiveram algumas vezes que o médico falou sobre alguns assuntos da 
saúde mental [...], como esquizofrenia ou principais medicamentos 
usados na saúde mental. Mas acho que não era atrativa, o pessoal 
participava pouco entendeu, eu acho que a própria metodologia como 
era aplicada, como se fosse uma determinação também, forçado. Os 
profissionais tinham que estar, entendeu. Eram slides falando sobre o 
assunto, explicando de forma bem técnica mesmo. (NCAPS10)  

É possível identificar nas unidades NSF04; NCAPS03 e NCAPS10, que o 

processo de ensino-aprendizagem foi construído de maneira a desconsiderar o 

saber dos membros que ali estavam presentes, devido a abordagem 

metodológica impositiva segundo NSF04, a qual não permitia a troca efetiva de 

conhecimentos. 

O que nos leva a refletir sobre a descontinuidade deste processo, em 

detrimento dos demais profissionais da SF e do CAPS, conceberem sua 

participação neste meio, como elemento nulo, já que seu saber e experiências 

enquanto profissionais responsáveis por um território e sua população foi 

limitada a se fazer ouvinte, em meio a tantas contribuições que poderiam estar 

fazendo, em detrimento do entendimento que o pesquisador enquanto autor 
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deste trabalho possui ao conceber esse processo como meio favorável para a 

construção do saber compartilhado entre SF e atenção especializada em saúde 

mental. 

Daí a importância ao conceber o perfil do profissional, como elemento 

exitoso dentro do desenvolvimento de tais ações, pois há que se reconhecer que 

a forma como as práticas ou estratégias estão sendo desenvolvidas pode 

favorecer ou dificultar a integração do trabalho entre os profissionais (MATTOS, 

2006). 

Ao considerar a fala “Os profissionais tinham que estar, entendeu” de 

NCAPS10, sugere a dificuldade para adesão dos profissionais dentro do 

percurso de ensino e discussão sobre questões de saúde mental. A qual põe 

uma reflexão sobre o porquê da obrigatoriedade? Entendemos neste estudo, que 

a imposição não conseguirá sensibilizar os profissionais a participarem de 

qualificações ou discussões sobre saúde mental, até estes perceberem e se 

implicarem dentro deste processo como agentes sanitários responsáveis por um 

território, o qual possui uma variabilidade de problemas. 

O que sugere a desconsideração sobre elementos levantados por Souza, 

Santos e Cordeiro (2014) os quais descrevem em seus achados que as equipes 

SF consideram importante para o aprimoramento do percurso de ensino-

aprendizagem em saúde mental: a utilização de metodologias participativas; 

abordagens que traduzam o cotidiano de trabalho em conhecimento; cursos 

teórico-práticos; desenvolvimento de grupos de trabalho com familiares e 

cuidadores; e suporte instrumental e psicológico aos profissionais da SF. 

A seguir o Quadro 6 descreve sinteticamente as principais conclusões 

observadas pelo pesquisador sobre elementos que podem facilitar ou dificultar o 

processo de trabalho entre a SF e o CAPS. 
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Quadro 6 - Descrição de elementos que podem facilitar ou dificultar o 
processo de trabalho entre a Saúde da Família e o Centro de Atenção 
Psicossocial. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor baseado na descrição e interpretação fenomenológica da 
unidade de significação – Facilidades e limitações do processo de trabalho, deste estudo. 

4.4. Propostas que podem aumentar a integração 

Esta unidade de significação apresentará a descrição de elementos que 

possuem significância real para os participantes do estudo ao buscar propostas 

que possam aumentar a articulação e a integração entre a Saúde da Família e o 

Centro de Atenção Psicossocial enquanto unidades que fazem parte da Rede de 

Atenção à Saúde. Tais propostas serão apresentadas em subunidades, 

descritas como: informatização da rede de atenção à saúde; meios de 

comunicação para aumentar a articulação; qualificação do apoio matricial; 

qualificação profissional; e a necessidade de mais profissionais. 

Fatores facilitadores Fatores limitantes
Ter profissionais que fazem parte da equipe 

multiprofissional de residentes em SF e saúde mental 

nos serviços, os quais conseguem construir meios de se 

inter-relacionar em rede, a partir do apoio matricial;

Desenvolvimento do apoio matricial por meio exclusivo do 

trabalho dos residentes;

Inclusão do assistente social como elo matricial ente 

APS e CAPS;

Centralidade do trabalho da equipe permanente do CAPS, 

por não participar das ações matriciais dentro da SF, em 

detrimento da sobrecarga de trabalho clínico interno;

A concepção do sujeito enfermeiro e ACS, como 

profissionais que possuem maior abertura para o trabalho 

coletivo, o qual permite a realização do apoio matricial.

Descontinuidade cronológica do apoio matricial;

Apoio parcial do matriciamento nas equipes SF;

Resistência as ações matriciais pela SF, correlacionada a 

sobrecarga de trabalho, a não resolução das demandas 

intersetoriais identificadas pelo trabalho compartilhado dentro 

do matriciamento;

Questões políticas, as quais implicam na descontinuidade do 

cronograma de atenção à saúde e na má gestão de recursos 

humanos;

Desenvolvimento do apoio matricial pode está condicionado a 

necessidade da presença do psiquiatra, o que demonstra 

uma centralidade do saber médico hegemônico;

Unidade de síntese

Abordagem metodológica inadequada dentro do processo de 

qualificação em saúde mental, o qual desconsidera o saber 

coletivo e das metodologias ativas.
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4.4.1. Informatização da rede de atenção à saúde 

A descrição feita no percurso desta subunidade de significação se dá pela 

implantação do prontuário eletrônico, considerando elementos diferentes para 

justificar a ideia proposta. A implantação do prontuário eletrônico é tida como 

uma medida urgente por NSF01, o qual concebe tal proposta como meio 

facilitador para realizar a comunicação ao considerar o processo de referência e 

contrarreferência. Justificada pela perda de tempo, gerada pela busca por 

elementos no formato papel, o qual tende a dificultar o processo de trabalho. 

Acho que uma medida assim urgente seria a implantação do prontuário 
eletrônico, porque iria facilitar muito a comunicação, especialmente a 
questão da referência e contrarreferência, acho que deveria ser uma 
medida que deveria ser implementada logo! Iria melhorar muito nosso 
processo de trabalho, porque perdemos muito tempo buscando 
prontuário [...] (NSF01) 

Os participantes do estudo reconhecem a importância do prontuário 

eletrônico por agilizar o processo de trabalho e comunicação, desde que esta 

estratégia seja compartilhada com toda a RAS, como visto nos seguintes 

fragmentos NSF02; NSF06 e NSF11. O participante NSF02 reconhece que a 

forma como a proposta de prontuário eletrônico proposto pelo Ministério da 

Saúde não atinge a necessidade de articulação, comunicação e integração dos 

níveis de atenção ao considerar que “o prontuário eletrônico do E-SUS é só para 

atenção básica, ele não tem atendimento especializado, aí não tem articulação 

com o CAPS”. 

[...] acho que o prontuário eletrônico, mas de forma compartilhada com 
eles, porque o prontuário eletrônico do E-SUS é só para atenção 
básica, ele não tem atendimento especializado, aí não tem articulação 
com o CAPS. (NSF02) 

[...] o prontuário eletrônico de forma vinculada com o CAPS. Não 
adianta estar vinculada só a secretaria de saúde, ou só ao hospital, tem 
que estar vinculada às portas de entrada. Para onde ele for termos 
acesso as informações. (NSF06) 

O prontuário eletrônico, acredito que vai facilitar bastante. Que seja 
compartilhado com os três níveis, primário, secundário e terciário [...] 
(NSF11)  

O relato de NSF06 reafirma a importância da implantação desta proposta, 

desde que a mesma esteja vinculada às portas de entrada do sistema de saúde, 

para que assim, todos os profissionais que compõem a RAS possam acessar as 

informações do usuário. Tais necessidades tomam por base a forma e o objetivo 
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do prontuário eletrônico do Sistema E-SUS Atenção Básica, como foi formulado 

para atender às equipes de APS, o qual busca favorecer a integração e gestão 

dos cuidados dos profissionais que fazem parte deste nível de atenção, por meio 

de funções que possam dar suporte às atividades, através da análise e 

monitoramento das condições de saúde da população, e das ações de gestão 

da APS (BRASIL, 2015). 

Tendo tal fato em vista, afirma-se que em nenhum momento este 

programa considera a integração da APS em rede, por meio da Portaria no 1.412 

de 2013, a qual institui o sistema de informação em saúde para a atenção básica, 

uma estratégia limitante para que se possa construir integração entre os vários 

tipos de serviços em RAS (BRASIL, 2013c). 

A viabilidade da implantação do prontuário eletrônico é vista por NSF04 

ao considerar o custo benefício, os quais estão ligados a melhoria da logística 

para os serviços de saúde e a própria segurança sobre as condutas realizadas 

com os usuários. O depoente considera o prontuário de papel como passível de 

extravios, os quais tendem a gerar perda de informações dos usuários dentro do 

próprio serviço de saúde, ou pelo formato papel gerar um quantitativo grande de 

matéria ou peso, conforme a fala NSF15. 

[...] o prontuário eletrônico é uma coisa viável, não é tão caro, é 
permanente, que vai trazer melhoria para as instituições como para os 
pacientes [...], o prontuário de papel às vezes se perde, ou muda de 
área, aí muda de ACS, tem ACS que não repassa a informação, o 
paciente vem e não achamos o prontuário, aí pegamos uma folha 
avulsa e às vezes perdemos. O prontuário eletrônico traz mais 
segurança do que foi feito com o paciente né. Seria importante que o 
prontuário fosse interligado em rede, porque o que eles fizessem com 
o paciente ficaríamos sabendo aqui, daria para compartilhar algumas 
dúvidas [...] (NSF04) 

Seria muito importante o prontuário eletrônico, porque a questão de 
dados ficaria no sistema, porque no caso eu tenho pasta demais. Se 
fosse compartilhado com o CAPS ajudaria muito! (NSF15) 

A necessidade de integração do prontuário eletrônico de forma 

compartilhada com a rede volta ao discurso, quando se põe como elemento que 

poderá favorecer o compartilhamento de dúvidas entre os profissionais dos 

serviços conforme a fala NSF04. 

Outro aspecto descrito se dá pela necessidade sobre a implantação do 

prontuário eletrônico, que para NSF10 há dois pontos, um positivo e outro 
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negativo: o primeiro se dá pela agilidade para acessar as informações por meio 

da rede; já o segundo por uma possível limitação dos profissionais diante da 

necessidade do contato humano, por meio do diálogo presencial, em detrimento 

do distanciamento que informatização do processo pode causar.  

[...] o prontuário eletrônico, aí tem dois pontos um positivo e outro 
negativo, o positivo seria entrar no sistema e ter acesso a informação, 
o negativo é que não iríamos ter mais o contato. (NSF10) 

Como proposta para reverter um possível isolamento entre profissionais 

e suas unidades, o interlocutor NSF10 descreve “eu acho que se desse para ter 

o acesso a informação e um momento de compartilhar as angústias e dúvidas, 

seria bom para nossa saúde mental. Eu acredito na importância do contato 

humano”. Fica perceptível que a informatização da rede requer mais que peças 

de computadores e um emaranhado de fios, exatamente pela necessidade sobre 

a existência de um momento em que os operadores do sistema possam dialogar 

sobre assuntos de sua rotina de trabalho, pois a formação do vínculo pessoal 

por meio do diálogo favorece uma melhor condição de bem-estar para os 

profissionais. 

A segurança das informações na rede é vista por NCAPS08 ao descrever 

“preservando a história do sujeito, a privacidade, eu acredito que seria 

interessante”. O que demonstrar a importância sobre o sigilo das informações e 

toda uma questão ética, a qual deve preservar o usuário do sistema de saúde e 

todo seu histórico clínico, por meio de ferramentas seguras para o acesso ao 

sistema informatizado. 

Desta forma, a implantação do prontuário eletrônico como mecanismo que 

venha agregar e aumentar a articulação entre os serviços de saúde se põe como 

proposta importante, por meio da informatização na RAS, a qual vista por 

Starfield (2002) como estratégia que permite aos profissionais e gestores da 

APS, monitorar e analisar a real situação de saúde dos usuários dentro da rede, 

que por meio deste elemento é possível planejar planos de ações que permitam 

lidar diretamente sobre os problemas sociais e de saúde da população. Dentro 

deste percurso, Serra e Rodrigues (2010) ressaltam a importância sobre a 

implantação do prontuário eletrônico na RAS, como meio que favorecerá a 

comunicação entre os níveis de atenção à saúde, o acesso aos serviços, o 

monitoramento e planejamento das ações de saúde. 
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4.4.2. Meios de comunicação para aumentar a articulação 

O uso de aplicativos como o WhatsApp e e-mails surgem como forma 

complementar, os quais podem agilizar a comunicação em prol do atendimento 

e acompanhamento dos usuários como descrito por NSF01, em uma estratégia 

que o depoente a descreve como “comunicação mais aberta”. 

[...] acho que deveria ter uma comunicação mais aberta [...], por meio 
de WhatsApp, e-mails, para agilizar o atendimento e acompanhamento 
do paciente, por um contato mais direto. (NSF01) 

O uso de um número de telefone nas unidades de saúde, como visto por 

NSF14 e NCAPS10 é um elemento imprescindível, diante da inexistência de um 

telefone fixo nas unidades que compõe a RAS. A implantação do telefone nas 

unidades facilitaria a comunicação entre os profissionais, além de ser um 

elemento que favorecerá a informação ou troca de informação em casos que os 

profissionais ou a comunidade precise de ajuda. 

[...] caso a gente precise da ajuda, ter um número de telefone, para 
termos mais contato, pois nas unidades não há telefone [...] (NSF14)  

[...] acho que a comunicação por meio telefônico nas unidades se 
existisse seria mais fácil, né [...], porque não existe telefone na unidade 
né, nem no caps. (NCAPS10) 

Contudo a utilização do aplicativo WhatsApp ainda não é vista na literatura 

como um elemento de comunicação entre os profissionais, talvez por ser um 

elemento tecnológico novo no campo da comunicação. Porém acredita-se que 

possa auxiliar na comunicação entre equipes e profissionais, devido a 

praticidade que o WhatsApp ou outros aplicativos semelhantes possuem. 

A utilização de e-mails entre os profissionais e a implantação de telefone 

nas unidades SF e CAPS, se faz como propostas relevantes diante do que Serra 

e Rodrigues (2010) descrevem como implantação de sistemas de informatização 

e comunicação, uma vez que as unidades devem dispor de computadores em 

redes e de telefones, para que assim os profissionais consigam desenvolver a 

continuidade dos cuidados e a integralidade da assistência. Frente a isso, Cunha 

e Campos (2011) afirmam a importância da disponibilidade do contato telefônico 

entre os serviços, o qual irá favorecer a discussão de casos urgentes ou de 

ações importantes. 
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4.4.3. Qualificação do apoio matricial 

Os participantes deste estudo trazem como proposta para aumentar a 

integração e articulação entre a SF e o CAPS, a qualificação do apoio matricial, 

ao considerar uma variabilidade de elementos que podem orientar a desenvolver 

o planejamento, o desenvolvimento, a implementação e retomada do ciclo de 

apoio matricial. 

Assim, é possível identificar conforme NSF02 a necessidade de 

planejamento das ações matriciais. Desta forma, tais ações devem levar em 

consideração as particularidades das equipes SF, o território a qual pertencem, 

além da especificidade de cada usuário com problemas de base mental, que 

estes profissionais atendem.  

O matriciamento, eu entendo como uma necessidade da equipe da 
ajuda do CAPS para me ajudar a resolver os problemas. É como se o 
matriciamento já viesse meio que pronto, mas qual é a nossa 
necessidade de matriciamento de verdade? Porque de repente a 
necessidade de outra unidade não seja a mesma necessidade que 
temos aqui, e às vezes esse matriciamento já vem pronto [...] (NSF02) 

A fala NSF04 entende que o desenvolvimento do matriciamento exclusivo 

através da equipe de residentes, possui um caráter temporal, já que estes 

passam um tempo determinado, correspondente ao período de formação, 

quebrando assim o vínculo formado com a equipe SF matriciada, pois os 

profissionais permanentes não participam de tais ações. A presença dos 

profissionais fixos do CAPS tem como facilidade a construção do vínculo 

contínuo independente da entrada ou saída dos residentes. 

Primeiro o matriciamento realizado pela equipe do CAPS. Os 
residentes podem participar? Devem! Mas tem que ter alguém da 
equipe fixa do CAPS, que vá a frente, pois ele é membro permanente, 
ele vai continuar de vinte a trinta anos na equipe, então vai criar vínculo 
com minha equipe [...], aí passa dois anos os residentes saem e quebra 
o vínculo [...], eu não sabia o que era um PTS até a equipe de 
residentes do CAPS vieram aqui fazer [...], fizemos tudo o que possa 
imaginar com uma gestante, como o estudo de caso, o que cada 
profissional deveria fazer, tinha os profissionais de referência, que era 
eu enfermeira aqui da Saúde da Família, e no CAPS, era a psicóloga 
residente, então criamos vínculo em prol da paciente [...], acho que o 
psiquiatra deveria ficar mais próximo dos médicos da atenção básica, 
porque eles têm dificuldade na questão das prescrições. Então se ele, 
psiquiatra, viesse numa manhã discutir caso com a médica, seria muito 
proveitoso, em uma consulta compartilhada, já iria discutindo e tirando 
dúvidas [...] (NSF04) 
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O desenvolvimento da consulta compartilhada com a equipe matricial é 

tido por NSF04 como um fator facilitador para a prática clínica da enfermagem. 

Ao conceber a importância do trabalho compartilhado desenvolvido pela 

enfermagem, a mesma depoente descreve a relevância do trabalho do psiquiatra 

junto aos médicos de família e comunidade, em um momento de consulta 

compartilhada, exatamente para diminuir a insegurança diante das condutas 

inerentes à clínica médica. 

Outro fator fundamental se dá pela necessidade do desenvolvimento de 

ações matriciais, as quais consigam abranger todas as equipes SF, devendo 

haver continuidade dentro do seu percurso de planejamento, desenvolvimento, 

implementação e retomada do ciclo, para que se consiga replanejar as ações 

feitas pelos profissionais já matriciados, como também pela captação de novos 

profissionais que estejam entrando no sistema, visto por NSF06:  

[...] tipo eles começam o matriciamento e não terminam, ou se é feito 
com uma unidade não é feito com outra, tem que ter continuidade é 
uma coisa que não tem. Então entra profissional e sai profissional e se 
perde aquilo que se está trabalhando. (NSF06)  

A importância do apoio matricial para a abordagem e desenvolvimento do 

cuidado em saúde mental pela SF é descrita por Campos e Domitti (2007); 

Cunha e Campos (2011); Sousa, Santos e Cordeiro (2014) desde que 

considerem os elementos estratégicos citados pelos interlocutores NSF02; 

NSF04 e NSF06 para o seu desenvolvimento no que os autores chamam a 

atenção ao considerar as particularidades de cada equipes e de seus usuários, 

no momento da construção e planejamento coletivo das diretrizes do cuidar entre 

equipe referência e especializada; a abordagem terapêutica compartilhada; a 

inserção da prática matricial em cronograma regular; e a utilização de estratégias 

metodológicas que guiem para a construção da aprendizagem, não só do campo 

profissional como também no social. 

4.4.5. Qualificação profissional 

Para que se consiga articular e integrar as equipes em prol do cuidar em 

saúde mental, as falas NSF16 e NCAPS01 demonstram a necessidade de 

implementar práticas de ensino-aprendizagem em saúde mental, por meio de 

capacitações ou ações de reciclagem, as quais conforme NSF13 estejam 
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implementadas em um cronograma, por meio da participação de toda a RAS, os 

quais passariam a compreender e ver a área como microárea, percebendo o 

problema do usuário mais próximo de si. 

[...] que tivesse uma capacitação em saúde mental, nem que fosse 
trimestral, com os profissionais da saúde em geral, que quando se fala 
em saúde na minha concepção né, é que tudo tem que ser interligado 
[...], todo mundo iria conhecer a problemática, visualizando a área 
como microárea, vendo o usuário mais próximo [...] (NSF16) 

[...] ações de própria reciclagem em saúde mental [...], porque percebo 
uma insegurança, até mesmo pela forma que os encaminhamentos são 
feitos, por exemplo: a pessoa está com insônia, o profissional da Saúde 
da Família envia para o CAPS. (NCAPS01) 

A importância da qualificação é defendida por NCAPS01 como meio que 

favorecerá a redução da insegurança dos profissionais, até mesmo para a forma 

como se elabora os encaminhamentos, não só no que diz respeito ao 

preenchimento de dados nas guias, mas pelo entendimento de qual tipo de caso 

é de responsabilização da APS. 

Esse processo de qualificação profissional se faz imprescindível, o qual é 

descrito na PNAB (2012a) como uma das responsabilidades comuns a todas as 

esferas de governo, a qual deve prover mecanismos técnicos e estratégias 

organizacionais de qualificação da força de trabalho para a gestão e atenção à 

saúde, a qual valorize os profissionais de saúde, estimulando e fomentando a 

formação e educação permanente das equipes. 

4.4.6. Necessidade de mais profissionais 

Na busca pela integração das ações desenvolvidas pela SF e CAPS, os 

participantes deste estudo ressaltaram a importância sobre a ampliação do 

grupo profissional da SF, visto por NSF03 pela necessidade de incorporar os 

profissionais da psicologia ou da assistência social, em detrimento do variado 

tipo de privação que a comunidade perpassa, considerando aí os problemas 

sociais e psicológicos, os quais poderiam ser resolvidos dentro da SF, sem 

precisar superlotar o CAPS. Que a inserção destes profissionais poderia dar 

grande resolubilidade para tais problemáticas. 

[...] que existisse nas equipes de Saúde da Família profissionais como 
psicólogo ou de um assistente social, porque a gente se depara muito 
com doenças e sofrimentos não só sociais né, de todo tipo de privação 
que daí vem problemas psicológicos, que podem ser resolvidos aqui 
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sem superlotar tanto o CAPS e também esses profissionais poderiam 
fazer essa intermediação mais fácil. (NSF03)  

Neste sentido, o Ministério da Saúde (2008b; 2012a) criou o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) por meio da Portaria no 158 de 2008, o qual 

amplia o escopo das práticas da SF, por meio da inserção de outras categorias 

como a psicologia e a assistência social, entre outros, na tentativa que tais 

profissionais dessem aporte as equipes SF, ao considerar tal grupo como equipe 

matricial. 

No entanto o NASF vem passando por problemas estruturais, no que se 

refere à dificuldade de entendimento sobre a real função dentro da rede de 

saúde, devido à escassez de serviços especializados, que o torna na grande 

maioria das vezes, uma unidade assistencial, mesmo não substituindo um 

serviço especializado (CUNHA; CAMPOS, 2011). 

Ao conceber a descrição feita por NSF03, o Ministério da Saúde talvez 

não tenha considerado a real necessidade das equipes SF, diante da inclusão 

de outras categorias profissionais em suas unidades, ao fomentar uma equipe 

matricial a qual tenha que dar conta de todos os problemas estruturais e 

psicossociais que a rede e o território é acometido, daí é possível inferir a 

dificuldade de entendimento sobre a real função do NASF, ou até mesmo o 

propósito de sua criação, uma vez que a forma como o SUS está estruturado, 

não vem garantindo a integralidade da atenção à saúde, pois os serviços são 

criados de forma fracionada, os quais não se comunicam diante dos diversos 

aspectos limitantes já descritos neste estudo, como pelas várias coordenações 

instituídas dentro do presente modelo. 

Dentro de todo este contexto, ainda há a escassez de profissionais 

descrita por NSF07 ao citar a presença de um psiquiatra para todo o Município, 

sugerindo escassez deste profissional, ou por NSF12 e NSF16 inferirem que o 

trabalho dentro das unidades se faz, mesmo diante de um déficit de profissionais 

de forma geral.  

[...] temos só um psiquiatra para o município como um todo, acho que 
deveria ter mais psiquiatras. Tem enfermeiro especializado, porém 
acho que um só psiquiatra é muito pouco para a população toda. 
(NSF07) 

[...] acho que trabalhamos com uma quantidade pequena de pessoas, 
porque há um déficit de profissional. Quando trabalhei em Tauá, a 
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gente tinha a proposta do grupo [...], eu trabalhava na ESF e junto com 
o CAPS [...], aqui seria uma proposta excelente, para ser utilizado em 
todo canto. Mas como nós não temos demanda de profissional, aí a 
gente fica sem suporte, e a gente já tem tanta coisa para fazer que 
acaba que essas coisas, assim não temos mais tempo, porque a gente 
não tem como dividir o nosso atendimento, tirar um pouco dos 
atendimentos para fazer grupo, porque não tenho para quem dar minha 
demanda clínica. (NSF12) 

[...] é um número muito grande de usuários para poucos profissionais 
[...], se os profissionais tivessem menos pessoas para atender, seria 
bem melhor. (NSF16) 

Esse déficit de mão de obra acaba por gerar prejuízos a atenção da saúde 

dos usuários, em detrimento da superlotação dos serviços como descrito por 

NSF16, que tenderá a provocar a centralização das ações de saúde dentro das 

unidades, exatamente por haver uma grande demanda de usuários em busca de 

atendimento clínico como afirma NSF12. 

A relevância sobre o processo de gestão de recursos humanos perpassa 

ao que Lancetti (2013) e Casé (2013) chamam atenção para a vontade política, 

a qual tende a gerir de má forma os poucos recursos financeiros existentes, o 

qual tende a causar tensão na estrutura assistencial da rede pública de saúde, 

ao buscar desarticular a administração pública. 

Daí a importância da afirmação de Rodrigues e Santos (2011) sobre a 

necessidade da existência de uma autoridade sanitária, a qual tenha 

independência política para gerir os recursos e a rede de serviços do Sistema 

Único de Saúde.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fenomenologia enquanto método descritivo permitiu com que o 

pesquisador conseguisse alcançar os objetivos do presente estudo com êxito, 

pois possibilitou descrever a integração do processo de trabalho no cuidado da 

saúde mental, desenvolvido entre a SF e o CAPS na perspectiva do 

funcionamento da rede de saúde. O estudo permitiu perceber que esta relação 

se encontra bastante fragmentada em Crateús, devido aos inúmeros elementos 

limitantes em oposição às facilidades, as quais interferem diretamente no nível 

ou grau de integração do processo de trabalho entre ambos os serviços. 

No que se refere ao acesso à SF e ao CAPS, as facilidades encontradas 

estão de acordo com os seguintes autores: Kluthcousky e Takayanogui (2006); 

Escorel et al. (2007); Tolentino e Andrade (2008); Mendes (2011); Brasil (2012a); 

Giovanella e Mendonça (2012); e Costa et al. (2013), os quais mencionam à 

importância dos ACS na construção do acesso à SF, ao considerar o ACS como 

agente mediador entre usuário, família e equipe SF. 

Já a facilidade para o acesso ao CAPS, se concretiza, diante da atenção 

horizontal que tal serviço admite, por permitir a flexibilização de sua porta de 

entrada por meio do acesso encaminhado, referido, ou acesso direto. 

As limitações encontradas no presente estudo para o acesso à SF e ao 

CAPS estão de acordo com os estudos realizados pelos autores citados acima, 

no que se refere a:  

▪ Cobertura insuficiente de ACS em algumas microáreas da SF; 

▪ Organização da agenda de atendimento diário na SF, através do fluxo 

programado e espontâneo, na qual parte dos profissionais trabalham com 

atendimento programado e outra com atendimento livre;  

▪ Desatenção por parte de alguns profissionais da SF, dentro do 

planejamento das ações e construção das agendas sobre os atributos 

competência cultural e orientações para a comunidade da APS. 

Tais aspectos limitantes para o acesso a ambos os serviços se dão pela 

literatura considerar que áreas cobertas pelo trabalho do ACS na SF possuem 

melhores condições de saúde; que a flexibilização das agendas tende a causar 
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enorme desafio para a organização e planejamento do processo de trabalho das 

equipes. Tal prática não considera os aspectos epidemiológicos do território, 

tendendo a provocar enormes filas de espera; por não considerar as 

necessidades e características sociais, étnicas, raciais, culturais e econômicas 

referentes à promoção do diálogo com base nos atributos ‘competência cultural’ 

e ‘orientações para a comunidade’ da APS, as quais são consideradas 

importantes para o desenvolvimento do trabalho dentro da comunidade de 

acordo com Starfield (2002).  

No que se refere à construção e fluidez dos fluxos de comunicação entre 

SF e CAPS, o estudo identificou a existência de dois tipos de fluxos, o formal e 

informal. O primeiro é feito através do processo de referência e contrarreferência, 

já o segundo se dá por meio do contato pessoal entre profissionais de ambos os 

serviços. Neste contexto, ficou perceptível que a única potencialidade está ligada 

ao ato de ser responsável por algo ou alguém, descrita por Silva (2005b) diante 

da responsabilidade do profissional, o qual busca de alguma forma resolver o 

problema de saúde do usuário, em detrimento do seu comprometimento com o 

ser cuidado. 

As limitações relacionadas à construção dos fluxos de comunicação entre 

ambos os serviços se constituem em sua formalidade e informalidade, diante da:  

▪ Inexistência de sistemas de informatização e comunicação, tais como 

telefone nas unidades e computadores conectados em rede;  

▪ Instrumento de referência e contrarreferência no formato papel; 

▪ Corresponsabilização dos profissionais e usuários pelas falhas do 

instrumento de referência e contrarreferência;  

▪ Sobrecarga de trabalho para os profissionais, diante da busca informal de 

informações sobre a conduta clínica do usuário dentro da rede;  

▪ Má qualidade ou ausência de preenchimento do instrumento de referência 

e contrarreferência; 

▪ Não garantia de atendimento na SF, mesmo que o usuário porte a guia 

impressa de contrarreferência.  
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Tais limitações, confirmam o que vários autores (ESCOREL, et al. 2007; 

ROCHA, et al. 2008; NORA e JUNGES, 2013; GIOVANELLA, et al. 2009; 

SERRA e RODRIGUES, 2010; GOMES e SILVA, 2011; VIEGAS e PENNA, 

2013) afirmam como dificuldades, exatamente por considerar precário o sistema 

de referência e contrarreferência, o qual não possui ferramentas informatizadas, 

os quais consigam monitorar os fluxos de usuários entre SF e serviços 

especializados, em decorrência da inexistência de uma rede informatizada com 

computadores e telefone nas unidades de saúde. 

Além disso, Mendes (2011; 2012 e 2015) afirma que a inobservância para 

o pré-requisito ‘estrutura operacional’ com foco nos sistemas informatizados e 

logísticos tendem a causar a ineficiência do instrumento de referência e 

contrarreferência. Somando-se a isso Serra e Rodrigues (2010) afirmam que a 

inexistência de um centro regulador por meio de um sistema informatizado em 

rede não irá garantir plenamente o acesso aos serviços especializados. 

Rodrigues e Santos (2011) mencionam que a desarticulação da rede pode estar 

ligada a debilidade de nossas autoridades sanitárias, ou órgãos gestores que 

compõem a rede de atenção à saúde. 

A utilização da fenomenologia permitiu que se percebesse e descrevesse 

outros aspectos particulares do cenário do estudo, que facilitam e limitam a 

articulação entre a SF e o CAPS no cuidado da saúde mental na perspectiva do 

funcionamento da rede. As facilidades estão relacionadas de acordo com a 

literatura: pela inserção de profissionais que fazem parte da equipe 

multiprofissional de residentes em SF e saúde mental, nos serviços, os quais 

conseguem construir meios de inter-relação em rede, a partir do apoio matricial; 

a inclusão do assistente social, como elo matricial entre APS e CAPS; e o 

entendimento sobre a sensibilidade e importância do trabalho do enfermeiro e 

do ACS entre equipes, o qual permite a realização de ações voltadas ao 

matriciamento.  

Já as limitações que dificultam a articulação entre a SF e o CAPS, estão 

de acordo com a literatura existente (CAMPOS e DOMITTI, 2007; GRIGOLO; 

DELGADO e SCHMIDT, 2010; BONFADA et al. 2012; CASÉ, 2013; 

GONÇALVES, 2013; SOUZA; SANTOS e CORDEIRO, 2014; FERIOTTI, 2016) 

estando ligadas a:  
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▪ Centralidade do trabalho da equipe permanente do CAPS, por não 

participar das ações matriciais dentro da SF, em detrimento da sobrecarga 

de trabalho clínico interno;  

▪ Descontinuidade cronológica do apoio matricial; 

▪ Parcialidade do apoio matriciamento nas equipes SF;  

▪ Resistência as ações matriciais pela SF, correlacionada à sobrecarga de 

trabalho, a não resolução das demandas intersetoriais identificadas pelo 

trabalho compartilhado dentro do matriciamento;  

▪ Desenvolvimento do apoio matricial condicionado a necessidade da 

presença do psiquiatra, o que demonstra uma centralidade do saber 

médico hegemônico;  

▪ Abordagem metodológica inadequada dentro do processo de qualificação 

em saúde mental, o qual desconsidera o saber coletivo e das metodologias 

ativas.  

Compreende-se que, tais achados confirmam que a forma como os fluxos 

estão construídos neste cenário, não garantem o princípio da integralidade em 

sua totalidade, diante da fragmentação que a rede de saúde foi construída. 

As propostas para aumentar a integração entre SF e CAPS, estão de 

acordo com os achados de (CAMPOS e DOMITTI, 2007; SERRA e 

RODRIGUES, 2010; CUNHA e CAMPOS, 2011; SOUSA, SANTOS e 

CORDEIRO, 2014) os quais se dão por meio da:  

▪ Implantação de sistemas informatizados, e utilização de prontuário 

eletrônico compartilhado por toda a RAS;  

▪ Instalação de telefone fixo em todas as unidades de saúde, e utilização 

de aplicativos como o WhatsApp ou e-mails, os quais favoreçam a 

comunicação entre os profissionais; 

▪ Qualificação do apoio matricial, realizado pelos profissionais permanentes 

do CAPS, levando em consideração as particularidades de cada equipe 

SF, por meio do trabalho compartilhado, abrangendo todas as unidades 

da APS, em uma agenda contínua; 



128 
 

▪ Qualificação profissional, através de práticas participativas, as quais 

englobem toda a RAS, por meio do estabelecimento de cronograma;  

▪ Inclusão de outros profissionais na equipe SF, tais como assistente social 

e psicólogo, por compreender que a APS se depara com vários tipos de 

privações dentro do território, incluindo aí, problemas sociais e 

psicológicos vivenciados pela RAS. 

A fenomenologia enquanto abordagem metodológica apresentou algumas 

limitações, pois a mesma busca descrever e interpretar elementos suspensos, 

fornecendo assim subsídios para que outros estudos possam analisar tais 

questões. Tendo isso em vista, salientam-se alguns aspetos que precisam ser 

analisados em outras pesquisas, tais como: a facilidade para se conseguir 

atendimento dentro da APS, descrita como Saúde Indígena ser maior, do que 

nas unidades SF; implicações sobre a inserção da residência multiprofissional 

em saúde, como prática capaz de reorientar o processo de trabalho e gestão dos 

serviços da RAS; a importância sobre a incorporação do assistente social na 

prática matricial da APS; questões políticas, as quais implicam na 

descontinuidade da atenção à saúde e na má gestão de recursos humanos; e o 

desenvolvimento e implantação do prontuário eletrônico compartilhado por toda 

a RAS; além de discussões sobre a relevância da autoridade sanitária regional 

e da implantação de centros de regulação. 

Os resultados do estudo sugerem que seria melhor se a gestão municipal 

de saúde de Crateús utilizasse a consolidação dos resultados e as propostas do 

presente estudo, como instrumento orientador dentro das reuniões com os 

gestores e profissionais das unidades de saúde. 

Espera-se que esta pesquisa contribua para a melhoria da gestão dos 

cuidados de saúde mental da RAS. Apesar das limitações serem mais 

predominantes do que as facilidades, no entanto, foram sistematizadas e as 

recomendações para a integração entre Saúde da Família e o Centro de Atenção 

Psicossocial poderão ser aplicáveis para reduzir tais limitações e melhorar a 

integração entre os serviços. 
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ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 
_______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Nome: ...................................................................................................................  

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........ 

Endereço: .............................................................................................................. 

Bairro: ...........................................................Cidade: ...........................................  

Telefone: (…) ................................................Email: ............................................ 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: A integração entre a Saúde da Família e o 

Centro de Atenção Psicossocial: facilidades e limites 

Subárea de Investigação: Saúde Pública 

Pesquisador responsável: Israel Coutinho Sampaio Lima. Universidade 

Estácio de Sá – UNESA – Campus Arcos da Lapa/RJ. Endereço: Rua Riachuelo, 

27. CEP: 20230-010 Telefone: (21) 3231-6135 (61) 9966-71300 E-mail: 

isracoutinho@hotmail.com 

Professor orientador: Dr. Paulo Henrique de Almeida Rodrigues. Universidade 

Estácio de Sá – UNESA – Campus Arcos da Lapa/RJ. Endereço: Rua Riachuelo, 

27. CEP: 20230-010 Telefone: (21) 3231-6135 (21) 9938-35271 E-mail: 

pharodrigues@gmail.com 

Avaliação do risco da pesquisa: 

(X) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior 

Objetivo Geral: Descrever como se apresenta a integração do processo de 

trabalho no cuidar da saúde mental desenvolvido entre a Saúde da Família e o 

Centro de Atenção Psicossocial na perspectiva do funcionamento da rede de 

saúde. 

Objetivo Específico:  Descrever como se apresenta o acesso e os fluxos de 

comunicação entre a Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial; 

mailto:isracoutinho@hotmail.com
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Identificar quais elementos facilitam ou limitam a articulação entre a Saúde da 

Família e do Centro de Atenção Psicossocial na atenção à saúde mental; e 

Levantar propostas dos profissionais envolvidos na assistência a usuários de 

saúde mental na Saúde da Família e no Centro de Atenção Psicossocial no 

sentido de aumentar a integração entre estes serviços. 

Justificativa: A dissertação resultante deste projeto pretende gerar subsídios 

para a gestão dos cuidados de saúde mental em Redes de Atenção à Saúde. 

Procedimentos: Você está sendo convidado (a) para participar desta pesquisa, 

a qual é baseada na percepção que o humano faz diante da compreensão sobre 

sua experiência de vida diante do cuidar em saúde mental desenvolvido entre as 

equipes da Saúde da Família e do Centro de Atenção Psicossocial. As 

entrevistas serão produzidas entre os meses de novembro e dezembro de 2016, 

as quais serão gravadas. Será garantido o anonimato aos participantes, 

atendendo os princípios éticos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. Riscos e inconveniências: Deve ser considerada uma pesquisa com 

riscos mínimos, ou seja, o mesmo que andar, se alimentar, divertir-se ou dormir.  

Potenciais benefícios: Espera-se que a comunidade científica, a sociedade, os 

profissionais e gestores em saúde, possam conhecer as facilidades e limites que 

fazem parte da teorização e a operacionalização da integração dos cuidados em 

saúde mental entre a Saúde da Família e os Centros de Atenção Psicossocial 

na perspectiva do funcionamento da rede de saúde. 

Informações adicionais: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial, pelo e-mail: 

cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone: (021) 2206-9726. O CEP-UNESA 

atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. 

Presidente Vargas, 642, 22° andar. Para esta pesquisa, não haverá nenhum 

custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá 

compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena 

liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa. Acredito ter sido suficientemente informado a 

respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o 

estudo: “A integração entre a Saúde da Família e o Centro de Atenção 
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Psicossocial: facilidades e limites”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do 

mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de 

despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  

Este Termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o 

participante da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

 

 

Crateús, ______ / _________ / ________. 

 

 

____________________________              ___________________________                                                                 

Assinatura do Participante da Pesquisa           Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Crateús, Ceará, por meio da 

Coordenação/Gerência da Estratégia Saúde da Família (Atenção Básica), está 

de acordo com a execução do projeto, “A integração entre a Saúde da Família 

e o Centro de Atenção Psicossocial: facilidades e limites”, proposto pelo 

pesquisador, Israel Coutinho Sampaio Lima, matriculado no curso de Mestrado 

em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá – UNESA, tendo como 

orientador, Dr. Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, autoriza sua execução e 

assume o compromisso de apoiar o desenvolvimento da referida pesquisa nesta 

Instituição durante a realização da mesma. 

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em 

especial a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Esta instituição 

está ciente de suas responsabilidades como instituição coparticipante do 

presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança 

e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura 

necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.  

Esta autorização está condicionada à aprovação final do Comitê de Ética 

em Pesquisa responsável por sua avaliação. 

 

Coordenação/Gerência da Estratégia Saúde da Família (Atenção Básica) 
(Assinatura e carimbo) 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Crateús, Ceará, por meio da 

Coordenação do Centro de Atenção Psicossocial, está de acordo com a 

execução do projeto, “A integração entre a Saúde da Família e o Centro de 

Atenção Psicossocial: facilidades e limites”, proposto pelo pesquisador, 

Israel Coutinho Sampaio Lima, matriculado no curso de Mestrado em Saúde 

da Família da Universidade Estácio de Sá – UNESA, tendo como orientador, Dr. 

Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, autoriza sua execução e assume o 

compromisso de apoiar o desenvolvimento da referida pesquisa nesta Instituição 

durante a realização da mesma. 

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em 

especial a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Esta instituição 

está ciente de suas responsabilidades como instituição coparticipante do 

presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança 

e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura 

necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.  

Esta autorização está condicionada à aprovação final do Comitê de Ética 

em Pesquisa responsável por sua avaliação. 
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ANEXO IV – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO REVISÃO ORTOGRÁFICA 

 

 

 

Eu Mylena Ferreira Guimarães Chaves, brasileira, RG n.: 1382221, 

C.P.F. n.: 649.668.603-34, graduada em LICENCIATURA PLENA EM LETRAS 

PORTUGUÊS, com Especialização em Linguística Aplicada ao Ensino da Língua 

Portuguesa pela Universidade Estadual do Piauí, declaro para os devidos fins de 

comprovação que fiz a correção ortográfica do trabalho intitulado “A integração 

entre a Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial: facilidades e 

limites”, tendo como autor Israel Coutinho Sampaio Lima e orientador o 

professor Dr. Paulo Henrique de Almeida Rodrigues. 

 

 

 

Por ser verdade firmamos o presente. 

Teresina, Piauí 16 de abril de 2017. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO 

Universidade Estácio de Sá – UNESA 
Mestrado em Saúde da Família 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: “A integração entre a Saúde da Família e o 

Centro de Atenção Psicossocial: facilidades e limites” 

Pesquisador responsável: Israel Coutinho Sampaio Lima 

Professor orientador: Dr. Paulo Henrique de Almeida Rodrigues 

 

Observação: Este roteiro semiestruturado foi utilizado para todos os 

participantes da pesquisa, ocorrendo pequenas adaptações em sua estrutura 

dialogada, em função do grupo ou atribuição profissional a qual pertencia os 

interlocutores. 

Primeira etapa 

Segunda etapa 

Questões norteadoras 

01 - Descreva como se apresenta o acesso e os fluxos de comunicação entre 
a saúde da família e o centro de atenção psicossocial? 

02 – Descreva os elementos facilitadores ou limitantes para a articulação do 
trabalho entre a Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial? 

03 – Quais propostas você acha que poderiam melhorar a relação do trabalho 
em equipe entre a saúde da família e do centro de atenção psicossocial? 

 


