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RESUMO 

 

Após a Reforma Psiquiátrica brasileira o modo de cuidar em saúde mental passa 

de um modelo manicomial, com ênfase a medicalização e exclusão social para 

um tratamento territorial, em que a Estratégia de Saúde da Família (ESF) possui 

um papel fundamental.   Para se alcançar o cuidado integral do portador de 

transtorno mental é primordial a existência de uma Rede de Atenção em Saúde 

Mental que funcione de forma integrada a partir da Atenção Básica. Esse estudo 

tem por objetivo analisar as visões dos profissionais do CAPS e da ESF sobre 

as dificuldades e potencialidades com relação a integração destes setores do 

município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ. Trata-se de um estudo exploratório 

descritivo de natureza qualitativa. Foram entrevistados profissionais do CAPS, 

da ESF e do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). As entrevistas foram 

realizadas através um roteiro estruturado, sendo gravadas e transcritas na 

íntegra. Foram realizadas um total de 39 entrevistas. Para análise dos dados foi 

utilizado o método de análise de conteúdo segundo Bardin.  Os resultados 

apontam que muitos são os desafios que impossibilita que a prevenção e a 

reabilitação em saúde mental aconteçam a partir da ESF, como o despreparo 

profissional, falhas no trabalho em Redes de Atenção à Saúde e ausência de um 

apoio matricial pela equipe do NASF. Como conclusão observamos ser 
fundamental a implementação de estratégias que visem a integração entre a ESF 

e o CAPS, como capacitação profissional, redirecionamento do trabalho do 

NASF, conscientização da gestão e de todos os profissionais sobre a importância 

da efetivação do cuidado integral em saúde mental. 

 

 

 

 

Descritores: Saúde Mental; Atenção Primária à Saúde; Estratégia Saúde da 

Família; Integração; Articulação.  

ABSTRACT 



 
 

 

After the Brazilian Psychiatric Reform the way of care in mental health goes from 

a manicomial model, with emphasis on medicalization and social exclusion for a 

territorial treatment, in which the Family Health Strategy (ESF) has a fundamental 

role. To achieve the integral care of the mental health patients, it is essential to 

have a Mental Health Care Network that works in an integrated starting on 

Primary Care. The objective of this study is to analyze the visions of CAPS and 

ESF professionals about the difficulties and potentialities related to the integration 

of these sectors in the municipality of Bom Jesus do Itabapoana - RJ. It is an 

exploratory descriptive study of a qualitative nature. Professionals from the 

CAPS, the ESF and the Family Health Support Center (NASF) were interviewed. 

The interviews were conducted through a structured script, being recorded and 

transcribed in full. A total of 39 interviews were carried out. To analyze the data, 

the Bardim content analysis method was used. The results show that many 

challenges make it impossible for mental health prevention and rehabilitation to 

happen from the ESF, such as professional unpreparedness, work failures in 

Health Care Networks and lack of matrix support by the NASF team. As a 

conclusion, we observed that it is fundamental to implement strategies that aim 

to integrate the ESF and CAPS, such as professional training, redirection of 

NASF work, management awareness and all professionals about the importance 

of effective of integral care in mental health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na perspectiva histórica, as pessoas com transtorno psiquiátrico foram tratadas 

institucionalmente como loucas e trancafiadas em manicômios e outros tipos de 

asilos, sendo afastadas do seu convívio familiar e social. Essas instituições muito 

mais que prestar assistência, buscavam a remoção dos considerados “loucos” 

da sociedade como forma de proteção à população, purificação e limpeza das 

cidades (FOUCAULT, 1979). 

No manicômio, o tratamento aos portadores de transtorno mental se dava a partir 

de medidas punitivas. Os pacientes eram submetidos à eletrochoques, celas-

fortes, proibições, medicamentos em quantidades excessivas, uma série de 

outras formas de violências e medidas que evidenciam maus tratos, e não 

cuidado à saúde (AMARANTE, 2008). 

Nos países desenvolvidos foi somente após a Segunda Guerra Mundial, com o 

surgimento do Estado de Bem-estar Social, que se iniciou uma real 

problematização do papel dessas instituições no cuidado ao portador de 

transtorno mental, iniciando uma reflexão sobre a eficácia do tratamento que era 

ofertado por estes estabelecimentos (DIMENSTEIN, 2009). 

No Brasil, essa reflexão ocorreu de forma paralela ao processo de Reforma 

Sanitária na década de 1980 e foi um marco no que diz respeito à transformação 

da relação da sociedade e o portador de transtorno mental, no que concerne as 

práticas de cuidado direcionadas à essa parcela da população (JORGE, 

CARVALHO; SILVA, 2014).  

A Reforma Psiquiátrica buscou romper com o cuidado centrado em hospitais e 

medicalização em saúde mental, transformando um cenário de desassistência e 

maus-tratos pela implantação de um cuidado integral e territorial, que busca 

afastar as pessoas com algum transtorno mental de seu espaço social 

(DIMENSTEIN, 2009). 

A Reforma Psiquiátrica teve como um de seus objetivos a desinstitucionalização 

dos pacientes psiquiátricos e o cuidado destes ao nível territorial. Para que esse 
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objetivo seja alcançado, é necessário uma rede de cuidados que contemple a 

atenção básica, já que grande parte dos problemas de saúde, e inclusive os 

problemas em saúde mental, podem e devem ser resolvidos nesse nível 

assistencial (NUNES; JUCÁ; VALENTIM,2007). 

No contexto Pós Reforma Sanitária da década de 1980, foram criados os Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS), com uma proposta de inserção do portador de 

transtorno mental na sociedade e, resgate de sua autonomia, cidadania e vínculo 

familiar. Esses centros são locais abertos, onde os usuários passam o dia e 

recebem um tratamento que não se baseia em isolamento e medicação, como 

era estabelecido nos manicômios (JORGE, CARVALHO; SILVA, 2014). 

As atividades nesses centros especializados são desenvolvidas por uma equipe 

multiprofissional que centra o cuidado na inserção psicossocial. Podem ser 

realizadas por meio de atividades em grupos ou na forma individualizada, através 

de oficinas terapêuticas e de criação, atividades físicas, atividades lúdicas, 

arteterapia, tendo a família como parte integrante no tratamento do portador de 

transtorno mental (MIELKE, 2009). 

Essa proposta foi ao encontro do Movimento de Reforma Sanitária, que visou 

romper com um modelo de saúde focado nas doenças e especialidades que 

caracterizava um cuidado fragmentado, e consolidar um cuidado mediado por 

práticas gerenciais, sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de 

trabalho em equipe (DIMENSTEIN, 2009). 

Com a Reforma Sanitária também surgiu no Brasil, como forma de reorientação 

do modelo assistencial a Estratégia de Saúde da Família (ESF), sendo o foco da 

atenção não mais a doença, mas sim o indivíduo, a família e a comunidade, 

através de ações de promoção e prevenção à saúde. A ESF consiste em uma 

política que possui como base os princípios do SUS, tais como universalidade, 

equidade, integralidade, participação comunitária e descentralização das ações 

(ROSA, LABATE, 2005). 

A ESF foi implantada visando a reorganização do SUS. Incorporando os seus 

princípios, propõe a participação da comunidade e prioriza ações de 

universalidade, equidade, integralidade, descentralização, hierarquização e 
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participação da comunidade. A equipe da ESF é orientada a conhecer a 

realidade das famílias de um determinado território, pelas quais é responsável, 

tornando-se mais sensível às suas necessidades. Assim, os profissionais de 

saúde e a população estabelecem vínculos, o que facilita a identificação e o 

atendimento dos problemas de saúde da comunidade (SILVA; SILVA; BOUSSO, 

2011). 

A ESF é considerada porta de entrada ao sistema de Saúde, inclusive daqueles 

que demandam um cuidado em saúde mental. Os profissionais da ESF 

estabelecem com usuários uma relação de vínculo, favorecido pela proximidade 

com a comunidade, o que favorece o cuidado aos usuários em sofrimento 

psíquico. Esses profissionais devem se mostrar sempre disponíveis como 

ouvinte e cuidador dessa parcela da população (BRASIL, 2013). 

Os pacientes de saúde mental de um dado território são de responsabilidade do 

CAPS e da ESF. Na rede de atenção à saúde, cada nível de atenção 

funcionando com sua co-responsabilização por essa demanda é a melhor forma 

para operar os processos de reabilitação psicossocial, embora a inserção da 

saúde mental na Atenção Básica ainda seja um dos maiores desafios oriundos 

na Reforma Psiquiátricos (DELFINE 2009). 

Uma das razões para a carência de ações da ESF direcionadas à saúde mental 

consiste no despreparo de grande parte dos profissionais para atuar no manejo 

desses usuários. Esse despreparo desperta sentimentos de impotência e 

frustração nos profissionais. Tendo em vista esse problema, alguns cursos 

rápidos foram desenvolvidos, sendo a maioria deles incapazes de preparar os 

profissionais para atuação efetiva nesses casos (NUNE; JUCÁ; VALENTIM, 

2007). 

Acredita-se que para o alcance da qualidade da atenção ao portador de 

transtorno mental, é fundamental uma integração das ações do CAPS com a 

Atenção Básica, mas especificamente a ESF, uma vez que a única forma de se 

obter um cuidado integral é através da articulação de diferentes níveis de 

atenção à saúde (JORGE, CARVALHO; SILVA, 2014). 
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Uma rede de serviços de saúde, funcionando de forma integrada, vai muito além 

do que simplesmente agregar e somar funções para se alcançar um objetivo 

comum. Ter essas equipes integradas envolve debates, desenvolvimento da 

capacidade criadora e a consciência crítica, sendo esses elementos 

fundamentais para o estabelecimento do verdadeiro vínculo de equipe, no 

espaço interdisciplinar. O trabalho integrado estimula os profissionais à 

elaboração de estratégias comuns de ações para a resolução de problemas, 

proporcionando com isso uma prática mais humanizada (BRASIL, 2010). 

A integração entre a ESF e o CAPS constitui um tema bastante relevante, uma 

vez que estudos atuais na área de saúde mental vêm mostrando dificuldades e 

desafios em se trabalhar em redes, demonstrando ser esta uma área que ainda 

precisa ser fortalecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1. OBJETIVO GERAL 

 

• Analisar as visões dos profissionais do CAPS e da ESF sobre as 

dificuldades e potencialidades com relação a integração destes setores 

do município de com Bom Jesus do Itabapoana – RJ.  
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Verificar a forma de responsabilização das ESF do município de Bom 

Jesus do Itabapoana em relação aos pacientes de saúde mental. 

• Descrever as ações de saúde mental desenvolvidas pelos profissionais 

que atuam na ESF do município de com Bom Jesus do Itabapoana. 

• Identificar as características da integração entre os profissionais das ESF 

com os profissionais do CAPS do município de Bom Jesus do Itabapoana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 
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A articulação em redes de saúde, sobretudo em saúde mental, com ênfase na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e no Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), consiste em uma estratégia fundamental para o alcance de um cuidado 

que esteja de acordo com os princípios da Reforma Sanitária e do Sistema Único 

de Saúde.  

Embora os estudos voltados para a integração da ESF com o CAPS venham 

ganhando força nos últimos anos, observa-se que ainda existe uma lacuna neste 

campo de conhecimento, já que a problematização que envolve a articulação em 

redes ainda se faz presente, e dificulta o cuidado compartilhado, necessário para 

a integralidade do cuidado. 

Um dos desafios que dificultam esse cuidado compartilhado consiste na própria 

visão dos profissionais e gestores de que a demanda em saúde mental deve ser 

assistida por especialistas, seguindo a lógica das especializações. Outro fator 

pode ser a pressão por produtividade que os profissionais da Atenção Básica 

enfrentam, e pela busca em alcançar essas metas o trabalho fica sobrecarregado 

e a saúde mental torna-se segundo plano.  Ainda a falta de um Apoio Matricial, 

um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) que atue como mediador dessa 

integração, e até mesmo um despreparo dos profissionais para atender essa 

demanda, são alguns dos limites que dificultam o desenvolvimento de ações de 

saúde mental na Atenção Básica. 

A esses desafios, que justificam a relevância desse estudo, soma-se o meu 

interesse pessoal pelo tema dessa pesquisa. Sou enfermeira no CAPS do 

município de Bom Jesus do Itabapoana, e vivencio na minha prática uma 

dificuldade em articulação com os profissionais da ESF. Não há no município o 

desenvolvimento de um plano de ação compartilhado entre as equipes, o que 

acaba comprometendo a qualidade da assistência ao usuário e ainda uma 

sobrecarga no CAPS com usuários que poderiam ser assistidos na ESF. 

Essa experiência me fez pensar na questão da importância da inserção de 

práticas de saúde mental na Atenção Básica, e uma articulação entre o CAPS 

com a ESF, como forma de identificar formas para se alcançar melhorias no 

atendimento ao portador de transtorno mental deste município, através do 

aperfeiçoamento da rede de saúde mental, que de alguma forma esta debilitada.  
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Considerando ainda, que no município de Bom Jesus do Itabapoana, ainda não 

foi realizado nenhum estudo nesta área, observa-se a necessidade em analisar 

a integração entre os profissionais do CAPS e da ESF, através das percepções 

e práticas dos profissionais que atuam nesses setores. Acredita-se que desta 

maneira as limitações possam ser identificadas, e que o cuidado em saúde 

mental venha a ser prestado a partir de um cuidado compartilhado entre 

diferentes níveis de atenção à saúde, conforme estabelecido pela Reforma 

Psiquiátrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

4.1. A Reforma Psiquiátrica no Brasil: Principais Marcos. 
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A história da saúde mental no Brasil começa com a criação do primeiro Hospício, 

o chamado hospício de Pedro II. Vinculado à Santa Casa de Misericórdia do Rio 

de Janeiro, essa instituição era baseada em beneficências aos considerados 

“loucos”, e na proteção a população sadia frente a esses indivíduos. Assim, não 

se caracterizava pela assistência à saúde (AMARANTE, 2008).  

O hospício Pedro II foi inaugurado mais de 10 anos após o decreto 8 de 

dezembro de 1852, que previa sua criação. Foi alvo de inúmeras críticas, 

sobretudo de médicos, já que era uma instituição que visava a caridade, e não o 

tratamento para a doença mental. Mesmo diante de criticas, esse hospício levou 

a criação de muitos outros que se espalharam por todo país (AMARANTE, 2008). 

O tratamento era mediante a administração de medicamentos e medidas físicas, 

tais como eletrochoque, camisa de força, contenção no leito com faixas de tecido 

de algodão etc. Os Internos permaneciam presos em cubículo ou cela, dentre 

outras. Esses estabelecimentos eram tidos como um lugar de produção de 

doença mental (GUIMARÃES, BORBA, MAFTUM, 2013). 

Em 1890, surgiram as chamadas colônias de alienados, sendo as primeiras a 

colônia de São Bento e a de Conde de Mesquita, ambas localizadas no Rio de 

Janeiro. Essas colônias eram instituições que tinham como proposta o trabalho 

como forma de tratamento aos “loucos”. A partir dessas, surgiram muitas outras, 

o que levou a internação de milhares de pessoas com transtorno mental 

(AMARANTE, 2008). 

Durante todo o século XX, o desenvolvimento da medicina psiquiátrica legou aos 

hospícios um papel de destaque em relação à doença mental. Nesse período, 

as pessoas consideradas “diferentes”, ou seja, fora dos padrões da sociedade 

eram, portanto, excluídos dos convívios dos demais, sendo considerados como 

ameaças à sociedade. O tratamento ao portador de transtorno mental era 

através da forma de exclusão (GONÇALVES, SENA, 2001).  

Uma série de movimentos pela luta dos fins dos manicômios e mudança do modo 

em que viviam os portadores de transtorno mental se desenvolveu no mundo 

todo durante a história da saúde mental, como a Psiquiatria Institucional ou de 

Setor realizado na França. Esses diferentes movimentos tiveram repercussões 



20 
 

no mundo todo, e embora realizados em momentos, contextos e países 

diferentes, detinham da mesma ideologia, fim da psiquiatria alienista de cuidado 

em prol de um cuidado psicossocial e territorial (NUNES, CAMPOS, 2014). 

O processo de Reforma Psiquiátrica começa no Brasil no final da década de 

1970, no contexto de luta contra a ditadura militar e de diversas formas de 

restrição à cidadania que vinham sendo postas em prática pelo estado. Em 1978, 

iniciaram-se as denuncias de maus tratos e violência que os portadores de 

doença mental sofriam nessas instituições excludentes. Estas denuncias 

partiram de médicos e estes foram logo demitidos, posteriormente surgiram mais 

denuncias, que acarretaram em novas demissões (AMARANTE, 2008). 

Um importante marco do processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil foi a criação 

do primeiro serviço de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira, 

em 1987, na cidade de São Paulo. Essa instituição ficou conhecida como CAPS, 

e trabalhava fora da lógica manicomial, através de propostas de inserção do 

portador de transtorno mental na sociedade e destinava aos hospitais 

psiquiátricos apenas os casos mais graves (AMARANTE, 2008). 

Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, e a saúde passou a ser 

considerada “Direito de todos e dever do Estado”, e em uma de suas diretrizes 

previa a descentralização, legando aos municípios uma autonomia e poder para 

tomada de decisões.  

A partir dessa Constituição, o município de Santos (SP) revolucionou na área da 

psiquiatria ao decidir transformar a forma de tratamento que portadores de 

transtorno mental recebiam na Clínica Anchieta.  Algumas mudanças nessa 

Clínica foram estabelecidas, a fim de reduzir os maus tratos e crueldades que 

essas pessoas sofriam. Esse episódio ficou conhecido como intervenção em 

Santos (AMARANTE, 2008). 

Após a intervenção na Clínica Anchieta foram criados cinco Núcleos de Atenção 

Psicossocial, o que faz com que a cidade de Santos se torne palco do processo 

de Reforma Psiquiátrica. Esses Núcleos funcionavam como residências para os 

ex-internos da Clínica Anchieta que não tinham moradias, e buscava geração de 

renda para os abrigados através do trabalho (AMARANTE, 2008).  
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Outro importante marco histórico deste período consiste no surgimento do 

“Projeto de Lei Paulo Delgado”, de 1989. Esta lei recomendava a substituição 

progressiva dos manicômios por outras práticas terapêuticas, dando ênfase a 

cidadania da pessoa com transtorno mental (JORGE; CARVALHO; SILVA, 

2014). Esse projeto de Lei sofreu diversas resistências dos proprietários dos 

hospitais psiquiátricos e de uma parcela da população desinformada ou até 

mesmo de familiares que rejeitavam os doentes de volta para suas casas, o que 

dificultou sua aprovação como apresentado originalmente (AMARANTE, 2008). 

Em 1990, a declaração de Caracas definiu princípios fundamentais para a 

Reforma Psiquiátrica, como respeito à dignidade e aos direitos humanos e civis 

das pessoas com transtornos mentais, reconhecimento da APS como espaço 

privilegiado para alcançar atenção integral, e permeou uma revisão do papel do 

hospital psiquiátrico e valorização de serviços comunitários, assim como das 

práticas assistenciais interdisciplinares (CARDOSO, 2014).  

O modo de cuidar do paciente com transtorno mental passou de um modelo 

manicomial para um modelo descentralizado com a Lei Federal 10.216 aprovada 

em 27 de março de 2001 e sancionada em 6 de abril do mesmo ano. A Lei dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e 

redireciona a assistência em saúde mental (OLIVEIRA, 2015). Esta lei foi 

baseada na Lei Paulo Delgado, sobre a extinção dos manicômios, criação de 

serviços substitutivos na comunidade e regulação da internação psiquiátrica 

compulsória. Foi aprovada após 12 anos de tramitação (FONTE, 2012). 

A reforma psiquiátrica no Brasil se caracteriza como um movimento histórico de 

caráter político, social e econômico influenciado pela ideologia de grupos 

voltados para a substituição de formas de isolamento por práticas terapêuticas e 

a cidadania do doente mental (GONÇALVES, SENA, 2001). Esse processo de 

mudança no modo de cuidar em saúde mental nasceu com a Reforma Sanitária, 

e com isso incorporou os seus princípios e diretrizes, como a universalidade, 

integralidade, descentralização e participação popular (NUNE; JUCÁ; 

VALENTIM, 2007). 
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A Reforma Psiquiátrica estabeleceu um conjunto de transformações de saberes, 

práticas, valores culturais e sociais em relação à doença mental. A partir desse 

momento o usuário passa a ser considerado um ator social importante, com 

pleno direito à cidadania, à autonomia, ao acolhimento e a uma assistência de 

qualidade, em serviços de base comunitária (OLIVEIRA, 2009). 

 

A Reforma Psiquiátrica também é reconhecida como processo de 

desinstitucionalização, pois visa o fim dos manicômios e o desenvolvimento de 

novos conceitos, práticas e saberes em relação ao portador de transtorno 

mental, tendo como foco principal o sujeito e sua singularidade e não a doença 

(OLIVEIRA, 2009). Este novo paradigma para o manejo em saúde mental ainda 

está em construção no Brasil. Consiste em um novo olhar em relação aos 

pacientes em sofrimento mental, estabelecendo novas modalidades de atenção 

em saúde mental, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (OLIVEIRA, 

2009).   

 

Embora as ações pautadas no movimento de Reforma Psiquiátrica sejam 

desenvolvidas em território através de uma rede ampliada de serviços de saúde, 

ainda há uma grande lacuna no que diz respeito à existência de práticas de 

saúde mental desenvolvidas na Atenção Básica (NUNE; JUCÁ; VALENTIM, 

2007). 

 

Os CAPS são Centros Especializados, novas modalidades de atenção, que 

surgiram a fim de estabelecer apoio a esses usuários. Além deles, outras 

modalidades de serviço também foram criadas, como os Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPS), hospitais-dia e residências terapêuticas, objetivando a 

reabilitação psicossocial e inserção social (OLIVEIRA, 2009). 

 

Os CAPS são relevantes para a consolidação da Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

A partir de 2003 a criação desses estabelecimentos vem avançando 

significativamente, assim como a redução de leitos psiquiátricos no país, levando 

ao fechamento de vários hospitais psiquiátricos (FONTE, 2012). 
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Segundo Amarante (2008) mesmo após todos os benefícios já alcançados 

direcionados aos portadores de transtorno mental, a Reforma Sanitária não 

encontra-se acabada, consistindo em um processo social complexo que não de 

finda apenas com o fechamento dos manicômios e surgimento do CAPS, mas 

requer uma mudança na forma de tratar, falar, cuidar e sobretudo na forma de 

pensar em relação aos portadores de doença mental.  

 

 

4.2. Centros de Atenção Psicossocial como marco da Saúde Mental. 

 

 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) se caracteriza como um serviço de 

saúde aberto, acolhedor, e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS) 

direcionado às pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, 

neuroses graves, incluindo os transtornos relacionados às substâncias 

psicoativas (álcool e outras drogas) e também crianças e adolescentes com 

transtornos mentais, e demais casos severos que justifiquem a permanência 

nesse centro (BRASIL, 2004).  

 

Uma de suas metas preconizadas é romper com o modelo tradicional de atenção 

psiquiátrica focado em diagnósticos e prognósticos da doença mental, e 

desenvolver uma atenção voltada para novas perspectivas de vida e 

subjetividade, focando o indivíduo na sua dimensão psíquica e nas suas relações 

com o meio em que vive, buscando sua inserção na família e na comunidade 

(SCHRANK, G; OLSCHOWSKY, A, 2007).  

Com o mesmo princípio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), os CAPS 

também devem ser territorializados, no sentido de estarem próximos aos locais 

onde as pessoas vivem, trabalham, de forma a manter um convívio social e 

familiar aos usuários. Embora a reinserção social se dê a partir do CAPS, ela 

sempre será em direção à comunidade (BRASIL, 2007). 

 

O foco de suas ações são atividades em grupos e individuais, oficinas 

terapêuticas e de criação, atividades físicas, atividades lúdicas, arteterapia, 
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tendo a família como parte integrante no tratamento do portador de transtorno 

mental (MIELKE, 2009). 

 

O CAPS também deve desenvolver ações direcionadas às famílias dos 

indivíduos em sofrimento psíquico, considerando ser um desafio o cuidado com 

esses usuários, em decorrência do preconceito e desconhecimento em relação 

à doença (SCHRANK; OLSCHOWSKY, 2007). 

 

Além dessas ações, incluem também tratamento medicamentoso através de 

medicamentos psicoativos ou psicofármacos; atendimento individualizado a 

famílias caso necessário; atividades comunitárias como festa junina do bairro, 

feiras, campeonatos esportivos, entre outras; atividades de suporte social como 

projetos de inserção no trabalho, articulação com os serviços residenciais 

terapêuticos, encaminhamentos para rede de ensino, para obtenção de 

documentos; visitas domiciliares; e desintoxicação ambulatorial destinados ao 

tratamento da intoxicação/abstinência decorrente do uso abusivo de álcool e de 

outras drogas (BRASIL, 2004). 

 

Estas atividades desenvolvidas no CAPS devem ser executadas por uma equipe 

interdisciplinar, formada por assistente social, psicólogo, médico psiquiatra, 

terapeuta ocupacional, enfermeiro, pedagogos, professor de educação física e 

outros necessários para as atividades oferecidas (MIELKE, 2009). Incluem 

também profissionais de nível médio, como técnicos e/ou auxiliares de 

enfermagem, técnicos administrativos, educadores e artesãos, equipes de 

limpeza e de cozinha. Devem obedecer à exigência da diversidade e quantidade 

de recursos humanos previstos também na portaria GM/MS Nº 336, de 19 de 

fevereiro de 2002 (BRASIL, 2004). 

 

Os CAPS são diferenciados nas modalidades CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS 

i II (Serviço de atenção psicossocial para atendimentos a crianças e 

adolescentes), e CAPS ad II (para atendimento de pacientes com transtornos 

decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas). São definidos 

por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional, 

conforme disposto a portaria GM/MS Nº 336, de 19 de fevereiro de 2002.  
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As três modalidades de serviços realizam atendimento público em saúde mental, 

mas se diferem conforme descrito no artigo 4º desta portaria, no sentido que as 

modalidades I possuem capacidade operacional para atendimento em 

municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes, os tipos II para 

municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes, e a modalidade 

tipo III para atendimento em municípios com população acima de 200.000 

habitantes. 

 

Segundo a legislação (Brasil, 2007) a implantação do CAPS é orientada para 

municípios com mais de 20.000 habitantes, sendo que em municípios menores 

a organização da rede de cuidados pode ser satisfatória a partir da Atenção 

Básica, através das ESF.  

  

As modalidades do CAPS também se diferem quanto ao horário de 

funcionamento. O CAPS I deve funcionar das 8 às 18 horas de segunda a sexta-

feira, o CAPS II das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira, podendo ter um 

terceiro período funcionando até 21 horas, o CAPS III deve funcionar 24 horas, 

diariamente, também nos feriados e fins de semana, o CAPS i deve funcionar 

das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira, podendo ter um terceiro período, 

funcionando até 21 horas e o CAPS ad deve funcionar das 8 às 18 horas, de 

segunda a sexta-feira, podendo ter um terceiro período, funcionando até 21 

horas (BRASIL, 2004). 

 

O CAPS deve estar articulado com atores e recursos comunitários, como 

atividades culturais, esportivas, de lazer, e de trabalho, com objetivo de adquirir 

inclusão e integração dos portadores de transtorno na sociedade. Um serviço de 

atenção psicossocial para ser considerado eficaz, ele deve, dentre outro 

requisitos básicos, atuar com sabe no território, de forma articulada com os 

recursos sociais, e as equipes de saúde da família devem estar não só integrada 

com o CAPS, mas com todos os dispositivos sociais que o cerca (AMARANTE, 

2008). 
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Segundo Oliveira (2009), o CAPS sozinho não conseguiria assistir todos os 

portadores de transtorno mental de forma eficaz, dessa forma, é fundamental 

que a ESF esteja articulada com o CAPS no que diz respeito a realização de 

ações específicas e responsabilização por essa demanda.  

 

No que diz respeito ao portador de transtorno mental, os serviços que devem 

estar disponíveis e atuando de forma articulada para o manejo destes indivíduos 

consiste na AB, Atenção Psicossocial Especializada, Atenção de Urgência e 

Emergência, Atenção Residencial de Caráter Transitório, Atenção Hospitalar, 

Estratégias de Desinstitucionalização, e Reabilitação Psicossocial (CARDOSO, 

2014). 

 

Essa ação articulada de diferentes níveis de saúde é fundamental para o 

desenvolvimento de uma assistência qualificada e tem sido um desafio no campo 

da saúde pública nos dias atuais. A ESF é considerada um importante 

instrumento para o fortalecimento da rede de atenção em saúde mental 

(OLIVEIRA, 2011). 

 

Os CAPS em contrapartida devem oferecer suporte para que as equipes de 

Saúde da Família trabalhem com os usuários que demandam cuidados em 

saúde mental, oferecendo estratégias de apoio permanente, como consultas em 

conjunto, visitas domiciliares, estudos de situações mais complexa, dentre outras 

(AMARANTE, 2008). 

 

 

4.3. Papel da Atenção Primária à Saúde (APS) no cuidado ao usuário com 

transtorno mental. 

 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), criada em 1994, pelo Governo Federal, 

torna-se fundamental para a efetivação dos novos preceitos desenvolvido na 

área de saúde mental após a Reforma Sanitária, pois trabalha na perspectiva de 

melhoria da qualidade de vida do usuário, com ênfase no vínculo, no acolhimento 

e na família. Objetiva reverter o modelo assistencial biomédico centrado na 
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doença e no tratamento, para um modelo com foco na saúde e na família 

(OLIVEIRA, 2009). 

 

A mudança na forma de cuidar dos portadores de transtorno mental foi intensa 

com a Reforma Sanitária, entretanto esse modelo assistencial ainda é muito forte 

e presente no campo da saúde mental e torna-se um grande desafio para que 

se alcance um verdadeiro cuidado integral desses usuários (CORREIA, 

BARROS, COLVERO, 2011). 

 

Nesse contexto de mudança do modelo de atenção à saúde, o CAPS torna-se 

fundamental. Ele busca devolver a dignidade, a liberdade e a cidadania perdidas 

com a internação. Se o cuidado fosse compartilhado com a atenção primária, 

através as equipes de Saúde da Família, o rompimento do modelo de cuidado 

anterior seria ainda mais facilmente atingido, já que a ESF possui um trabalho 

organizado a nível territorial que contribui com a inclusão social (CORREIA, 

BARROS, COLVERO, 2011). 

 

A ESF possui ações voltadas para a promoção e recuperação da saúde das 

pessoas, de forma integral e contínua, e essas são desenvolvidas por meio de 

uma equipe composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde e a partir do ano 

2000, foram incluídas as equipes de saúde bucal (BRASIL, 2006). 

 

Cada equipe de ESF deve possuir uma cobertura populacional de no máximo 

quatro mil pessoas, e ser corresponsável pelo cuidado à saúde dessa população. 

A atuação dessas equipes deve ser nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas 

residências, mediante visitas domiciliares e também nos espaços comunitários. 

Para facilitar o atendimento e oferecer atenção integral, permanente e de 

qualidade à população, a equipe deve conhecer o perfil epidemiológico e 

demográfico local, para que assim possa intervir sobre os fatores de risco aos 

quais a comunidade está exposta (BRASIL, 2010).  

 

É considerada porta de entrada ao sistema de Saúde, por estar mais próxima do 

local onde as pessoas vivem e trabalham, favorecendo a ampliação do acesso 
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e da utilização dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS). Considera o 

sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a 

atenção integral, e inclui outros princípios e diretrizes, como a territorialização e 

responsabilização sanitária; adscrição dos usuários e vínculo; acessibilidade, 

acolhimento; cuidado longitudinal; ordenação da rede de atenção à saúde; 

gestão do cuidado integral em rede; e trabalho em equipe multiprofissional 

(BRASIL, 2013).  

 

Um conceito base da ESF consiste no conceito de território e este vai ao 

encontro com os princípios da Reforma Psiquiátrica, com suas diretrizes de 

territorialização e responsabilização pela demanda, possibilitando uma nova 

visão em saúde mental, superando o modelo biomédico tradicional para um 

modelo em que o sujeito é o foco da atenção (OLIVEIRA, 2009).  

 

Além do principio de território, outros também são comuns entre a ESF e a 

Reforma Psiquiátrica, como atuação a partir do contexto familiar, continuidade 

do cuidado e organização em rede, sendo este último fundamental para o 

alcance do cuidado integral em saúde. Nesse sentido, a inclusão de políticas de 

saúde mental na Atenção Básica (AB) torna-se primordial, de forma a nortear o 

trabalho das equipes de Saúde da Família ao manejo desses usuários, 

acreditando que a responsabilização e o compromisso dessas equipes com 

relação ao sofrimento psíquico é a chave para o alcance da integralidade, 

equidade e cidadania (BRASIL, 2010). 

 

O cuidado integral envolve um olhar abrangente ao indivíduo, e não apensas um 

olhar pontual, pelo contrário, ele deve ser visto nas suas múltiplas dimensões e 

as equipes de ESF possuem um papel fundamental no suporte direcionados à 

esses pacientes. Todos os profissionais da ESF devem desenvolver práticas em 

saúde mental a fim de garantir suporte emocional e integração destes usuários 

na sociedade (BRASIL, 2013).  

 

A necessidade desse olhar multidimensional pode ser justificada pelo fato de que 

existe um componente de sofrimento subjetivo associado a toda e qualquer 

doença, às vezes dificultando à adesão a práticas de promoção da saúde ou de 



29 
 

vida mais saudáveis. Acredita-se que todo problema de saúde é também um 

problema mental, e que toda saúde mental é também uma produção de saúde, 

evidenciando a articulação necessária entre a saúde mental com toda a rede de 

saúde e, sobretudo, com a ESF (BRASIL, 2010).  

 

Para o alcance de um cuidado integral é necessário o rompimento das formas 

de isolamento e exclusão, e a melhor maneira para alcançar tal objetivo é a ESF 

entender sua corresponsabilidade no processo de cuidar em saúde mental, 

oferecendo um cuidado compartilhado por uma rede de serviços de saúde 

(BRASIL, 2013). 

 

Nessa perspectiva, os profissionais da ESF deveriam ter os usuários em 

sofrimento mental como prioritários, e realizar o acompanhamento destes na 

Unidade e no espaço social, de forma a intervir em todos os aspectos em que a 

sociedade está exposta e influenciando nos fatores de vida e de saúde dessa 

parcela populacional (DIMENSTEIN, 2009). 

 

Algumas ações que deveriam ser comuns à todos os profissionais da ESF 

direcionadas a esses individuas são proporcionar um momento para refletir; 

exercer boa comunicação; exercitar a habilidade da empatia e escuta 

qualificada; acolhimento, tendo as queixas emocionais dos usuários como 

legítimas; oferecer suporte na medida certa, de maneira que não torne o usuário 

dependente e nem gere no profissional uma sobrecarga; reconhecer os modelos 

de entendimento do usuário (BRASIL, 2013). 

 

Suas ações de saúde mental devem ser de base territorial que busquem o 

estabelecimento de vínculo e acolhimento. Estas ações devem ser 

fundamentadas nos princípios do SUS e nos princípios da Reforma Psiquiátrica, 

sendo alguns deles a noção de território, a organização da atenção à saúde 

mental em rede, a intersetorialidade, reabilitação psicossocial, 

multiprofissionalidade/interdisciplinaridade, desinstitucionalização, promoção da 

cidadania dos usuários, construção da autonomia possível de usuários e 

familiares, dentre outros (BRASIL, 2007). 
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Segundo Oliveira (2009), se o cuidado ao portador de transtorno mental em nível 

de Atenção Básica ocorresse de forma efetiva, possivelmente ocasionaria a 

redução na demanda desses usuários aos serviços substitutivos, reinserção na 

comunidade, bem como o fortalecimento do vínculo entre a família e o sujeito em 

sofrimento mental.  

 

Deve ser base, resolutiva, identificando riscos, necessidades e demandas de 

saúde e produzindo intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, coordenar o 

cuidado, elaborando, acompanhando e criando projetos terapêuticos singulares, 

bem como acompanhar e ordenar a rede de atenção à saúde. Além disso, deve 

proporcionar à estes usuários um momento para refletir, exercer boa 

comunicação, escuta, acolhimento, exercitar a habilidade da empatia, oferecer 

suporte na medida certa, de forma com que não torne o usuário dependente e 

nem gere no profissional uma sobrecarga (BRASIL, 2013). 

 

A ESF pode contribuir também com uma melhor organização no atendimento, 

oferecendo tratamento à esses usuários e encaminhando ao CAPS apenas os 

casos graves, diminuindo, assim a sobrecarga desse serviço e possibilitando 

uma melhor assistência (OLIVEIRA, 2009). 

 

Para o alcance de todos os objetivos propostos para as equipes de Saúde da 

Família, é necessário que elas estejam próximas aos profissionais e serviços de 

saúde mental. Assim, o trabalho integrado entre a ESF e o CAPS potencializa o 

cuidado e facilita uma abordagem integral, aumentando a qualidade de vida dos 

indivíduos e comunidades (BRASIL, 2010). 

 

Com objetivo de compartilhar e apoiar as práticas em saúde no território sobre a 

responsabilidade da ESF, foi criado, em 24 de janeiro de 2008, pelo Ministério 

da Saúde, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), mediante a portaria 

GM n° 154, funcionando um facilitador na rede de serviços. A equipe do NASF 

deve ser constituída por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, de 

acordo com a disponibilidade de recursos humanos e das necessidades locais, 

mediante critérios dos gestores municipais (CARVALHO, 2010). 
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Os profissionais que atuam no NASF devem garantir apoio ao manejo em saúde 

mental na AB, funcionando como apoiadores, sem que os CAPS deixem de ser 

o serviço de referência de nível secundário. Com o NASF, estão presentes 

especialistas em saúde mental na AB, integrados ao apoio do CAPS como 

serviço secundário de referência (HIRDES, 2015).   

 

 

4.4 . Desafios para o desenvolvimento do cuidado em saúde mental pela 

Estratégia de Saúde da Família. 

 

Como dissemos anteriormente, a inclusão de práticas em saúde mental na 

Atenção Básica é fruto da Reforma Sanitária, que garante o direito à saúde e o 

acesso universal e integral aos serviços e ações do setor, e a Reforma 

Psiquiátrica, que busca a reinserção social de pessoas até então excluídas por 

não se enquadrarem nos princípios de normalidade estabelecidos pela 

sociedade (BARONI, FONTANA, 2009). Para o desenvolvimento de ações 

direcionadas aos portadores de transtorno mental na ESF, é primordial uma 

integração entre a equipe da ESF e do CAPS, sendo que a falta desta integração 

afeta diretamente a rede de saúde mental, comprometendo o seu funcionamento 

e a qualidade da assistência prestada tanto aos pacientes com transtorno mental 

quanto aos seus familiares (PRESTES, 2011). 

Embora seja preconizado que a ESF ofereça um atendimento integral à saúde, 

o que inclui a saúde/doença mental, na prática o cuidado em saúde mental ainda 

é visto por muitos profissionais da ESF, inclusive por gestores, como uma 

atribuição de especialistas (HIRDES, SCARPARO, 2015).  

As especializações contribuem para a fragmentação do trabalho em saúde e 

desencadeiam a ideia dos encaminhamentos, sem a devida responsabilidade e 

coordenação. A existência de uma desresponsabilização entre os profissionais 

da AB, sobretudo aos portadores de doença mental, impede que o trabalho 

articulado seja executado para o desenvolvimento do cuidado da saúde dessa 

parcela populacional (DIMENSTEIN, 2009). 
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A supervalorização das especialidades faz parte do cenário atual, pelo 

entendimento de que essa é a estratégia mais eficiente para cuidar da saúde. 

Tal fato vem restringindo cada vez mais o profissional em seu campo de atuação 

e transferindo esses valores para a sociedade. Os profissionais em saúde mental 

devem desmistificar a idéia de que a especialidade está relacionada com 

eficiência e lutar pela integralidade, que consiste na melhor forma de se chegar 

na promoção da saúde (DIMENSTEIN, 2009). 

Outro fator que contribui para a não responsabilização por esta parcela 

populacional na ESF consiste na sobrecarga de trabalho dos profissionais que 

atuam neste nível de atenção. Em virtude da pressão por produtividade, ou seja, 

número de pessoas atendidas, muitas vezes o profissional a fim de alcançar sua 

meta, presta um cuidado por vezes não adequado e qualificado, e como o 

cuidado em saúde mental requer escuta, vínculo, resgate da história de vida e 

diagnóstico, este fica comprometido por esses profissionais (HIRDES, 

SCARPARO, 2015). 

Além disso, muitos profissionais não se sentem qualificados para atuar com essa 

demanda, e como solução imediata encaminham esses usuários aos centros 

especializados em saúde mental. Sendo assim, os encaminhamentos são umas 

das práticas mais desenvolvidas pelos profissionais da ESF, assim como 

consultas médicas e de enfermagem, controle de medicamentos e outras ações 

fundamentadas no modelo biomédico (MOURA, BERNARDES, ROCHA, 2010).  

Para que o cuidado em saúde mental na ESF seja de fato alcançado, faz-se 

necessário um apoio matricial (AM), que consiste numa estratégia proposta pelo 

Ministério da Saúde e objetiva integrar a saúde mental à AB, de forma com que 

a AB desenvolva ações a nível territorial que visem a inserção desses usuários 

na sociedade (DIMENSTEIN, 2009). 

O AM ou matriciamento constitui um arranjo organizacional objetivando suporte 

técnico em áreas específicas às equipes responsáveis pelo desenvolvimento de 

ações básicas de saúde para a população, através do compartilhamento de 

alguns casos da equipe de referencia com a equipe de atenção básica 

responsáveis pelas famílias de um dado território, através da co-

responsabilização pelos casos, que pode se efetivar através de discussões 
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conjuntas de caso, intervenções conjuntas junto às famílias e comunidades ou 

em atendimentos conjuntos (BRASIL, 2007). 

Este processo consiste na construção de um cuidado compartilhado entre duas 

ou mais equipes, em que juntas estabelecem uma proposta de intervenção 

pedagógico-terapêutica (BRASIL, 2013). E segundo Pinto (2012), permite 

práticas inovadoras e uma atuação multidisciplinar, sendo possível um enfoque 

de ações assistenciais e de promoção à saúde, que permita uma atenção integral 

às pessoas com transtornos mentais. 

Esse cuidado compartilhado exclui a lógica do encaminhamento, pois visa 

aumentar a capacidade resolutiva de problemas de saúde entre as equipes. 

Estimula também a interdisciplinaridade, o resgate e a valorização de outras 

dimensões do indivíduo, que não somente a biológica e a dos sintomas, na 

análise singular de cada caso (BRASIL, 2013). 

Muitos profissionais entendem que esse atendimento conjunto é enriquecedor 

ao aprendizado e que qualifica as intervenções em saúde mental, e ainda 

reconhecem que para realizar o AM é necessário uma demanda de profissionais 

engajados e comprometidos no atendimento. Quando isso ocorre, apenas os 

casos mais graves são encaminhados ao CAPS, e os profissionais da ESF se 

responsabilizam pelo atendimento dos demais casos (HIRDES, 2015).  

Os municípios devem organizar as ações de AM no sentido de que os diversos 

membros da equipes do CAPS ofereçam apoio às diferentes equipes de ESF do 

município. Para isso a equipe do CAPS deve programar sua carga horária para 

encontros semanais, e formas de contato para demandas inesperadas ou 

intercorrências. Já em municípios em que o CAPS é insuficiente para oferecer 

AM a todas as equipes de ESF, é possível compor esse apoio com a implantação 

de equipes de apoio matricial e/ou planejar a expansão do número de CAPS 

(BRASIL, 2013). 

O AM realizado através da incorporação das ações de saúde mental na ESF 

consiste em uma prioridade atual no campo da saúde uma vez que a reforma 

psiquiátrica não pode avançar se a AB não estiver inserida na rede cuidados 

prestados aos usuários em sofrimento mental (DIMENSTEIN, 2009). 



34 
 

Para que se alcance um cuidado integral em saúde mental, faz-se necessário 

um plano de ações compartilhado entre a rede de atenção à saúde, e para isso 

é primordial que tanto o CAPS quanto as equipes de Saúde da Família 

compreendam seus papeis e a importância da integração desses setores para a 

elaboração e execução do plano de cuidados e intervenções (BRASIL, 2013). 

Os usuários de saúde mental de um dado território são de responsabilidade do 

CAPS e da ESF. A rede de atenção à saúde funcionando cada uma com sua co-

responsabilização por essa demanda é a melhor forma para operar os processos 

de reabilitação psicossocial. Um dos maiores desafios oriundos da reforma 

psiquiátrica consiste na inserção da saúde mental na atenção básica, 

especialmente por meio das equipes de saúde da família (DELFINE, 2009). 

Algumas estratégias que possibilitem a interação desses níveis de atenção à 

saúde podem ser, por exemplo, reuniões entre as equipes para a discussão dos 

casos, troca de experiências, conhecimentos e dificuldades nas diversas 

situações. Outra proposta que propicia essa interação consiste nas visitas 

domiciliares, que podem ser realizadas por profissionais do CAPS e da ESF, 

sobretudo o agente comunitário de saúde, profissional que possui um maior 

vínculo com as famílias (DELFINE, 2009). 

As propostas de matriciamento de muitas UBS ainda não são muito claras e 

ainda há uma grande demanda de saúde mental sem acolhimento, já que muitos 

profissionais declaram não capacitados para o atendimento de pessoas com 

algum transtorno mental, demonstrando que o cuidado compartilhado da rede 

básica com o CAPS ainda não existe (DIMENSTEIN, 2009). 

Assim, o desenvolvimento de ações em saúde mental na AB ainda encontra-se 

longe do que seria ideal, a uniformidade das execuções dessa prática ainda é 

bastante defasada e ainda existe uma carência na capacitação profissional a fim 

de que sejam qualificados para oferecer uma assistência integral ao portador de 

transtorno mental (CORREIA, BARROS, COLVERO, 2011). 

Muitos profissionais da ESF se sentem impotentes para ao atendimento dos 

usuários portadores de transtorno mental, se consideram despreparados ao 

manejo desses usuários, e não entendem que muitas ações podem e devem ser 
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realizadas em parcerias entre os profissionais da AB e do CAPS (DIMENSTEIN, 

2009). 

Essa falta de preparação e capacitação dos profissionais da AB para atender 

essa demanda, poderia ser resolvida com investimentos em iniciativas que 

busquem a qualificação do profissional na área da saúde mental. Acredita-se 

que esta estratégia de qualificação profissional permitirá avanços na construção 

de práticas mais eficientes e qualificadas (MUNARI, 2008). 

Além de capacitação para que estejam aptos a lidar com essa demanda torna-

se uma estratégia fundamental integrar os profissionais da ESF em todos os 

pontos da rede de saúde mental, sobretudo ao CAPS. Acredita-se que a melhor 

forma de cuidado é quando ele acontece a partir da AB, com uma rede de saúde 

que se corresponsabiliza pelo usuário, através de um plano de ações 

compartilhado (BRASIL, 2010).  

Essa problemática é intensificada pela deficiência na grade curricular nas 

instituições de nível superior e em ações de educação permanente direcionadas 

aos profissionais da AB, o que favorece a visão fragmentada do saber e da 

prática em saúde mental e favorecendo a ideia das especialidades (MUNARI, 

2008). 

Tendo em vista esse sentimento e desconforto dos profissionais para atuar no 

manejo ao portador de transtorno mental que foram estabelecidos os NASF. 

Estes devem funcionar como apoiadores da ESF no cumprimento do AM. Essa 

interação favorece a resolução de grande parte dos casos na ESF, sendo 

referenciado ao CAPS apenas os casos mais graves e que necessitam de uma 

intervenção especializada. Nessa perspectiva, muitos profissionais da ESF se 

sentem desmotivados, pois acreditam que a descentralização da saúde mental 

fechou a porta de acesso ao CAPS (HIRDES, 2015).    

Tal fato também compromete o trabalho em redes, pelo fato de que muitos 

profissionais no nível secundário não aceitam a referência direta de um 

profissional da ESF, sob a justificativa de que o problema de saúde mental pode 

ser resolvido no nível primário mediante o apoio do NASF, despertando um 

descontentamento entre os profissionais da ESF (HIRDES, 2015).   
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O NASF é dividido em duas modalidades. O NASF I deve ser composto por no 

mínimo cinco profissionais com formação universitária, como psicólogo, 

assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico 

ginecologista, profissional da educação física, médico homeopata, nutricionista, 

médico acupunturista, médico pediatra, médico psiquiatra e terapeuta 

ocupacional. Cada um desses NASF deve estar vinculado a um mínimo de oito 

e máximo de 20 equipes de SF, exceto nos estados da Região Norte, onde o 

número mínimo passa a ser cinco. Já o NASF 2 deverá ter no mínimo três 

profissionais, entre os seguintes: psicólogo, assistente social, farmacêutico, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, profissional da educação física, nutricionista e 

terapeuta ocupacional; e se vincular a no mínimo três equipes de SF (BRASIL, 

2010). 

O NASF contempla ação interdisciplinar e intersetorial; educação permanente 

em saúde dos profissionais e da população; desenvolvimento da noção de 

território; integralidade, participação social, educação popular; promoção da 

saúde e humanização. Devem ter foco no território, ser estruturado priorizando 

o atendimento compartilhado e interdisciplinar, com troca de saberes, 

capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência para todos os 

profissionais envolvidos, mediante amplas metodologias, como estudo e 

discussão de casos e situações, projetos terapêuticos, orientações e 

atendimento conjunto (BRASIL, 2010). 

Quando o NASF atua da maneira com que foi idealizado, seus benefícios são 

inquestionáveis, entretanto, diferentes barreiras limitam seus resultados 

positivos. Muitas vezes, essa equipe acaba desenvolvendo um trabalho que 

pode ser caracterizado como um desvio de função, e os resultados de suas 

atividades não trazem a magnitude de avanços que poderiam ser trazidos com 

um real desenvolvimento das ações prioritárias que deveriam ser 

desempenhadas pela equipe. 

Estudos atuais mostram que as ações do NASF muitas vezes são desviadas em 

função dos interesses de gestores locais. Tais desvios comprometem o trabalho 

de articulação e integração entre a Rede de Atenção a saúde. Muitas vezes essa 
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equipe desenvolve múltiplas funções que pouco contribuem com o 

fortalecimento dos diferentes níveis de atenção à saúde (SAMPAIO, 2015). 

Portanto, para que a atuação do NASF seja voltada ao apoio matricial é 

necessário não somente a compreensão e o desejo da equipe em desempenhar 

tal proposta, mas sim de incentivos oriundos dos gestores, através de contratos 

que contemplem essa atividade (CUNHA; CAMPOS, 2011).  

Em virtude da carência de serviços especializados, muitos gestores locais 

destinam essa equipe para a realização de atendimentos que amenizam a 

ausência de outros dispositivos de saúde, que pode ocorrer na forma de 

atendimentos domiciliares ou até mesmo na própria ESF (CUNHA; CAMPOS, 

2011). 

Além disso, existem outros entraves que impedem que a ação do NASF esteja 

de acordo com suas normativas ministeriais, tais como a incompreensão por 

parte dos próprios profissionais que compõem essa equipe acerca da função 

apoio matricial na AB, falta de compromisso, a não adesão destes para 

reorganizar o processo de trabalho local, realização de atividades 

administrativas, prestação de serviços especializados a população, e falta de 

autonomia para o desenvolvimento de suas ações (ROMERA, 2014).  

O número de profissionais ou até mesmo de equipes muitas vezes encontra-se 

insuficiente em muitos municípios brasileiros, sendo o matriciamento prejudicado 

em virtude da sobrecarga dos profissionais para proporcionar a articulação de 

todos os dispositivos de saúde do território (BASTOS, SOARES, 2008).  

Dessa forma, observa-se que o desenvolvimento de ações em saúde mental na 

ESF, embora necessário, enfrenta diversas limitações, tendo em vista uma falha 

no desenvolvimento do papel do NASF em propiciar o apoio matricial. Este é um 

processo complexo e que está em desenvolvimento e aperfeiçoamento em 

vários lugares no Brasil, sendo a única forma de se alcançar a integralidade do 

cuidado ao portador de transtorno mental (HIRDES, SCARPARO, 2015). 
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5. PERCURSO METODOLÓGICO  
 
 

Trata-se de uma pesquisa exploratório descritiva com abordagem qualitativa que 

utilizou o método de análise de conteúdo segundo Bardin.  

 

A pesquisa envolveu profissionais que atuam no Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e no Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) do município de Bom Jesus do Itabapoana- RJ.  

Seguiu os seguintes critérios de inclusão: ser profissional com formação 

universitária atuante do CAPS, NASF, ou ESF do município e aceitar a participar 

do estudo de forma livre após terem sido esclarecidos os objetivos da pesquisa 

e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O município de Bom Jesus do Itabapoana localiza-se na mesorregião noroeste 

fluminense. De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010) a população 

total do município é de 35.384 de habitantes. Possui uma área de 598,84 

quilômetros quadrados, subdividida com os 09 distritos de Bom Jesus do 



39 
 

Itabapoana, Calheiros, Carabuçu, Mutum, Usina Santa Maria, Usina Santa 

Izabel, Pirapetinga, Barra de Pirapetinga, Rosal e Serrinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa do município de Bom Jesus do Itabapoana /RJ 

 

Fonte: http://agenciaspostais.com.br/?page_id=158 

 

Figura 2. Vista Aérea do município de Bom Jesus do Itabapoana /RJ 
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Fonte: http://www.tripmondo.com/brazil/rio-de-janeiro/bom-jesus-do-itabapoana/ 

 

Atualmente a cobertura de implantação da ESF corresponde a 96% do 

município, com um total de 08 Unidades de Atenção Básica localizadas na sede 

de Bom Jesus do Itabapoana e 09 nos distritos. As equipes são formadas 

basicamente por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde.  

 

Figura 3. Clínica da Família Padre José Paulo Vieira 
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Fonte: Próprio autor do texto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Unidade Básica de Saúde Dr. Waldir Nunes 
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Fonte: Próprio autor do texto. 

 

O Município possui uma unidade de CAPS, que atende todos os casos de 

transtorno mental, criança/adolescente, e casos de álcool e drogas. Dentre a 

equipe do CAPS com nível superior, um médico clínico geral, um médico 

psiquiatra, uma nutricionista, duas enfermeiras, duas psicólogas, duas 

terapeutas ocupacionais, uma assistente social, um farmacêutico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Centro de Atenção Psicossocial José de Oliveira Borges do 
Município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ 
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Fonte: Próprio autor do texto. 

  

O Município conta ainda com uma equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), composta por duas fonoaudiólogas, uma nutricionista, dois 

fisioterapeutas, uma psicóloga, uma assistente social e uma educadora física. 

Foram realizadas um total de 39 entrevistas, sendo destas 24 de profissionais 

que compõem a ESF, 08 oriundas de profissionais do CAPS e 07 do NASF. 

Dentre as entrevistas realizadas no âmbito da ESF, 13 foram enfermeiros e 11 

foram de médicos. Lembrando que em todas as Unidades foi entrevistado ao 

menos um profissional, sendo este o enfermeiro. O número de enfermeiros 

entrevistados é menor que o número de ESF no município pelo fato de que por 

vezes o mesmo enfermeiro atua em duas ou mais Unidades. 

Em razão de existirem apenas uma unidade CAPS e uma equipe de NASF no 

município, objetivou-se a totalidade dos profissionais que se enquadrassem nos 

critérios de inclusão da pesquisa, entretanto isso não foi possível em razão de 

recusa ou férias do profissional no período de coleta das entrevistas. Das oito 
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entrevistas realizadas pelos profissionais do CAPS foram duas psicólogas, uma 

enfermeira, um médico psiquiatra, uma assistente social, duas terapeutas 

ocupacionais e um farmacêutico. Já as entrevistas obtidas pela equipe do NASF 

foram de duas fonoaudiólogas, uma nutricionista, dois fisioterapeutas, uma 

psicóloga e uma assistente social. 

O estudo foi desenvolvido em dois momentos, conforme descrito abaixo. 

 

PRIMEIRO MOMENTO 

 

No primeiro momento foi realizada a entrevista com os profissionais eleitos a 

participar da pesquisa.  

As entrevistas foram realizadas no período de 25 de Outubro a 25 de Novembro 

de 2016, sendo primeiramente agendadas com profissionais, sujeitos do estudo, 

e efetivadas nas residências ou local de trabalho, conforme preferência do 

participante. 

No início da coleta de dados os entrevistados assinaram e receberam o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Também responderam uma fixa 

de caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

O instrumento de pesquisa deve provocar várias narrativas possíveis das 

vivências que o entrevistador vai avaliar; as interpretações que o entrevistado 

emite sobre elas e sua visão sobre as relações sociais envolvidas nessa ação 

(MINAYO, 2008). 

As entrevistas foram gravadas, e após a realização das mesmas, transcritas na 

íntegra e analisado o conteúdo. As frases transcritas, das entrevistas, serão 

apresentadas em itálico e entre aspas, e a identificação de quem as falou em 

negrito e entre parênteses. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
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No segundo momento os resultados foram analisados a partir de um conteúdo 

temático, de acordo com Bardin (1977), contemplando: 

1) Pré-Análise: Consiste na fase de organização. Corresponde a um período de 

intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as idéias 

iniciais, de maneira a conduzir a um plano de análise. Esta fase foi decomposta 

nas seguintes tarefas: 

a) Leitura flutuante: o material coletado foi submetido a leituras e releituras no 

intuito de criar as primeiras impressões em relação aos dados. Com a leitura 

flutuante objetiva-se conhecer os textos desse material, buscando compreender 

melhor seu conteúdo.   

b) Constituição do corpus: organização do material de tal forma que possa ser 

submetido a procedimentos analíticos.  

Ao final dessa fase de pré-análise foram determinadas operações de recorte do 

texto em unidades comparáveis de categorização para análise temática e de 

modalidade de codificação para o registro dos dados.   

2) Exploração do Material: A exploração do material consiste essencialmente na 

operação de codificação. Realiza-se na transformação dos dados brutos, ou 

seja, as categorias que serão utilizadas visando a alcançar o núcleo de 

compreensão do texto. 

3) Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação: Foi necessário neste 

momento, dar esclarecimentos básicos sobre dois itens que fazem parte da 

análise de conteúdo: a Codificação e a Categorização.  

a) Codificação: Corresponde a uma transformação dos dados brutos a fim de 

permitir atingir uma representação do conteúdo do texto. Envolveu o recorte, ou 

seja, escolha das unidades, que permitem a descrição exata das características 

pertinentes ao estudo; e posterior classificação e a agregação, permitindo a 

escolha das categorias. 

b) Categorização: Tem como objetivo fornecer uma representação simplificada 

dos dados brutos. Comporta duas etapas: o inventário (isolar os elementos) e a 
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classificação (repartir os elementos, e, portanto procurar ou impor certa 

organização às mensagens).  

Um ponto importante é que as etapas finais deste estudo foram realizadas 

baseadas no referencial teórico, a fim de captar o sentido total do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
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É esperado que o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) trabalhe de uma 

forma articulada para com o que chamamos de Rede de Saúde Mental, que inclui 

as Estratégias de Saúde da Família (ESF), os Hospitais Gerais com leitos 

psiquiátricos, os serviços ambulatoriais de saúde mental especializados, e os 

serviços residenciais. Acredita-se que essa rede, funcionando de forma eficaz e 

articulada pode garantir o fechamento completo de todos os hospitais 

psiquiátricos tradicionais ainda funcionantes na atualidade (OMS, 2009).  

A Rede de Saúde Mental deve ser organizada a partir da Atenção Básica (AB), 

mais especificadamente, a partir da ESF. A ESF deve desenvolver ações em 

saúde mental como o uso da comunicação, do vínculo, do acolhimento e de 

práticas integrativas e coletivas. É importante também que a gestão incentive e 

apóie a prática de cuidados em saúde mental no nível primário de saúde 

(GRYSCHEK, PINTO, 2015).  

A ESF deve desenvolver vínculo com os portadores de transtorno mental e suas 

famílias, de forma a conhecer a realidade e o contexto em que vive o usuário e 

sua família, sendo co-responsáveis por eles. Deve ainda buscar a desconstrução 

do pensamento manicomial que ainda é muito forte na sociedade, difundindo um 

pensamento de liberdade e vida digna que todo cidadão tem direito (RIBEIRO, 

2010). 

Inserir a assistência ao portador de transtorno mental nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) é também fundamental para se alcançar a descentralização da 

saúde mental. Essa descentralização é uma das propostas da Reforma 

Sanitária, já que essa assistência oferecida pela AB no território, no contexto 

social e familiar do indivíduo, é a melhor forma para se chegar a integralidade do 

cuidado (FIGUEIREDO; CAMPOS, 2009). 

Para que essa descentralização seja possível é necessário que exista o que 

chamamos de Apoio Matricial, que consiste sobretudo na mudança das ações 

ao portador de transtorno mental dos Centros Especializados às Unidades 

Básicas de Saúde. A busca por uma saúde menos compartimentalizada assim 

como com a superespecialização da área, através da implantação de um cuidado 

territorial, onde a discussões de casos entre as equipes de ESF e o CAPS é uma 

realidade e não apenas um ideal (FIGUEIREDO; CAMPOS, 2009). 
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O trabalho em Rede envolve a comunicação, ligação entre setores e permite 

uma melhor resolubilidade dos casos. O matriciamento é considerado um 

exercício da Rede, para que através de um trabalho integrado sejam 

desenvolvidos projetos terapêuticos em saúde mental, uma vez que através do 

conhecimento que a ESF possui sobre o indivíduo e sua família e o 

conhecimento do serviço especializado, os profissionais consigam de fato 

desenvolver um trabalho em rede, sendo este mais adequado e eficaz pelos 

diferentes saberes compartilhados (CHIAVERINI, 2011). 

Para a facilitação e efetivação do Apoio Matricial que foram criados a Equipe de 

Apoio à Saúde da Família (NASF). Essa equipe deveria atuar de forma a apoiar 

e facilitar a integração entre o CAPS e a ESF e facilitar o desenvolvimento de 

práticas em saúde mental na AB (MARCOLAN; CASTRO; 2013). 

Mesmo após os muitos avanços que a saúde mental já alcançou muitos desafios 

ainda precisam ser atingidos, como a ampliação de cuidados em saúde mental 

á nível de Atenção Primária à Saúde (APS) para a instalação de um cuidado 

territorial e de fácil acesso a esses usuários. Para que os profissionais que atuam 

nesse nível de atenção à saúde trabalhem para o fim da exclusão e inserção do 

portador de transtorno mental na sociedade é necessário que o próprio 

profissional seja trabalhado para a ideia de saúde, entendendo que as 

concepções definem as práticas (MOLINER, LOPES, 2013). 

A fim de identificar as percepções e práticas dos profissionais da Atenção Básica 

e do CAPS a respeito da integração desses setores no município de Bom Jesus 

do Itabapoana-RJ, acreditando ser essa integração a chave para a consolidação 

dos princípios da Reforma Sanitária e Reforma Psiquiátrica, as entrevistas foram 

analisadas a partir de um conteúdo temático resultando em seis categorias: A 
saúde mental na USF: Perspectiva da SF, que buscou analisar a concepções 

sobre o cuidado e ações desenvolvidas em saúde mental por parte dos 

profissionais da ESF; O preparo dos profissionais da atenção básica para 
atuar em saúde mental, que objetivou identificar como os profissionais se 

sentem para o desenvolvimento de ações ao portador de transtorno mental; 

Relações entre CAPS e ESF, identificando como se apresenta a interação entre 

os profissionais da Rede de Atenção à Saúde Mental do município; A forma de 
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participação do CAPS no processo de implementação do apoio matricial, a 

fim de perceber como o CAPS tem trabalhado para integrar a Rede de Saúde 

Mental, se tem assumido a função de tornar essa Rede articulada; A atuação 
do NASF, que buscou analisar as percepções dos profissionais do CAPS e da 

ESF sobre a real atuação do NASF no município, assim como as visões da 

própria equipe sobre o papel desempenhado; e Apoio Matricial em Saúde 
Mental, que trouxe a percepção dos profissionais da Rede de Saúde Mental 

sobre a atuação do NASF como mediador entre a Atenção Básica e o CAPS no 

município. 

Os depoentes demonstram que existe pouco conhecimento por parte dos 

profissionais da ESF em relação à demanda de portadores de transtorno mental 

nos serviços. Observamos que muitas vezes tais profissionais não conhecem a 

magnitude epidemiológica dos problemas mentais, e por isso não conseguem 

compreender o seu papel no cuidado a esse paciente, transferindo a 

responsabilidade do cuidado ao centro especializado. Sendo assim, um grande 

entrave consiste na não responsabilização por essa demanda por parte da AB, 

que transferem todo cuidado ao CAPS. 

De forma semelhante, os depoimentos fornecidos mostram falta de preparo para 

atuar nessa área, tendo em vista questões relacionadas a formação profissional 

e até mesmo de educação permanente. Limitações nesse campo relacionam-se 

de forma direta com a atuação profissional.  

Além do despreparo, outros fatores que comprometem a inclusão de práticas em 

saúde mental na AB são identificados na pesquisa, como falta de interesse dos 

próprios gestores, desvio das funções da equipe do NASF, e pouco interesse na 

integração da Rede de Saúde Mental. 

A análise dos dados mostra também que o trabalho em Rede não é desenvolvido 

no município de forma adequada, e embora Bom Jesus do Itabapoana possua 

uma equipe de NASF, esta não é destinada ao desenvolvimento do apoio 

matricial, mas sim atendimentos domiciliares que possuem uma grande 

demanda. Dessa forma, o NASF não atua como foi idealizado, mas sim em 

detrimento de interesses dos gestores.  
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As categorias a seguir abordarão detalhadamente as questões acima 

mencionadas e com base no referencial teórico, darão embasamento aos limites 

e potencialidades para o desenvolvimento do cuidado em saúde mental que vem 

sendo ofertado no município. 

 

 

A SAÚDE MENTAL NA USF: PERSPECTIVA DA SF. 

 

Objetivamos nessa sessão identificar as concepções dos profissionais que 

atuam nas Unidades de Saúde da Família (USF) sobre o cuidado em saúde 

mental. Nesse sentido, buscou-se perceber o conhecimento desses profissionais 

sobre a magnitude da demanda de indivíduos com transtorno mental na 

população, e ainda quais atividades são destinadas a esses usuários neste 

primeiro nível de atenção à saúde.  

Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que a carga das perturbações 

mentais é grande e estão presentes em todas as sociedades (OMS, 2009). 

Acomete cerca de 450 milhões de pessoas, e acredita-se que apenas a minoria 

recebe tratamento e que o número de doentes é mais acentuado nos países em 

desenvolvimento. Estima-se um aumento desse número em virtude do 

envelhecimento populacional e condições de vida cada vez piores (OMS, 2002). 

Segundo Gryschek e Pinto (2015) os problemas mentais estão sempre 

presentes e representam uma parcela expressiva da demanda na AB, embora 

nem sempre esses profissionais se declarem preparados para essa atuação.  

Outros estudos têm sido desenvolvidos com a finalidade de identificar a 

prevalência de casos de transtorno mental na sociedade, e seus achados têm 

sido uma alta prevalência desses casos, o que levanta a discussão da 

importância em se avaliar as ações desenvolvidas pela Atenção Básica 

direcionada a essa demanda (MOREIRA, ET AL, 2011).  

Essa grande prevalência de transtornos mentais na população faz com que a 

demanda de saúde mental na ESF seja grande e constante, sendo desde 
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usuários com transtorno mental grave ou aqueles dependentes de 

medicamentos que procuram a Unidade em busca constante troca de receitas 

controladas e até mesmo aqueles com transtornos mentais comuns ou queixas 

inespecíficas (CHIAVERINI, 2011). 

Segundo Baroni e Fontana (2009) a demanda de saúde mental que chaga na 

USF envolve uma infinidade de problemas psíquicos, como ansiedade 

generalizada, dependência química, uso excessivo de medicamentos como os 

benzodiazepínicos, esquizofrenia e outras psicoses graves, tentativa ou ideação 

suicida, insônia, irritabilidade, queixas de medo, continuação de tratamento 

psiquiátrico, alucinações visuais e, ou, auditivas, transtornos de humor, síndrome 

do pânico, distúrbios de cunho social, bem como queixas de problemas na escola 

ou na família, manifestadas por crianças, sendo a maior demanda por 

depressão. 

Segundo Nunes e Campos (2014), parte importante dos casos de transtorno 

mental vem sendo desencadeados por uma serie de fatores da sociedade atual, 

como as péssimas condições de vida e de saúde, desemprego e relações 

interpessoais, como preconceito e relação pouco afetuosas, acreditando estar 

relacionada com questões socioeconômicas.  

Diante dessa crescente demanda em saúde mental nos deparamos com uma 

necessidade em colocar a saúde mental como prioridade dos sistemas de saúde. 

Sabemos que na história da saúde mental, essa nunca foi uma área em 

destaque, mas em decorrência dessa grande prevalência, evidenciamos a 

necessidade de um sistema de atenção à saúde apropriado, acessível e que 

reúna todos os elementos fundamentais para promover um cuidado integral à 

essa população (OLIVEIRA 2009).  

Tendo em vista o crescente aumento populacional de pessoas que demandam 

cuidados em saúde mental, esta subcategoria buscou analisar a percepção dos 

profissionais que atuam na ESF sobre essa demanda na Unidade. De acordo 

com os achados da pesquisa podemos observar um desconhecimento dos 

profissionais sobre a demanda dos portadores de transtorno mental da área de 

abrangência, que pode estar relacionado com a desresponsabilização por essa 
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parcela populacional, já que consideram o CAPS como local destinado ao 

cuidado adequado, como mostram as falas abaixo: 

  

“Aqui não chega muito né, às vezes em crise eles vão direto para o 
posto de urgência e quando já estão acostumados a fazer tratamento 
lá no CAPS eles procuram diretamente o CAPS, eles não procuram 
aqui diretamente. Aqui a gente não tem muita demanda com esse 
paciente devido tudo ser direcionado e centralizado no CAPS” (ENF 1) 

“Eu não tenho contato, são poucos, assim os que vêm, vêm mesmo é 
mais contato com médico, eu faço um monte de receita por exemplo 
controlada, que nosso índice é muito grande, então eu sei que têm 
pacientes, mas a maioria é antidepressivo, pra dormir, não é assim 
paciente muito grave”. “... mas a gente não tem muito contato porque 
é centralizado ne? Vai tudo para o CAPS...” (ENF 6). 

 

As USF devem desenvolver ações direcionadas sobretudo ao portador de 

transtorno mental, favorecendo sua inserção no meio familiar e social, de forma 

a superar o isolamento obtido pelo modelo hospitalocêntrico e preconceito que 

estes usuários sempre sofreram ao logo da história e buscando devolver a eles 

o direito a cidadania, vínculo comunitário, saúde e bem estar (DIMENSTEIN, 

2009). 

Vem sendo exigido que a ESF atue com ações que proporcionem melhorias da 

assistência e ampliação do acesso aos portadores de transtorno mental, mas 

para que isso aconteça é necessário que os profissionais sejam preparados a 

ouvirem e reconhecerem a demanda em saúde mental além da doença, e 

também requer que essas ações sejam voltadas para atenção psicossocial, e 

uma comunicação efetiva entre os profissionais de saúde com os serviços de 

saúde mental (MOLINER, LOPES, 2013). 

Além de um cuidado direcionado aos usuários é importante um cuidado também 

com suas famílias, já que elas recebem toda a carga física e emocional que se 

relaciona ao cuidado diário.  Essa atividade poderia ser realizada através de 

visitas domiciliares, atendimento individual e familiar, assim como reunião de 

grupos na própria comunidade (COIMBRA, 2005). 

No que diz respeito às atividades de grupos na AB, diversas ações baseadas em 

técnicas psicoterápicas vem sendo criadas nos últimos anos a fim de serem 



53 
 

implementadas na AB. Mas o mais importante é que essas ações devem 

proporcionar ao usuário um momento para pensar e refletir, de forma que não 

sejam meramente receptores de informações, mas que se tornem participantes 

do cuidado (CHIAVERINI, 2011). 

Além da realização do trabalho em grupo, os profissionais da AB devem se 

responsabilizar pela reinserção desses usuários na sociedade, oferecer 

orientações e estímulo ao tratamento, os cuidados clínicos, escuta, e também e 

não menos importante, o estabelecimento do acolhimento e consequentemente 

o vínculo (CHIAVERINI, 2011). 

As intervenções em saúde mental devem ir muito além do que a cura da doença, 

mas deve provocar mudanças e melhorias na qualidade de vida dessas pessoas 

e de suas famílias. Desse modo, deve ser levado em consideração todas 

dimensões que envolvem o indivíduo, seus desejos, anseios, valores e escolhas, 

e a AB se enquadra perfeitamente nessa função por estar localizada no contexto 

onde essas pessoas vivem, de modo a conhecer esses indivíduos de uma forma 

mais completa e real (BRASIL, 2013). 

Apesar da importância da AB no cuidado em saúde mental, o cenário atual se 

depara com uma realidade que não vai ao encontro com esses princípios. Ao 

entrarem em contato com a ESF, muitas vezes esses usuários são 

encaminhados aos centros especializados como uma forma de 

responsabilização, não recebendo o acolhimento em espaço adequado e até 

mesmo uma baixa resolubilidade de suas demandas (MACHADO, CAMATTA, 

2013).  

A incorporação de práticas em saúde mental na AB é um tema que vêm 

ganhando força no Brasil tendo em vista o aumento dessa demanda no cenário 

atual. Acredita-se que para essa prática seja de fato uma realidade é necessário 

o desenvolvimento de algumas estratégias institucionais como capacitações, 

supervisões e financiamento (DIMENSTEIN, 2009). 

Os estudos que buscam analisar as ações em saúde mental desenvolvidas na 

AB mostram que as ações dos profissionais têm sido muito superficiais. Tendo 

em vista a falta de preparo de muitos para essa atuação, a solução são os 
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encaminhamentos aos Centros Especializados, o que leva a uma maior 

fragmentação do cuidado (MARTINS, BRAGA, SOUZA, 2009). 

Segundo Pinto (2012) a maior demanda que procura a Unidade é em busca de 

consulta médica, acreditando ser este o melhor caminho para se garantir 

melhorias nas condições de saúde. Tal achado não vai ao encontro com o 

modelo de promoção da saúde em que as USF foram criadas. Em relação à 

saúde mental sua proposta seriam práticas como acolhimento, vínculo, 

corresponsabilização e autonomia e realidade o que acontece sãs ações em 

saúde baseadas no modelo biomédico, centrado na cura e reabilitação. 

O mesmo achado foi identificado na pesquisa de Dimenstein (2009), em que a 

maior demanda de saúde mental que procura a Unidade é pela busca de receitas 

ou consultas médicas, sendo a medicalização a única ou a prática terapêutica 

mais comum na rede pública de saúde. 

Na pesquisa realizada por Moliner e Lopes (2013), a medicalização também 

ocupou o lugar de prática principal e mais importante realizada pelos 

profissionais, através do acompanhamento e controle do uso do medicamento. 

Segundo os autores tal prática tende a impedir que o profissional olhe e cuide 

das outras questões que permeiam os sujeitos e seus sintomas, de forma com 

que medicalização tenha ocupado o lugar do acolhimento e busca da resolução 

dos problemas dos usuários.  

Ribeiro (2010) ainda chama atenção sobre a necessidade de que os profissionais 

da rede básica avaliem essa prática de transcrição de receitas, já que o indivíduo 

em uso de psicotrópicos necessita de uma avaliação clínica adequada, e essa 

dispensação de forma desordenada por trazer riscos a saúde do usuário.  

Outra prática centrada na doença muito presente na ESF e que contribui para o 

cuidado fragmentado são os encaminhamentos à atenção especializada em 

saúde mental. Isso se da em razão do sentimento de incapacidade dos 

profissionais que buscam uma solução quando se deparam com essa demanda 

nas Unidades. O encaminhamento ao CAPS funciona como forma de 

desresponsabilização por esses usuários, tendo em vista a falta segurança para 
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realizar o atendimento e prestar o cuidado adequado (ANDRADE, ZEFERINO, 

FIALHO, 2016). 

Na atualidade, as ações de saúde mental dos profissionais da AB são centradas 

no modelo biomédico, direcionando a responsabilidade por essa demanda ao 

cuidado especializado e na terapêutica medicamentosa. A oferta de cuidados 

integrais em saúde mental direcionado aos indivíduos e suas famílias não tem 

sido realidade de muitas ESF (GRYSCHEK, PINTO, 2015).  

Essas ações centradas na doença são, portanto, as mais desenvolvidas pela 

equipe de Saúde da Família, estando o cuidado aquém do que deveria ser 

desenvolvido, já que ações de promoção à saúde não são contempladas. Muitos 

profissionais ainda não compreendem os princípios da Reforma Sanitária e 

Psiquiátrica, assim como não se reconhecem como parte integrante da Rede de 

Saúde Mental (MERCES, 2015).   

Segundo Baroni e Fontana (2009), as ações em saúde mental na AB devem ir 

além aos atendimentos das demandas mais graves de sofrimento psíquico, 

entretanto suas ações têm sido direcionadas mais para a realização diagnóstica 

e reabilitação do que para a promoção em saúde e prevenção de agravos 

maiores decorridos da doença mental. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de ações como acolhimento e vínculo ainda 

não fazem parte de muitas Unidades de AB, já que o próprio profissional ainda 

possui um pensamento biomédico, em que as práticas do cuidado ao portador 

de transtorno mental estão voltadas ao hospital, á internação e medicações 

(OLIVEIRA, 2016). 

O acolhimento envolve atender o usuário que busca a unidade de saúde de uma 

forma igualitária e universal, com ênfase a subjetividade e as questões que 

permeiam o usuário. Entretanto essa prática nem sempre é uma realidade já que 

muitas vezes o atendimento do portador de transtorno mental é realizado de 

forma explícita e emergencial (MOLINER, LOPES, 2013).  

O acolhimento é considerado uma ferramenta para desenvolvimento de vínculo 

entre o usuário e o profissional de saúde. Envolve uma o mecanismo da escuta, 

pois através do estabelecimento do vínculo, o usuário se sente seguro e 
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confortável para expor suas angústias, medos, anseios, e demais sentimentos 

que permeiam o ser humano (BRASIL, 2013). 

Assim, o acolhimento favorece o desenvolvimento do vínculo, que por sua vez 

facilita o cuidado. O vínculo permite com que o usuário tenha o profissional de 

saúde como um aliado, e faz com que o ele se sinta confortável para expor suas 

angústias, medos, sofrimentos e suas possíveis causas e mecanismos de 

enfrentamento (CHIAVERINI, 2011). 

Mas para isso, é importante que o profissional não olhe o portador de transtorno 

mental meramente como um doente mental, mas sim como um indivíduo que 

precisa ser inserido na comunidade como qualquer cidadão, rompendo com o 

preconceito que ainda permeia esse usuário, para que ele possa ser assistido 

de forma integral tanto na atenção básica quanto no serviço especializado de 

saúde, sendo cuidado na sua integralidade (MOLINER, LOPES, 2013). 

Com relação às ações em saúde mental desenvolvidas pelos profissionais da 

ESF, as entrevistas nos revelam que as ações em saúde mental ainda são 

centradas na doença, como agendamento/realização de consultas clínicas, 

encaminhamento e troca de receitas controladas. Por outro lado, ações de 

promoção e prevenção em saúde mental, como palestras, orientações, 

educações em saúde e o desenvolvimento da escuta, ainda não são realizadas 

ou apenas esporadicamente. A saúde mental não é vista como uma prioridade 

das ESF do município e mesmo sendo o foco da ESF ações de promoção e 

prevenção à saúde, essas ações para o portador de transtorno mental ainda não 

é uma realidade do município. 

“Saúde mental não fiz nenhuma aqui...”. “Não, porque na verdade aqui 
nem passa muito, porque desde que eu entrei aqui todos já vão para o 
CAPS tudo certinho, então aqui já não tem muito, é raro vir um caso de 
saúde mental na verdade, entendeu?”. “Que realmente eu não tenho 
esses casos aqui pra mim”. “Não, já são todos encaminhados, já tem 
os médicos certos, não passam por aqui, vão direto para o CAPS já...” 
(ENF 14).  

“Nenhuma, porque é mais voltada para saúde da mulher, da criança e 
do adolescente, então quando tem algum caso de paciente que a gente 
sinaliza transtorno mental é encaminhado para o serviço social e o 
serviço social faz o referenciamento ou para o psicólogo ou psiquiatra 
ou direto para o CAPS”. “Avaliação com psiquiatra, é agendado 
consulta para o psiquiatra” (ENF 2).  
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“Aqui é mais transcrição de receita, já chega com um diagnóstico pré-
determinado pelo psiquiatra e a gente transcreve algumas receitas, em 
casos assim muito eventuais eu diagnostico transtorno de ansiedade, 
transtorno depressivo, mas qualquer coisa assim mais complicada eu 
só faço a mesma medicação de controle e encaminho para reavaliação 
do psiquiatra”. “... mas assim quase 100% já chega com a receitinha 
só para transcrição” (MED 3). 

“Aqui no caso é só avaliação clínica inicial mesmo, a unidade aqui não 
tem nenhum programa de saúde mental, isso tudo é referenciado para 
o CAPS mesmo” (MED 4). 

    

Na análise identificou-se que a saúde mental na AB ainda não é desenvolvida 

com ações que vão ao encontro com os princípios da Reforma Sanitária e 

Reforma Psiquiátrica, sendo por vezes apenas rotineiras e superficiais, não 

atendendo a totalidade das necessidades dos indivíduos que demandam 

cuidados em saúde mental. 

Foram identificadas ações baseadas na prática médica, sendo a mentalidade 

dos profissionais voltadas para um cuidado segregado em que o CAPS deve 

realizar as ações e o devido cuidado desses usuários, evidenciado pelo completo 

desconhecimento dessa demanda em suas áreas de atuação. O fato de muitos 

profissionais apenas realizar o encaminhamento e apenas algumas medidas, 

como a troca de receita, justifica o fato de não conhecerem sua demanda, 

transferindo a responsabilidade do cuidado ao CAPS, o que nos leva a perceber 

uma desresponsabilização em saúde mental. 

 

 

 

O PREPARO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATUAR 
EM SAÚDE MENTAL 

 

Ainda em relação às concepções dos profissionais da ESF sobre usuário que 

demandam cuidados em saúde mental, objetivou-se identificar como os 

profissionais da ESF se sentem ao se deparar no seu cotidiano de trabalho com 

pacientes que demandam cuidados em saúde mental. Dessa forma, busca-se 

perceber o sentimento de preparo para essa atuação.  
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Cabe a ESF não somente a execução de programas estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde, mas também ações de promoção, prevenção, proteção e 

reabilitação da saúde mental ao nível de AB. No entanto, algumas questões 

dificultam essa apropriação da ESF com as questões de saúde mental, dentre 

elas a falta de capacitação ou preparo dos profissionais para atuarem com esses 

usuários (OLIVEIRA, 2016).  

A AB também possui características imprescindíveis para que o portador de 

transtorno mental seja inserido no seu contexto familiar e social, como previsto 

pela Reforma Psiquiátrica. Uma delas é o fato de estarem inseridas a nível 

territorial, estando em contato diário com os usuários e suas famílias, mas o 

despreparo faz com que os profissionais não realizem ações qualificadas em 

saúde mental (MOURA, BERNARDES, ROCHA, 2010). 

As ações de saúde dos profissionais da AB devem ser voltadas ao acolhimento, 

vínculo, responsabilização, escuta, afeto, sorriso, entretanto, em detrimento do 

despreparo e desmotivação não desenvolvem ações envolvendo esses 

princípios, ao contrário, suas ações envolvem o atendimento individual, 

tratamento medicamentoso, consultas, e outras ações que são próprias dos 

profissionais, como visitas domiciliares, vacinação ou curativos (MUNARI, 2008). 

Na realidade os profissionais da AB não se sentem preparados para o 

desenvolvimento de ações ao portador de transtorno mental, e por isso, a 

assistência a esses indivíduos fica prejudicada, sendo o cuidado deficiente e 

aquém do que se espera ser desenvolvidos nas Unidades de ESF (WAIDMAN, 

2012).  

A falta de preparo dos profissionais da AB em saúde mental de fato é um dos 

obstáculos que comprometem a execução de ações destinadas à portadores de 

transtorno mental, em razão desse fato, todos os profissionais deveriam ser 

submetidos a capacitações, sobretudo profissionais de municípios onde não 

possuem CAPS, já que nesse caso a ESF deve estar preparada para assistir 

toda demanda de saúde mental (OLIVEIRA, 2016). 

Ribeiro (2010) reafirma que para os profissionais da AB direcionem ações aos 

portadores de transtorno mental é necessário que estejam qualificados, pois a 
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falta de capacitação é uma dificuldade para a prática em saúde mental. É fato 

que a equipe de Saúde da Família tem poucos treinamentos voltados para este 

fim, e é necessário uma qualificação profissional de toda a rede que envolve 

esses usuários, para que de fato ele seja assistido de uma maneira integral. 

Um dos fatores que tornam os profissionais tão impotentes diante de um caso 

de saúde mental é devido à formação de profissionais da área da saúde não ser 

ainda voltada para os princípios da Reforma Sanitária, sua história e desafios 

atuais. Difundir esses valores no meio acadêmico não é muitas vezes prioridade 

das Universidades, e por isso, formam-se cada vez mais profissionais com 

sentimento de incapacidade nessa área (NUNES, CAMPOS, 2014). 

Em detrimento da falta de capacitação e formação deficiente, muitos 

profissionais da atenção básica ao se depararem com casos de saúde mental se 

sentem impotentes, inseguros e temerosos, o que impede o exercício de ações 

voltadas ao cuidado desses indivíduos (MINOZZO, COSTA, 2013). 

Tendo em vista uma deficiência nos cursos de graduação, a capacitação para 

toda rede de saúde mental, sobretudo à equipe de ESF é fundamental para que 

os profissionais estejam aptos a oferecer uma assistência de qualidade ao 

portador de transtorno mental e sejam de fato parceiros no tratamento e na 

construção de redes de apoio e integração (OLIVEIRA, 2016). 

A capacitação além de qualificar as ações em saúde mental na AB garantindo 

um cuidado integral, também tende a reduzir essa demanda em serviços 

especializados assim como internações emergenciais, aumentando a liberdade 

de ir e vir do portador de transtorno mental, com atendimento em base 

comunitária, compatível com os princípios da Reforma Sanitária (COIMBRA, 

2005).  

Essa sugestão de capacitação para os profissionais é a mais frequente dos 

estudos atuais. Muitos autores ainda reafirmam que essa capacitação deveria 

ser permanente, através de reuniões periódicas com um supervisor do CAPS, 

com reflexões que levem os profissionais à construção de instrumentos de 

intervenção que sejam eficazes (SOUZA, 2012). 
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Uma medida que favorece a qualificação desses profissionais é a sua inserção 

de profissionais do CAPS na AB para a realização de ações em conjunto. 

Acredita-se que esta proposta de trabalho em conjunto é uma medida eficaz de 

educação permanente aos profissionais que atuam na ESF, contribuindo não 

somente com a capacitação profissional, mas também com a integração dos 

profissionais para o trabalho em rede de saúde e prestação de um cuidado 

integral em saúde mental (GRYSCHEK, PINTO, 2015).  

Além da capacitação advinda de ações em conjunto com o serviço especializado 

em saúde mental, esse preparo pode ser realizado através de treinamento com 

equipe de saúde mental do próprio município ou de um município próximo ou até 

mesmo proveniente da secretaria de saúde do estado, com temas voltados para 

os diversos transtornos como esquizofrenia, como distúrbio bipolar afetivo, 

depressão, assim como problemas de ordem social que afetam esses usuários 

e suas famílias como violência sexual e urbana, maus tratos, dentre outros 

(COIMBRA, 2005). 

Além de educação permanente aos profissionais a fim de garantir maior 

integração à Rede e uma maior atualização, é fundamental que os cursos de 

graduação em saúde também estejam mais voltados para a saúde mental. As 

Universidades devem lançar profissionais no mercado de trabalho que estejam 

aptos para essa atuação e consigam perceber o doente mental além da doença, 

ou seja, de uma maneira integral (MERCES, 2015).  

Assim, a capacitação do profissional para desenvolver ações em saúde mental 

deve ser desenvolvida desde a graduação, através de uma formação adequada, 

e posteriormente através de atualizações contínuas na forma de educação 

permanente. Acredita-se que esta é uma maneira eficiente de garantir que o 

profissional da Atenção Básica se sinta responsável por esse cuidado, e 

desenvolva na sua prática profissional ações de promoção à saúde voltadas a 

esse público (GONÇALVES; PEDROSA, 2009).  

A escassez de ações em saúde mental na AB também pode ser resultado de um 

sentimento de impotência e despreparos destes profissionais nesta área de 

atuação. A grande parte dos entrevistados declara despreparo para lidar com 
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portadores de transtorno mental, tanto por falta de identificação pela área, ou 

formação deficiente e principalmente, ausência de capacitações e educação 

permanente. 

 

“... de todas as áreas da enfermagem é a área que eu tenho mais... 
não é dificuldade, é uma área que eu não me identifico muito, é a única 
área que eu não me identifico muito, não sei se é por eu não lidar muito, 
não ter tido muito contato. Não sei, às vezes sinto um pouco de medo 
na verdade, entendeu? não é um medo, mas você não está 
acostumado né? então você fica às vezes apreensivo porque eles 
podem ter atitudes inesperadas e a gente por não estar acostumado a 
lidar fica meio apreensivo”. “Eu acho que é mais o despreparo mesmo, 
eu acho que no geral a equipe de enfermagem às vezes é um pouco 
despreparada [....] eu acho que há um despreparo até mesmo da 
equipe médica, não sabem muito como lidar, já querem passar para o 
psiquiatra, por não saberem lidar direito com esse paciente de saúde 
mental” (ENF 1)  

“Não, porque minha área de atuação é mais voltada para saúde 
pública, e o fato de que eu não tenho experiência com um portador, 
não tenho esse vinculo, entendeu? de atuação direta, a gente não 
acompanha, então não me sinto preparada” (ENF 2). 

“Com dificuldades porque vi a assistência apenas na graduação, então 
tenho um pouco de dificuldade” (ENF 4). 

“Eu olho para esses pacientes e alguns me deixam assim sem reação 
pela forma que chegam até nós...”. “Dependendo da forma, chegar 
uma pessoa agressiva as vezes, aqueles alcoólatras chegam um 
pouco agressivos, a gente acaba perdendo um pouquinho a paciência 
com eles, então preparada mesmo não”. “Na saúde eu acho que a 
equipe deveria estar mais informada sobre como tratar essas pessoas 
[...] não adianta o enfermeiro ser preparado se o técnico de 
enfermagem e os agentes comunitários não são. E é difícil ter a 
colaboração do medico 100%, fica mais para os demais profissionais 
da equipe né” (ENF 12). 

Além disso, durante a realização das entrevistas os profissionais revelaram uma 

falta de capacitação por parte da equipe da AB. Os entrevistados acreditam que 

a capacitação para toda equipe seria a melhor forma para que o cuidado em 

saúde mental fosse consolidado na ESF, como mostram as falas a seguir: 

 

“Falta de preparação, falta de capacitação, acho que de qualquer um, 
de qualquer enfermeiro da área de saúde. Se ele foi capacitado ele 
pode atuar, pode trabalhar, eu precisaria de capacitação, não vejo 
como uma coisa difícil, mas eu precisaria passar por uma capacitação 
direta”. “... quando chega um paciente com transtorno mental para ser 
atendido o médico já logo encaminha ao psiquiatra entendeu? ele não 
aborda, não solicita exames, não faz a parte clínica, os médicos 
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também, os clínicos deveriam ser mais capacitados também para 
estarem atendendo (ENF 2). 

 “... um pouco também de conhecimento sobre como lidar com essas 
pessoas, porque dentro do PSF é o enfermeiro, o técnico, e os agentes 
comunitárias, acho que é uma capacitação para trabalhar como lidar 
com essas pessoas, igual a gente tem capacitação de como lidar com 
a dengue, como lidar com a hanseníase, acho que poderia ter como a 
gente lidar com as pessoas com transtorno mental, acho que falta isso 
pra toda equipe né, porque o manejo é diferente, o manejo é 
diferenciado. Então falta um pouco de conhecimento dentro da área” 
(ENF 5). 

“... falta de treinamento, se fosse ‘Vamos fazer uma coisa melhor para 
o doente mental!’, teria que ter um treinamento...” (MED 5). 

“Não, não me sinto, até mesmo pelo governo, alguma coisa, que 
poderia ter um curso, alguma coisa que preparasse a gente” (MED 7). 

“Eu acho que a gente deveria receber um treinamento, pelo menos o 
básico sabe”. “Primeiro, eu acho que a gente deveria ter um 
treinamento em saúde mental [...] se eu tenho hoje um paciente que 
tem ai uma esquizofrenia, eu não vou trabalhar com esse paciente 
porque eu não sei, não tenho essa... se a minha especialização fosse 
em saúde mental eu teria essa capacidade de estar trabalhando ele 
aqui, porque não?”. “Eu até pensei em fazer um estagio no CAPS uma 
vez, porque eu tenho muita vontade de montar um grupo pra mim, só 
que eu preciso primeiro aprender a trabalhar com eles, porque a 
secretaria de saúde não vai me fornecer esse curso, não vai me 
fornecer esse crescimento profissional, nosso município não tem” (ENF 
11). 

 

Esse conjunto de falas mostra que de uma forma geral os profissionais da ESF 

não se consideram preparados para atuar em saúde mental. Os profissionais 

revelam a falta de capacitação por parte da equipe e que para atuarem de forma 

eficaz com o portador de transtorno mental toda equipe deveria passar por um 

treinamento para que de fato pudessem realizar ações de qualidade 

direcionadas a esses usuários. A ausência de preparo ou capacitações torna o 

profissional da saúde impotente para o desenvolvimento de ações em saúde 

mental, tornando o cuidado em Redes de Atenção em Saúde Mental a partir da 

AB ainda uma ideologia não alcançada no município.  

 

 

RELAÇÕES ENTRE CAPS E ESF 
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Essa sessão tem como propósito discutir a interação entre os profissionais que 

atuam nas ESF e no CAPS do município de Bom Jesus do Itabapoana, de forma 

a identificar a funcionalidade da Rede de Atenção à Saúde Mental. Busca-se 

levantar fragilidades dessa Rede e discuti-las, para que então melhorias sejam 

traçadas, de forma a avaliar como o cuidado chega ao portador de transtorno 

mental. 

Trabalhar em Redes de Atenção à Saúde corresponde trabalhar de forma 

articulada, integrada, inter-relacionando os serviços, de forma com que os 

profissionais que compõem essa Rede trabalham em conjunto a fim de 

proporcionar promoção á saúde, recuperação de agravos, autonomia, vínculo e 

qualidade de vida aos usuários (SCHNEIDER, 2009). 

Em saúde mental esse trabalho em Rede ainda se faz mais necessário, tendo 

em vista que esta é uma área da saúde bastante complexa e que exige dos 

profissionais um preparo adequado. Requer uma parceria e interação com os 

diferentes setores que envolvem o portador de transtorno mental para que ocorra 

uma troca de conhecimentos entre os profissionais dos diferentes níveis de 

atenção, assim como uma co-responsabilização de todos por essa demanda 

(GAZIGNATO, SILVA, 2014). 

O trabalho em Redes de atenção em saúde, sobretudo em saúde mental, é a 

única forma para se atingir um cuidado que realmente contemple todas as 

necessidades e aspectos do indivíduo, garantindo um cuidado integral e 

humanizado. O encaminhamento, ou sistema de referência e contra-referência 

não consiste em um processo que facilita a articulação entre a Rede, mas sim 

um processo ultrapassado que fragmenta o sistema de saúde (ANDRADE, 

ZEFERINO, FIALHO, 2016). 

A noção de Rede portanto, vai além do sistema de referência e contra-referência 

ou encaminhamento do usuário a outro serviço, requer uma integração entre 

profissionais dos diferentes níveis de atenção à saúde, para que ocorra a troca 

de informações e conhecimento sobre o usuário, suporte mútuo, 

responsabilização por todos os atores, além de ações de educação permanente 

e supervisão por parte dos serviços especializados (ZAMBENEDETTI, 

PERRONE, 2008).  



64 
 

A Rede de Saúde deve ser integrada, os profissionais dos diferentes setores 

devem atuar de forma articulada. Em saúde mental, a integração entre o CAPS 

e a atenção básica, sobretudo a ESF, é fundamental e os profissionais devem 

trabalhar em conjunto a fim de proporcionar qualidade de vida, inserção na 

comunidade e autonomia dos usuários, e articulando demais recursos quando 

necessários, como jurídicos, econômicos ou laborais (SCHNEIDER, 2009).  

Os CAPS foram criados com o objetivo de desinstitucionalização, de forma a 

garantir que doentes mentais antes presos em hospitais e afastados de suas 

famílias e de toda a sociedade tivessem diversos direitos, como a liberdade, 

tratamento territorial, moradia, lazer, inserção social, dentre outros. Mesmo 

sendo um serviço totalmente voltado a esses usuários, o CAPS não consegue 

sozinho garantir todos esses direitos (GAZIGNATO, SILVA, 2014). 

Por isso, as ESF possuem um papel fundamental no que diz respeito ao cuidado 

com essa demanda. Integrante da Rede de Saúde Mental, poderia representar 

muito além do que porta de entrada ao Sistema de Saúde, já que muitos 

profissionais ao receberem esses usuários realizam o encaminhamento como 

forma de desresponsabilização, mas deveria coordenar o cuidado, e através de 

uma Rede Integrada garantir que esse usuário fosse cuidado na sua 

integralidade (GAZIGNATO, SILVA, 2014). 

Além da ESF, que corresponde ao nível primário de atenção à saúde, e do 

CAPS, nível secundário, especializado em saúde mental, também fazem parte 

dessa Rede as Residências Terapêuticas. Mas destacamos a relevância da 

integração entre o CAPS e a ESF como mecanismo primordial para o alcance 

dos princípios estabelecidos pela Reforma Psiquiátrica.  

Novas alternativas têm sido levantadas objetivando integrar a Rede de Atenção 

em Saúde Mental, como o matriciamento. Ainda em implementação em muitos 

municípios brasileiros, prevê encontros entre os profissionais da Rede de Saúde 

Mental, envolvendo discussão dos casos mais complexos, elaboração de planos 

de cuidados compartilhados, além de troca de experiências e conhecimentos, a 

fim de proporcionar um cuidado integral ao portador de transtorno mental 

(ANDRADE, ZEFERINO, FIALHO, 2016).  



65 
 

Dessa forma, o matriciamento tem como proposta uma co-responsabilização 

sobre a demanda de saúde mental por parte da atenção básica, com o 

desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e reabilitação em saúde 

mental, assim como capacitações na forma de educação permanente nesse 

nível de atenção à saúde (MINOZZO, COSTA, 2013). 

Estudos atuais mostram a existência de muitos entraves que comprometem a 

consolidação do matriciamento. Dentre os maiores desafios incluem a ausência 

de uma efetiva rede de saúde, desconhecimento dos profissionais da real 

utilização do matriciamento e preparo inadequado dos profissionais em 

detrimento de ausência de capacitação e/ou formação deficiente (MACHADO, 

CAMATTA, 2013).  

Dessa maneira, a saúde mental na atenção básica ainda é uma área que precisa 

ser fortalecida e por isso a conscientização da importância da implantação do 

apoio matricial se torna fundamental, para que os profissionais consigam 

desenvolver estratégias direcionadas ao portador de transtorno mental 

(MINOZZO, COSTA, 2013). 

Outro modelo que tem sido criado para facilitar essa inserção de práticas em 

saúde mental na AB, chamado de cuidados colaborativos ou cuidados de saúde 

mental partilhados, consiste em consultas em conjunto envolvendo profissionais 

da ESF e do CAPS. Acredita-se que essa é a melhor forma para tornar os 

profissionais do nível primário de saúde mais preparados e confiantes para atuar 

com o portador de transtorno mental, além de integrar a rede e melhorar a 

qualidade da assistência a esses usuários (OMS, 2009). 

Alguns municípios brasileiros já implementaram esse modelo de cuidados 

colaborativos e os resultados vem sendo bastante positivos, como a redução de 

internações por emergências, maior aceitação por parte dos usuários para 

acompanhamento na ESF, maiores estratégias em saúde mental oferecidas 

pelas ESF, como terapias de grupos e maior controle das medicações, maior 

troca de experiências e conhecimentos entre os profissionais, dentre outros 

benefícios que comprovam a importância dessa medida para maior eficiência e 

qualidade no tratamento do portador de transtorno mental (OMS, 2009).  
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Um dos desafios para que se consiga integrar a atenção básica através da ESF 

à rede de saúde mental é romper com o conceito biologista e objetivo que os 

próprios profissionais possuem sobre a saúde mental, buscando desenvolver um 

olhar para as questões subjetivas e de dimensão social que envolve esses 

usuários, já que as práticas dos profissionais são voltadas para as concepções 

e visões dos mesmos (MOLINER, LOPES, 2013). 

Dessa forma, a interação com a equipe especializada em saúde mental é 

fundamental para que a Atenção Básica desenvolva ações direcionadas a esses 

usuários. O trabalho integrado dos profissionais da ESF e do CAPS torna-se 

portanto a chave para a efetivação do cuidado integral ao portador de transtorno 

mental.  Entretanto, entre nossa pesquisa observamos que existe uma falha 

nesse processo, sendo a articulação entre os profissionais da Rede algo ainda 

não consolidado.  

 

“A rede eu diria que é um fracasso porque não há uma integração entre 
a Atenção Básica e o CAPS, porém, hoje em dia, desde que eu entrei, 
o CAPS evoluiu muito, só que eles não trazem pra nós essas questões, 
então acho que falta uma integração”. “Eu acho que ainda o 
preconceito, as pessoas tem dificuldade de chegar ainda até o CAPS, 
os profissionais devem achar que os profissionais daqui são doidos 
também igual os pacientes porque não há esse diálogo, não há essa 
conversa, só se tiver alguém quebrando tudo e fugir do controle deles, 
porque na maior parte das vezes eles não participam o CAPS das 
dificuldades. Se você perguntar o número por área de pacientes de 
saúde mental eles nem respondem essa pergunta, porque é como se 
a saúde mental não fizesse parte da região deles, de cada PSF. Porque 
aqui eles são cuidados na parte mental, mas acaba sobrecarregando 
o CAPS, por exemplo, eles não vêem questão clínica, não há esse 
acompanhamento das estratégias, quando o paciente tem transtorno 
mental “ah ele é do CAPS”, não tem esse cuidado com essas famílias, 
é como se eles fossem sozinhos, por isso eles se apegam tanto ao 
CAPS, como se o único olhar para eles fosse o olhar do CAPS, e na 
verdade isso não era pra acontecer né, então é isso aí” (CAPS 3). 

“Muito difícil você fazer, na minha opinião teria que ter uma equipe para 
fazer a articulação, uma equipe volante. Eu acho que ainda não é 
interesse da política da gestão fazer isso”. “Eu acho que devia haver 
uma integração maior, até mesmo de informação, entre a saúde básica 
e a saúde mental, mas paciente com transtorno mental ele tem muita 
dificuldade de fazer o movimento dele em qualquer outra unidade que 
não seja de saúde mental. Eu acho que ele deveria ter uma facilidade 
de entrar em qualquer unidade né. Os pacientes de saúde mental não 
têm pressão alta, não tem diabetes, não tem nada não, então não 
precisa (risos)”. “Na minha opinião, a gestão não tem interesse em 
fazer o paciente do CAPS ir ao PSF, quer mais é que fique concentrado 
tudo no CAPS, tanto é que você tem um médico atendendo clínica 
médica aqui dentro, pra que isso? Paciente era para ser atendido lá no 
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PSF”. “Igual (nome do paciente) porque é o CAPS que tem que se 
deslocar para fazer a injeção no paciente? Pirapetinga, Carabuço, 
distrito pequenininho! Pelo amor de Deus, o pessoal do PSF tem que 
conhecer todo mundo, aí você chega lá no PSF, já aconteceu, você vai 
falar de um paciente, o PSF não sabe, pelo amor de Deus! Carabuçu 
é desse tamanhozinho! Você tem que conhecer todo mundo, 
Pirapetinga você faz tudo a pé, polícia, correios, PSF tudo no mesmo 
lugar, ninguém  está nem aí, ninguém está nem aí” (CAPS 6). 

 

A percepção geral dos profissionais que atuam no CAPS é que existe uma falha 

no processo de articulação com os profissionais da atenção básica. Essa 

percepção condiz com o que observamos pois não foi possível identificar ações 

realizadas em conjunto, nem mesmo uma rotina de reuniões para discussão de 

casos entre as equipes ou elaboração de ações. Percebe-se um trabalho 

fragmentado, onde cada setor exerce sua função de forma isolada, com ausência 

de uma efetiva articulação da Rede de Atenção à Saúde.  

Alguns relatos demonstram uma desresponsabilização da AB no que diz respeito 

ao cuidado do portador de transtorno mental, já que o esses usuários não são 

assistidos pela ESF, e que cabe ao CAPS toda a responsabilidade de cuidado. 

Os entrevistados do CAPS destacam o desconhecimento dos profissionais da 

AB sobre a demanda de pacientes com transtorno mental, o que é reafirmado 

nas categorias anteriores. Alguns relatam sentimento de insatisfação com os 

profissionais da AB, que segundo ele, não se interessam pelo cuidado desses 

indivíduos. 

O fato dos profissionais não se responsabilizarem por essa demanda vai ao 

encontro do fato de ausência de Rede, já que esse cuidado é destinado ao 

CAPS, os profissionais não vivenciam a necessidade de articulação com os 

demais profissionais em saúde mental. 

As visões dos profissionais da ESF vão ao encontro dos relatos apresentados 

pelos profissionais do CAPS. Na grande parte dos depoimentos, a ausência de 

articulação foi evidenciada, como mostram as falas abaixo: 

 

“... pelo que eu entendo, aqui necessita de uma ligação pouco mais 
estreita entre as equipes de saúde família e as equipes de saúde 
mental, só isso que eu vejo”. “Vou ser muito sincera ta? Desde que eu 
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estou aqui, que não completou 6 meses ainda, eu não tive nenhum tipo 
de contato com a rede de saúde mental do município, muito diferente 
do município anterior onde eu trabalhava, onde tinha uma parceria 
firmada [...] mas aqui eu não obtive contato nenhum com essa rede” 
(MED 2).  

“Não ocorre, pode acontecer das enfermeiras, agora eu não tenho 
contato com ninguém”. “Aqui o CAPS não é esse daqui não ne? O que 
funciona aqui do lado? Aqui eu acho, funciona o que ali? De vez 
enquanto eu vejo ali umas músicas, eles trabalhando com pacientes 
psiquiátricos, queria saber o que era, nem isso eu perguntei” (MED 6).  

“... essa interação na prática não existe, a gente não tem contato, nós 
estamos aqui nessa estratégia mas não temos muito contato com o 
CAPS, nós não temos encontros ou palestras, eu nunca participei. 
Aquele negócio, fica muito segmentado, aqui a gente realiza o nosso 
serviço, paciente que a gente acha que deve ser encaminhado ao 
CAPS é encaminhado e depois a gente não sabe do paciente. Esse é 
o funcionamento mesmo da saúde no país” (MED 4). 

“Até agora não. Nunca precisei graças a Deus. Nunca precisei não” 
(ENF 10). 

 

Observa-se a inexistência de articulação entre os profissionais do CAPS e a 

ESF, fato que vai contra os princípios da reforma sanitária e reforma psiquiátrica. 

Quanto a realização de atividades desenvolvidas em conjunto, os profissionais 

às vezes até chegam a mencionar alguma atividade, mas isso não é uma rotina 

da Rede de Saúde Mental do município, ocorrendo esporadicamente, como por 

exemplo, quando se tem um caso a ser encaminhado ao CAPS. Também por 

vezes referiram-se às dificuldades para o trabalho articulado, como sobrecarga 

do trabalho e falta de interesse por parte de ambas as equipes.  

Alguns profissionais ressaltam a importância dessa articulação, por já terem 

vivenciado essa experiência e sabem o quão benéfico é para o usuário essa 

interação, embora não tenham experimentado essa realidade no município.  

Existem profissionais que inclusive desconhecem o local onde o CAPS funciona 

no município, demonstrando um total desinteresse e desarticulação com a Rede 

de Saúde Mental. 

Nesse mesmo sentido, obtivemos alguns depoimentos que revelam a má 

funcionalidade da Rede como algo que acontece de forma geral na saúde 

brasileira, manifestando um sentimento de conformidade a essa realidade.  
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Muitos profissionais chegam a dizer nunca terem precisado dessa interação ou 

nunca ter buscado por um vínculo mais estreito. Entretanto, acreditando ser o 

trabalho em Rede o caminho para se alcançar a integralidade do cuidado, 

sobretudo em saúde mental, tal depoimento entra em questionamento. 

Outro aspecto identificado em relação à percepção dos profissionais sobre o 

trabalho articulado entre o CAPS e a ESF, relaciona-se ao fato dos profissionais 

considerarem importante essa prática para o alcance de um cuidado integral ao 

portador de transtorno mental, conforme mostram os discursos abaixo: 

  

“Muito, muito importante, muito importante [...] quando você tem essa 
parceria, quando você tem um respaldo é uma coisa maravilhosa, é 
uma coisa deveria haver em todos os municípios”. “... dessa forma a 
gente consegue enriquecer muito o tratamento do paciente” (MED 2). 

“Muito, se tem alguém que pode nos ajudar, capacitar a equipe, 
melhorar o atendimento ao doente mental, é o CAPS que pode nos 
ajudar” (MED 5). 

“Muita coisa, essencial, ajudaria muito a gente aqui, seria um suporte 
maior. Porque eu não fiz uma especialização em saúde mental, eu te 
falei eu sou curiosa, então eu estaria aprendendo” (ENF 11).  

“Sem dúvida [...] porque o CAPS às vezes não tem o acesso que a 
atenção básica tem, entende? muitas vezes a família aceita muito mais 
a interação deles do que a nossa, e até pelo encaminhamento também, 
a atenção básica encaminha todo mundo para o CAPS sem saber o 
quanto eles podem ajudar, ou um paciente mesmo que às vezes não 
aceita ser tratado no CAPS e aí precisa desse passo da atenção básica 
entender isso e encaminhar ao ambulatório, ao local mais perto deles, 
e aí a gente tem nosso trabalho aqui mas a atenção básica, o PSF, 
estar vendo se está tomando a medicação, porque é um trabalho que 
a gente não consegue fazer e os PSF estão localizados em cada bairro, 
então eles conseguem.“Ah aquele paciente que a família reclama que 
está muito agitado e tal”, eles tem esse primeiro acesso que muitas 
vezes a gente não tem. Porque exatamente isso, as vezes a pessoa 
chega aqui “ah ta em surto”, mas poxa, não tinha ninguém olhando 
isso? A gente não tem como controlar uma cidade, mas o PSF tem um 
em cada bairro, não é que eles vão na casa de todo mundo todo dia, 
mas eles possuem um acesso muito maior às residências do que a 
gente” (CAPS 1). 

“Eu acho, eu acho que está faltando justamente isso, mais a eficácia 
desses dois órgãos para que a coisa possa... até para que a gente 
pudesse fazer uma triagem, filtrar, porque se essa atenção, se essa 
estratégia de saúde familiar desse uma atenção, fizesse uma triagem, 
observasse os pacientes, com certeza a demanda de pessoas que não 
fazem parte do CAPS não estaria aqui, eu acho que falta justamente 
esse apoio” (CAPS 2). 

“Totalmente importante, acredito que isso aí é o futuro da saúde 
mental, por conta de que os pacientes do CAPS não realizam 
acompanhamento clínico, paciente do CAPS tem hipertensão, 
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diabetes, mas não consegue atendimento por conta da clínica do 
paciente, o paciente com doença mental ele não consegue fazer o 
acompanhamento sozinho para esse tipo de complicação clínica, então 
fica deficiente essa área”. “Mas eu acho que o futuro da saúde mental 
é quando a gente conseguir colocar o PSF para funcionar junto” (CAPS 
6).  

 

Diante dos relatos, identificamos que o trabalho direcionado ao portador de 

transtorno mental no município se dá mediante um cuidado voltado ao modelo 

biomédico, centrado na doença, nesse caso, todas as ações à essa demanda 

são destinadas ao CAPS, nível especializado em saúde mental. As medidas 

desenvolvidas pela atenção básica são na maioria das vezes inexistentes, ou 

muito superficiais e esporádicas, evidenciada pela ausência de ações e práticas 

efetivas voltadas para a promoção e prevenção á saúde, que visem a melhoria 

da qualidade de vida.  

Por outro lado, embora o trabalho em Rede de Atenção em Saúde Mental não 

seja desenvolvido no município, e por vezes esse trabalho não seja valorizado e 

priorizado por todos os profissionais que compõem essa Rede, a percepção 

sobre a importância da articulação entre o nível primário e especializado é 

compreendido por todos.  

 

 

A FORMA DE PARTICIPAÇÃO DO CAPS NO PROCESSO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO APOIO MATRICIAL 

 

Esta sessão buscou-se analisar como o CAPS tem atuado no processo de 

implementação do apoio matricial, se tem trabalhado no sentido de facilitar essa 

implantação, a fim de identificar se de fato tem trabalhado no sentido de 

fortalecer a interação entra a saúde mental e a AB, e até mesmo se tem 

assumido seu papel de coordenador dessa Rede. 

A responsabilidade pelo cuidado ao portador de transtorno mental não é do 

CAPS sozinho, mas sim de toda a rede de saúde mental, o que inclui a atenção 
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básica. Fica à responsabilidade do CAPS a coordenação e a organização da 

demanda e da rede de cuidados em saúde mental no âmbito de seu território 

segundo a Portaria no 336/02 (BRASIL, 2002). 

A atenção básica possui um papel fundamental no que diz respeito a  prevenção 

e promoção de saúde na busca pela integralidade do cuidado, e por isso, a 

abordagem psicossocial nesse nível de atenção à saúde deve ser incluída. Mas 

para estabelecerem a inclusão de ações direcionadas ao portador de transtorno 

mental é necessário que recebam uma capacitação e, sobretudo estejam 

integradas ao CAPS (Políticas de saúde mental, 2013). 

Para desenvolverem ações em saúde mental, as equipes de ESF precisam 

receber apoio do CAPS, e para facilitar a integração entre os setores é 

recomendado que o CAPS esteja localizado próximo as ESF e seja de fácil 

acesso. Acredita-se que o cuidado compartilhado potencializa o cuidado e facilita 

o alcance uma abordagem integral, aumentando a qualidade de vida dos 

indivíduos, famílias e comunidades (BRASIL, 2010).  

Os CAPS devem envolver todos os profissionais da atenção básica na discussão 

da proposta, fazendo com que todos possam participar dos encontros, fóruns e 

reuniões promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, por 

ocuparem um ponto estratégico no processo da reforma psiquiátrica, devem 

assumir um papel mais ativo na articulação da atenção básica com a saúde 

mental para que de fato o apoio matricial seja implantado, operando sempre 

como o ordenador da rede de cuidados (BEZERRA, DIMENSTEIN, 2008). 

Com a implantação do apoio matricial espera-se a desconstrução da idéia de 

referência e contra referência e a implantação de um cuidado compartilhado com 

a AB e a saúde mental, através de um trabalho articulado, onde todos os 

profissionais se co-responsabilizam pelo usuário. Essa articulação pode ser feita 

através de encontros entre as equipes para discussão dos casos de saúde 

mental, colher a história do usuário, tentar encontrar saídas em conjunto e 

elaboração de um plano terapêutico (BEZERRA, DIMENSTEIN, 2008). 

A grande maioria dos participantes da pesquisa compreende que a 

responsabilidade ao portador de transtorno mental seja do CAPS, já que este é 
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o Centro especializado ao atendimento ao portador de transtorno mental. Tal 

achado vai ao encontro da inexistência de práticas voltadas à esses usuários na 

AB ou até mesmo pelas inúmeras falhas no que diz respeito ao trabalho em 

redes de atenção à saúde, como inexistência de planos de ações elaborados e 

executados em conjunto pelas equipes do CAPS e ESF. 

 

“Os usuários são encaminhados para o CAPS, que é o serviço de 
atendimento em Saúde Mental, aí lá eles recebem toda assistência, 
consultas, acompanhamentos. O município conta com as residências 
terapêuticas que vão avaliar cada caso, então é direcionado para que 
os profissionais lá avaliem cada caso separadamente [....] acho que 
uma equipe multiprofissional, como aqui no município a gente tem, com 
psicólogo, enfermeiro, médico, assistente social, terapeuta 
ocupacional. Então eu acho que deve ter uma equipe preparada para 
estar acompanhando esse paciente, uma equipe para fazer um 
acompanhamento, reconhecimento, avaliação no geral, uma equipe 
multiprofissional” (ENF 1). 

“Porque lá no CAPS vocês são uma equipe mesmo voltada para esse 
tipo de tratamento. A não ser que aqui fosse uma equipe preparada, 
existisse uma capacitação para fazer esse acompanhamento aqui, 
mas como a gente atende tudo muito, então não fica mais centralizado 
para isso, como a gente faz vários tipos de atendimento seria apenas 
mais um, não seria atendimento especializado, eu acho que um tipo de 
paciente desse deveria ter um atendimento especializado, não pode 
ser por qualquer profissional, então esse profissional tem que ser 
capacitado para isso. A não ser que nós tivéssemos uma capacitação 
para num contexto de ser só pra somar, só para prestar mesmo esse 
primeiro atendimento, mas o atendimento mesmo tem que ser mesmo 
no CAPS” (ENF 3). 

“Sim, para o CAPS, sempre a gente fala “esse paciente tem que ser 
encaminhado para o CAPS”. “No CAPS, o cuidado mais adequado” 
(MED 6). 

“... como a gente tem a facilidade de estar fazendo um tratamento com 
de qualidade melhor com o psiquiatra eu acho que não existem motivos 
para fixar o paciente aqui. É melhor para o paciente o tratamento com 
o especialista”. “A gente não acaba fazendo muito o tratamento dele 
porque existe o CAPS no município, o psiquiatra é de fácil acesso, 
então normalmente é encaminhando para o CAPS mesmo” (MED 9). 

 

Os profissionais da ESF no geral relacionam o cuidado em saúde mental ao 

CAPS, desconsiderando o princípio do trabalho em Rede. Por outro lado, os 

profissionais do CAPS trazem essa idéia de cuidado compartilhado, como 

mostram os trechos a seguir. 
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 “... a rede de saúde toda é, primeiro porque ele é um paciente que 
precisa ser atendido pela saúde e especificamente pela saúde mental, 
então todos os órgãos que atendem a saúde mental especificamente 
são os responsáveis, os CAPS, o PSF de uma forma geral, os leitos 
psiquiátricos, as residências terapêuticas, então acredito que todos 
devem estar envolvidos nesse tratamento dele, todos são os 
responsáveis por ele, não só o CAPS” (CAPS 7).  

“Eu não atribuo a alguém específico, eu atribuo ao conjunto de todos, 
na minha opinião a responsabilidade é de todos [...] no meu ponto de 
vista atribuir uma responsabilidade de alguém, como ao CAPS 
somente, a família, aos agentes comunitários, ou atenção básica como 
responsável, eu não consigo enxergar, eu consigo enxergar que seriam 
todos juntos” (CAPS 8).   

 

Os profissionais da ESF não se sentem responsabilizados pela demanda de 

saúde mental, transferindo a tarefa de cuidado ao setor especializado, o CAPS. 

Nesse caso, o cuidado integral não é alcançado, tenho em vista que o cuidado 

em Redes é a única forma de obtê-lo.  

No mesmo sentido o CAPS deve ser o coordenador do cuidado em saúde 

mental, de forma a assumir um papel mais ativo na articulação da atenção básica 

com a saúde mental ou atuar como ordenador da rede de cuidados. Entretanto, 

esse papel não tem sido desempenhado de uma forma eficaz, já que a AB não 

se sente parte integrante da Rede de Saúde Mental. Embora os profissionais do 

CAPS possuam a percepção do trabalho compartilhado, não se percebe uma 

prioridade do CAPS em oferecer apoio, estímulo ou capacitações para que a 

ESF possa atuar em saúde mental, atuando de forma isolada com 

comprometimento do trabalho intersetorial. 

 

 

A ATUAÇÃO DO NASF  

 

A seguir descute-se as percepções dos profissionais tanto do CAPS quanto da 

ESF em relação a atuação que a equipe do NASF vem desenvolvendo no 

município, finalizando com as percepções da própria equipe sobre seu trabalho 

desenvolvido. Acredita-se que identificando os conhecimentos de todos esses 

segmentos, de todos os envolvidos na Rede Atenção à de Saúde Mental, os 
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achados poderiam ser comparados a fim de se obter uma real análise do trabalho 

do NASF, e como essa equipe tem atuado no matriciamento, de forma a 

perceber possíveis questões que limitam tal processo. 

O NASF foi criado mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, com 

objetivo de trabalhar de forma conjunta com as equipes de SF, compartilhando 

e apoiando suas práticas a fim de potencializar suas ações e aumentar sua 

resolubilidade. Seu processo de trabalho deve estar sempre voltado ao 

atendimento compartilhado e interdisciplinar, desenvolvendo estudo e discussão 

de casos e situações, estabelecendo projetos terapêuticos, orientações e 

atendimento conjunto que permitem a troca de saberes, capacitação e 

responsabilidades mútuas (BRASIL, 2010). 

Nesse sentido a melhor maneira para se garantir ações em saúde mental na ESF 

é através da implantação de uma equipe que apóie essa prática, o NASF. Tal 

estratégia recebe o nome de matriciamento, e prevê a capacitação em saúde 

mental para a ESF e integrá-la com os de mais pontos da rede assistencial, para 

que a promoção da saúde e reabilitação psicossocial aconteça a partir do nível 

primário de atenção à saúde. O matriciamento visa, portanto, a desconstrução 

da lógica dos encaminhamentos do portador de transtorno mental aos níveis 

especializados para a implantação de um cuidado compartilhado que tem início 

na AB, mas especificadamente na ESF (BRASIL, 2010).  

Em relação à percepção dos profissionais que atuam no CAPS, observamos 

relatos de desconhecimento sobre a atuação dessa equipe no município, o que 

nos leva a aperceber que o trabalho intersetorial não vem sendo desenvolvido, 

já que os profissionais não trabalham em conjunto. Além disso, muitos 

profissionais declararam desvios do trabalho do NASF, sendo o trabalho 

desenvolvido em desencontro que o que é preconizado, como revela os trechos 

a seguir. 

 

“Como que o NASF atua no município? É o núcleo de atendimento à 
saúde? núcleo de apoio? Eu to aqui parada pensando, não conheço 
muita ação deles, é isso que eu falo com você, na realidade a saúde 
também fica muito fragmentada, o que acontece num lugar nem 
sempre é repassado para os outros, então nós somos profissionais do 
município, de saúde, que desconhecemos as vezes algumas atuações 
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a própria saúde, então não é uma coisa alienada? E como que esse 
alienação pode trazer um benefício, um crescimento, uma melhoria 
para quem é atendido? Muito pouco, a eficácia é pouco” (CAPS 2).  

“Fazendo serviço de home care (risos). É verdade [...] hoje o NASF faz 
um serviço que vai além do serviço deles, então não há isso, não há 
orientação familiar, há um atendimento particular, domiciliar, que é o 
atendimento de home care, é isso que eu vejo o NASF hoje” (CAPS 3).  

“Inclusive tive uma reunião com o pessoal da secretaria do Estado, de 
saúde, cheguei até a perguntar o que era o NASF, por conta de que 
pra mim é mais um setor que não tem muito bem esclarecido a função 
dele. Cada NASF de cada município, o município traça uma estratégia, 
eu posso falar verdade aqui com você? Pra mim é cabide de emprego, 
não funciona, não tem um objetivo claro pra mim. Não faz o que deveria 
fazer, isso em todos os municípios do noroeste fluminense” (CAPS 6).   

Como foi falado no referencial teórico, o NASF por vezes desenvolve um trabalho 

que pode ser caracterizado como um desvio de função, de forma com que 

realizam atividades que vão ao encontro com interesses dos gestores locais, 

mas que não contemplam suas diretrizes. No município de Bom Jesus, pela 

carência de muitos dispositivos de saúdes e especialidades, a equipe do NASF 

fica encarregada de desenvolver consultas domiciliares, e nas ESF objetivando 

a cura e reabilitação da população, por isso seu trabalho é nomeado por muitos 

profissionais como Home Care.  

Por outro lado, com relação às entrevistas dos profissionais da ESF, muitos 

possuem uma percepção adequada da equipe do NASF e do trabalho que 

desenvolvem no município. Outra parte dos entrevistados diz não ter acesso a 

essa equipe, desconhecer o que é o NASF ou sua atuação no município. 

Também foi possível identificar relatos sobre desvios do trabalho dessa equipe 

e ainda sobrecarga que esses profissionais possuem no exercício de sua 

profissão no município.  

Observamos que a equipe do NASF desenvolve um trabalho domiciliar e até 

mesmo nas ESF que contribui com a saúde da população, o que justifica serem 

bem vistos por uma grande parte dos profissionais da ESF. Entretanto, sabe-se 

que existe uma outra atribuição desses profissionais que não tem sido realizada 

na maior parte das vezes, tanto pela intensa demanda por esses atendimentos 

quanto pelo número de profissionais e número de equipes para atender todo 

município e distritos. 
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“Eu vou falar assim na unidade, aqui a gente tem o entendimento da 
nutricionista, quando a gente precisa de alguma ação, alguma palestra, 
elas ajudam, a gente tem assistente social que vem aqui na unidade, a 
psicóloga que atende aqui também, elas fazem serviços domiciliares 
também, nós temos a fono que atende também a gente, e o 
fisioterapeuta, eles interagem com a gente, tem bastante contato, acho 
que interação é boa, positiva, funciona.” (ENF 3). 

 “... aqui eles vieram pra somar, tem atendimento aqui, psicóloga, 
nutricionista, assistente social, fono...” (ENF 6). 

“NASF? NASF é? Como é que chama? Núcleo de Assistência Social? 
Olha a gente ouve falar, a sigla eu nem conheço realmente o que ela 
significa, mas nós temos uma atuação do serviço social dentro da 
Unidade que é importante [...] mas quem se articula mais com o serviço 
social é a enfermeira do posto, eu não tenho muito contato” (MED 4). 

“Até onde eu sei o NASF aqui no município ele não é realmente o NASF 
idealizado né [...] aqui não existe aquela Unidade do NASF, tal, o 
município aproveita aquele profissional que está contratado para o 
NASF e lança ele para os buracos de outros profissionais. O NASF não 
funciona como deveria funcionar. Até onde eu sei o NASF aqui não 
funciona, o núcleo mesmo assim, ele funciona dessa forma, uma vez 
por semana vem nutricionista e ela vai migrando. Não tem aquela 
interação idealizada bonitinha não” (MED 5). 

“Aqui em Bom Jesus o NASF é muito fraco, são poucos profissionais 
que não conseguem cobrir a área toda [...] tem que cobrir a área aqui 
de Bom Jesus que já é muito grande, cada bairro já é enorme, e fazer 
uma ação continua nos distritos também. É difícil.” (ENF 10). 

 

Observamos que a prática do apoio matricial, foco do NASF, não tem sido de 

fato uma prioridade no município, mas sim atendimentos individualizados, que 

trás benefícios à saúde da população, mas não contempla sua real proposta e 

compromete a rede de atenção à saúde mental.  

Além da percepção dos profissionais do CAPS e da ESF sobre a atuação do 

NASF no município, importante também identificar a percepção que a própria 

equipe do NASF possui sobre o trabalho que têm desenvolvido no município. De 

acordo com os relatos a seguir, podemos observar que a atividade mais 

desenvolvida pela equipe é o atendimento em domicílio, outra atividade são 

palestras na UBS, mas esta não é desenvolvida por todos os integrantes.  

 

“... eu faço atendimento individualizado nos PSF e visitas domiciliares 
quando aparece, mas não pego nada com tanta responsabilidade de 
ter que ir toda semana porque a gente não tem essa disponibilidade, a 
gente fica mais dentro do PSF atendendo individualmente” (NASF 3). 
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“Eu poderia falar eu por mim, pelos meus colegas... como eu te falei o 
NASF não faz aquilo que deveria ser feito, no NASF a gente faz assim 
são os atendimentos individuais, os emergenciais, por exemplo os 
pacientes domiciliados, os acamados, todos os pedidos, as 
solicitações que vem do ministério público o NASF que atende...” 
(NASF 4). 

 

Todos os profissionais que compõem essa equipe relevam atuar na maior parte 

das vezes de forma individualizada, sendo as ações em equipe algo que não 

ocorre com freqüência, sendo possível identificar relatos até mesmo de 

desconhecimento sobre a atuação profissional entre os membros da equipe. 

Dessa maneira, o trabalho interdisciplinar perde seu foco, e ganha ênfase uma 

atuação voltada para profissional-paciente, onde cada profissional, dentro da sua 

especialidade, realiza seus atendimentos tanto na UBS quanto no domicílio. 

... a gente trabalha mais individualmente. Em equipe deveria funcionar, 
enquanto acontecem palestras, alguns programas, a gente trabalha em 
equipe, mas no geral hoje [...] a gente basicamente não trabalha em 
equipe, a gente trabalha de forma individualizada, específica para cada 
paciente, de acordo com as necessidades específicas de cada 
paciente” (NASF 1). 

“Eu acho que o NASF deveria atuar com prevenção, porque na verdade 
o NASF é prevenção, só que a gente está fazendo atendimento. NASF 
mesmo é prevenir, a gente faz um rastreio, partindo desse rastreio 
agente monta a prevenção. Eu mesma até hoje não fiz uma orientação 
no NASF, só mesmo atendimento” (NASF 2). 

 

Ainda com relação a percepção da equipe do NASF sobre o trabalho 

desenvolvido, importante destacar que a equipe também relata desvios do 

trabalho, o que de fato compromete sua real função e execução de práticas que 

deveriam ser realizadas mas não podem ser executadas pela intensa demanda 

de atendimentos que são destinados a estes profissionais.  

 

“Por mais que você queira orientar você não tem tempo também, você 
tem tanto atendimento que você não tem tempo para orientação. Então 
assim, é um caso a ser discutido com toda a equipe, e vê realmente a 
necessidade das palestras e vê as necessidades dos atendimentos, só 
que o município não tem condições de ter 4 fonoaudiólogos no NASF, 
cinco , seis fisioterapeutas no NASF para dar assistência ao município 
e aos distritos, então como a gente fica? Atendendo” (NASF 2). 
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 “... então não está tendo esse tempo de fazer isso que deveria ser 
feito, trabalhar como deveria, se fosse implantado do jeitinho que era 
pra ser eu acredito que estaria sim acontecendo essa parceria bacana, 
mas do jeito que está não” (NASF 4).  

 

A análise discutiu as visões dos profissionais que atuam no CAPS, na ESF e na 

própria equipe do NASF sobre sua atuação no município. Os achados revelam 

que na visão dos três grupos, esse trabalho está sendo realizado sobre a forma 

de atendimentos clínicos, voltados para a prática curativa, sobretudo na forma 

de atendimentos domiciliares, sendo outras atividades, como de prevenção a 

saúde, capacitação da AB e, sobretudo matriciamento, não priorizadas.  

Acredita-se que essa atuação do NASF compromete a funcionalidade da Rede 

de Atenção à Saúde Mental, já que esta equipe deveria estar desenvolvendo sua 

articulação, para que o portador de transtorno mental pudesse ter acesso não 

somente ao CAPS, mas todo cuidado que a AB pudesse proporcionar a ele. Por 

outro lado, o que se observa é uma saúde fragmentada, em que o NASF deixa 

de assumir seu papel para suprir outras demandas do município. 

 

 

APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL 

 

A fim de analisar como se dá o apoio matricial em saúde mental no município, 

objetivou-se identificar a percepção de todos os profissionais que compõem a 

Rede de Saúde Mental sobre a atuação do NASF como mediador entre a AB e 

o CAPS. 

O NASF é uma equipe formada por profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento para atuar de forma conjunta com a equipe de ESF. Esse 

dispositivo, criado em 2008, ainda não é realidade de muitos municípios, já 

outros que já os dispõem, muitas vezes não funciona como o articulador entre a 

Saúde Mental e a AB (MACHADO, CAMATTA, 2013). 

Essa articulação entre a Saúde Mental e a atenção primária recebe o nome de 

matricimamento em saúde mental, e permite a trocas de saberes entre os 
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profissionais, o cuidado compartilhado entre a ESF e o CAPS, uma 

corresponsabilização e, principalmente, de uma atenção mais humanizada ao 

portador de transtorno mental (MACHADO, CAMATTA, 2013). 

O matriciamento é uma estratégia que visa facilitar a integração entre a saúde 

mental e a atenção primária, e embora existam muitas dificuldades que limitam 

sua implantação, quando bem utilizado traz benefícios inquestionáveis para que 

a Rede de Saúde Mental funcione de uma forma integrada (MACHADO, 

CAMATTA, 2013). 

Esta categoria tem por objetivo identificar se o NASF tem sido de fato um 

mediador entre a ESF e o CAPS. Muitos profissionais da ESF negam a atuação 

do NASF como um facilitador da integração entre os profissionais da AB e do 

CAPS.  

 

“A gente nunca teve caso de paciente que precisasse dessa interação 
ou da intervenção do NASF, ainda né [...] a gente não teve esse caso 
ainda, que precisasse do NASF ou que precisasse ter essa interação 
com CAPS” (ENF 1). 

“Não, que eu tenha conhecimento não, você pode ver com a 
enfermeira, porque às vezes a enfermeira tem esse contato com eles, 
eu, médica aqui na unidade não tenho tido essa interação” (MED 5). 

“Eu acho que vocês ficam meio perdidos aqui também com o NASF, 
pelo que o NASF faz, acho que vocês ficam meio perdidos aqui 
também com o NASF, é o que eu acho” (ENF 10). 

“Eu não tenho muito contato, só quando eu preciso, não tem aquela 
comunicação, eu acho que deveria ter mais, entendeu? Acho que o 
pessoal deveria ter mais... estar mais próximos, conversando mais, 
mas só tem essa falha só” (ENF 12). 

 

Interessante destacar que dentre os relatos, observamos que “ENF 1” revela a 

ausência da necessidade de interação com o CAPS ou NASF, e outros nem 

mesmo possuem um real conhecimento se essa interação de fato acontece. 

Alguns profissionais do CAPS desconhecem a atuação do NASF, e a parte que 

possuem esse conhecimento declara que a equipe não desenvolve o trabalho 

de integrar os profissionais da rede de saúde mental, desenvolvendo no 
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município outro trabalho, mas o exercício de fortalecer a Rede de Saúde Mental 

ainda não é objetivado.  

 

“Não, nada, NASF nem sabe que CAPS existe, nem sabe o que faz 
parte da equipe CAPS” (CAPS 3). 

“Eles lá tem bom convívio, a Atenção Básica em conjunto com o NASF, 
eles caminham direitinho, eles não caminham com a gente, na saúde 
mental, mas na Atenção Básica eles funcionam. A atenção básica 
passa tudo para o NASF e o NASF passa tudo para a atenção básica, 
eles possuem esse dialogo. Entre nós, saúde mental, não” (CAPS 5). 

“Deveria, deveria atuar mas não atua. NASF resolve muito bem a 
demanda da saúde básica, aqui no município de Bom Jesus eu vejo o 
NASF atuando muito com a saúde básica, agora interação com o 
CAPS nunca vi, nunca vi” (CAPS 6). 

 

Embora a maioria dos profissionais que atuam na ESF e os profissionais do 

CAPS que foram aptos a descrever o trabalho do NASF no município terem 

negado essa atuação da equipe como facilitador da integração da rede de 

atenção em saúde mental, os membros da equipe do NASF afirmam tal função. 

 

“... a gente uni bastante, porque na verdade como agente atua em 
todos, por exemplo eu atuo em todos os postos, em todas as a redes, 
no hospital, no PA, a gente atua em absolutamente tudo, a gente acaba 
unindo né [...] É um paciente que a gente está vendo que precisa de 
um exame complementar, a gente encaminha, um paciente que a 
gente enxerga que não está legal [...] a gente encaminha sempre, tanto 
para psiquiatra quanto para psicólogo, então a gente sempre tenta 
correlacionar os profissionais da rede, isso acontece bastante” (NASF 
1).  

“... eu acho que o NASF contribui uma vez que ele muitas vezes ajuda 
a direcionar, é o sistema de referencia e contra referencia mesmo, a 
gente é acionado para prestar assistência a alguém que tenha 
problema mental por exemplo, mas da mesma maneira as vezes a 
gente vai tratar alguém que a direção nem foi essa mas ali a gente 
percebe que aquela pessoa precisaria de um cuidado nesse sentido, 
então eu acho que nesse sentido o NASF também serve pra ter esse 
olhar diferente que eu não vou dizer que de repente os agentes ou a 
própria enfermeira da unidade não teriam, mas muitas das vezes numa 
conversa ali, numa consulta de nutrição eu começo a perceber coisas 
ali que dão indícios que aquela pessoa pode ter um problema muito 
além da questão nutricional, e aí nesse sentido eu acho que o NASF 
contribui, além de não só sinalizar como de também oferecer suporte 
para tratar o que já foi diagnosticado” (NASF 7).  
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Embora os entrevistados afirmem interação com a equipe de saúde mental, suas 

falas remetem ao cuidado voltado para a prática do encaminhamento, do sistema 

de referência e contra-referencia, ao contrário do que prevê a reforma 

psiquiátrica, que seria um trabalho compartilhado por uma Rede de Atenção a 

Saúde, com a co-responsabilidade e cuidado mútuo de todos os setores que 

envolvem essa Rede, a fim de se alcançar um cuidado que contemple o indivíduo 

como um todo, nas suas múltiplas dimensões.  

Entende-se que os profissionais não compreendem a importância de um cuidado 

integral alcançado pela integração entre a AB e a saúde mental, sobretudo com 

intermédio de uma equipe que trabalhe em prol de facilitar essa articulação entre 

os profissionais. Em contrapartida, acreditam ser a integração os 

encaminhamentos, oferecendo um cuidado fragmentado e baseado nas 

especialidades. Dessa forma, embora afirmem a atuação de facilitar a integração 

entre a saúde mental e a Atenção Básica, não demonstram em suas falas um 

real conhecimento sobre como se consiste o trabalho integrado em Rede de 

Saúde.  

Ainda com relação a percepção do NASF sobre sua atuação como mediador 

entre a ESF e o CAPS, identificou-se algumas falas desses profissionais que nos 

levam a reflexão sobre a integração que esses profissionais possuem com toda 

a rede e sua participação no desenvolvimento de articulação sobretudo entre o 

CAPS e a ESF. Observa-se que nem sempre essa integração ocorre de forma 

rotineira, e que ainda alguns profissionais negam essa integração e acreditam 

que isso ainda é de fato um ponto a ser melhorado a fim de garantir uma melhoria 

do cuidado, sendo está a única forma de se obter um cuidado integral ao portador 

de transtorno mental. 

 

“Eu acho que com um pouco de dificuldade, acredito que em alguns 
casos ocorre sim, quando ha necessidade, não é uma coisa que 
acontece sempre, não é uma dinâmica né, mas uma coisa que quando 
precisa acho que ocorre, funciona” (NASF 3) 

“Eu acho que está um pouco falho, das duas partes, talvez pela correria 
do dia a dia. Por exemplo, ontem a gente teve uma reunião [...] a gente 
está tendo que fazer reunião, já é segunda reunião que a gente 
participou [...] a gente está tentando montar uma rede [...] Por duas 
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vezes a gente convidou pessoal do CAPS e eles não puderam 
comparecer, talvez pela correria do dia a dia, eu acredito que se todo 
mundo pudesse todo mundo estaria lá...”. “... entra também a falta de 
tempo, é você ter esse tempo pra você sentar, para você ouvir, reunir 
né, igual a gente está tentando fazer esse trabalho em rede e está 
sendo muito proveitoso, então é você ouvir do outro, pois por mais que 
você saiba o que o outro faz, às vezes você imagina, mas as 
dificuldades, detalhes, você não sabe, então acho que se tivesse mais 
isso, igual o próprio CAPS uma vez tentou fazer, tentou implantar o que 
se chamou de roda de conversa, que era exatamente isso, era sentar 
a rede e conversar e não foi ninguém, não porque não queriam, 
ressalto, tem que dar conta disso, tem da conta daquilo, é muita coisa” 
(NASF 4). 

“... eu não tenho contato com todos os profissionais tanto do NASF 
quanto do CAPS, é por causa também do trabalho, dos horários de 
cada um, cada um que atende em um horário, em dia diferente, mas 
eu sinto muita falta de reuniões das equipes porque a gente tem um 
contato via telefone mas eu acho muito pouco, então eu acho que seria 
mais interessante reuniões mensais pra elaborar estratégias melhores 
pra atender certos pacientes que estão com algum problema, algum 
ponto não está sendo legal, então vamos fazer uma reunião pra ver se 
consegue captar esse paciente, ou por locomoção, ou por causa de 
profissional que não conseguiu atender ainda por motivos N. Então eu 
acho que essa interação é saudável, mas tem que ter mais contato 
pessoal” (NASF 6). 

 

Observamos nessa categoria uma divergência entre as percepções das 

diferentes equipes, não há uma homogeneidade nos pensamentos com relação 

a atuação do NASF e o apoio matricial em saúde mental no município. Embora 

de uma forma geral os profissionais do NASF acreditarem estarem atuando 

nessa função, muitos profissionais da ESF desconhecem ou negam o 

desempenho dessa atividade, assim como os profissionais do CAPS. 

Mesmo com relatos dos profissionais da ESF que afirmam atuação do NASF 

como um facilitador da integração entre os profissionais da AB e do CAPS, não 

justificam com ações em que seja visível realmente essa atuação do NASF. Por 

outro lado, os profissionais do CAPS que declaram conhecer a atuação do NASF 

negam esse papel da equipe, demonstrando um descontentamento no que diz 

respeito ao apoio oferecido pela equipe do NASF em saúde mental. 

Interessante destacar ainda que mesmo com os profissionais do NASF 

afirmando atuarem como mediadores entre os profissionais do CAPS e ESF, 

revelam muitas vezes a inexistência da interação entre os demais profissionais 

da Rede. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo com os avanços já obtidos após a Reforma Psiquiátrica, como os 

fechamentos dos manicômios e direito ao tratamento em liberdade, muitas 

dificuldades ainda atingem o portador de transtorno mental. O que se espera é 

que ele seja assistido em todos os segmentos da Rede de Atenção a Saúde, 

com uma co-responsabilização de todos os setores, entretanto, o que se observa 

é que essas ações em saúde mental na AB estão aquém do que realmente 

poderia proporcionar a esses indivíduos. 

A AB, embora destinada a ações sobretudo de promoção e prevenção à saúde, 

ainda não desenvolve ações com essas finalidades ao público que demanda 

cuidados em saúde mental. Com relação às ações em saúde, percebemos que 

ainda estão baseados na prática da medicalização, e encaminhamentos, 

estando a saúde mental do município voltada para o modelo biomédico, centrado 

na cura. 

O cuidado ao portador de transtorno mental ainda enfrenta entraves que 

impossibilitam que esse cuidado aconteça a partir da AB. Um desses desafios 

consiste no sentimento de despreparo dos profissionais para atuar em saúde 

mental, tendo em vista uma carência em cursos de capacitação e ausência de 

educação permanente. 

Para o desenvolvimento de ações em saúde mental na AB, além do preparo 

oriundo de capacitações e educação permanente, a interação com a equipe 

especializada em saúde mental do município é fundamental, e os achados da 

pesquisa nos mostram que essa interação ocorre apenas esporadicamente ou a 

nível de encaminhamento. Assim, uma interação que garanta um cuidado 

integral, com ações e cuidados compartilhados entre a Rede não foi evidenciado 

na pesquisa. 

Uma importante estratégia para se obter a integração da Rede é através do 

trabalho do NASF, uma equipe destinada à garantir a aproximação entre os 
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profissionais do CAPS e da AB, correlacionar esses setores, e inclusive capacitar 

as equipes de AB para que a atuação em saúde mental. No entanto, essa equipe 

vem atuando priorizando atendimentos individualizados nas USF e nas 

residências da população.  

Observa-se também uma falha no que diz respeito a coordenação da Rede a 

partir do CAPS. O Centro Especializado deveria assumir a responsabilidade de 

coordenar toda Rede, criar estratégias para fortalecê-la e priorizar a articulação 

entre os diversos profissionais. Entretanto, o que se observa é um trabalho 

fragmentado, em que o CAPS não objetiva essa articulação como algo prioritário 

para o cuidado ao portador de transtorno mental. 

Ressalta-se a necessidade da conscientização dos profissionais e gestores 

sobre a importância de uma Rede de Atenção à Saúde Mental que atue de forma 

articulada e integrada. Além dessa, outras medidas são fundamentais, tais como 

capacitação na forma de educação permanente para todos os níveis de atenção 

a saúde, e implantação do apoio matricial por parte da equipe do NASF.  

Por fim, concluímos que a busca por um novo modelo de cuidados no campo da 

saúde mental não pode corresponder simplesmente ao fim dos manicômios, mas 

a uma mudança na prática do cuidado, que deve deixar de ser baseado na cura, 

tratamento medicamentoso e reabilitação, para um cuidado integral ofertado por 

uma Rede de Serviços de Saúde que tem início na AB com ações de promoção 

à saúde. Nesse sentido, para que a Reforma Psiquiátrica seja alcançada é 

fundamental a desconstrução de muitas concepções e praticas que permeiam 

tanto a sociedade, quanto profissionais e gestores de saúde.   
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9. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Nº___________ 

Dados de Identificação: 

1- Sexo: Mas. ( ) Fem. ( ) 

2- Idade____________ 

3-Tempo de formado (em anos): _________ 

4-Tempo de atuação na Atenção Básica (profissionais da ESF) __________ 

5-Tempo de atuação no CAPS (profissionais do CAPS): ______________ 

6- Pós-Graduação (especifique): ________________________ 

( ) Especialização: _______________________________________________ 

( ) Mestrado: ___________________________________________________ 

( ) Doutorado: __________________________________________________ 

( ) Nenhuma 

 

Para o processo de análise e Interpretação dos Dados coletados, por qual letra 
do alfabeto você gostaria de ser identificado na pesquisa: 

 

______________ 

 

 

  

OBRIGADA! 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE PERGUNTAS DIRECIONADO AOS 
PROFISSIONAIS DA ESF 

 

1- Você já fez durante toda sua vida acadêmica ou profissional alguma 

capacitação em saúde mental? 

2- Como você avalia a Rede de Atenção à Saúde Mental no município? 

3- Como funciona a lógica dos encaminhamentos desses usuários no 

município? 

4- Quais ações em saúde mental você desenvolve na ESF? 

5-  Como se inicia o tratamento do usuário portador de transtorno mental que 

chega nesta Unidade? 

6-  O que a equipe faz para fixar esse usuário na unidade? 

7- Fale-me sobre sua experiência com o usuário portador de transtorno 

mental. 

8- Como você se sente ao atender um paciente portador de transtorno 

mental? 

9- Você se sente preparado para lidar com esses usuários? 

10-  Quais as dificuldades que você tem em lidar com o portador de transtorno 

mental? 

11-  Quais as atividades você realiza na ESF? Destas, quais são também 

direcionadas aos usuários portadores de transtorno mental. 

12-  Em sua opinião, quais as dificuldades que a equipe tem como um todo 

em lidar com o portador de transtorno mental? 

13-  Em sua opinião, a sua equipe sabe reconhecer os casos que realmente 

são necessários serem referenciados ao CAPS? 

14-  Ao seu ver, quem deve ser o responsável pelo por portador de transtorno 

mental? 

15- Você considera importante a interação entre o CAPS e a ESF para o 

desenvolvimento de ações direcionadas aos usuários portadores de 

transtorno mental? 

16- Ocorre uma articulação entre os profissionais da ESF e do CAPS no 

município? Em caso positivo, cite exemplos de ações planejadas e 
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desenvolvidas em conjunto. Em caso negativo, justifique quais são as 

dificuldades vivenciadas. 

17-  Você acredita que o NASF vem atuando no município como um facilitador 

desse processo de integração entre CAPS e ESF? 

18-   Em sua opinião, qual seria o cuidado mais adequado que estes usuários 

poderiam receber? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE PERGUNTAS DIRECIONADO AOS 
PROFISSIONAIS DO CAPS 

 

1- Como você avalia a Rede de Atenção à Saúde Mental no município? 
2- Como funciona a lógica dos encaminhamentos dos portadores de 

transtorno mental município? 

3- Você considera importante a interação entre o CAPS e a ESF para o 

desenvolvimento de ações direcionadas aos usuários portadores de 

transtorno mental? 

4- Ocorre uma articulação entre os profissionais da ESF e do CAPS no 

município? Em caso positivo, cite exemplos de ações planejadas e 

desenvolvidas em conjunto. Em caso negativo, justifique quais são as 

dificuldades vivenciadas. 

5- Das atividades que você realiza no CAPS existe alguma que você 

desenvolve de forma conjunta com pelo menos um profissional da ESF?  

6- Você acredita que o NASF vem atuando no município como um facilitador 

desse processo de integração entre CAPS e ESF? 

7- Na sua percepção, os profissionais do CAPS oferecem apoio aos 

profissionais da ESF para atuarem no cuidado ao portador de transtorno 

mental? 

8- Ao seu ver, quem deve ser o responsável pelo por portador de transtorno 

mental? 

9- Em sua opinião, qual seria o cuidado mais adequado que estes usuários 

poderiam receber? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE PERGUNTAS DIRECIONADO AOS 
PROFISSIONAIS DO NASF 

 

1- Quais os profissionais que compõem a equipe do NASF? 

2- Como o NASF atua no município? 

3- Quais são as atividades desenvolvidas pela equipe? 

4- Como você avalia a Rede de Atenção à Saúde Mental no município? 

5- Você considera importante a inserção de práticas em saúde mental na 

Atenção Básica? 

6- Na sua percepção, o NASF contribui para a inserção de práticas em saúde 

mental na Atenção Básica? 

7- O NASF vem trabalhando para facilitar a articulação entre os profissionais 

do CAPS e os profissionais da Atenção Básica? 

8- Você considera importante a interação entre o CAPS e a ESF para o 

desenvolvimento de ações direcionadas aos usuários portadores de 

transtorno mental? 

9- Ocorre uma articulação entre os profissionais da ESF e do CAPS no 

município? Em caso positivo, cite exemplos de ações planejadas e 

desenvolvidas em conjunto. Em caso negativo, justifique quais são as 

dificuldades vivenciadas. 

10-  Em sua opinião, qual seria o cuidado mais adequado que estes usuários 

poderiam receber? 
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APÊNDICE E - 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: Integração entre a Estratégia de Saúde da 

Família e o Centro de Atenção Psicossocial no município de Bom Jesus do 

Itabapoana – RJ: Percepções e práticas dos profissionais. Subárea de 
Investigação: Gestão e Integração da Saúde da Família à Rede SUS. 

Pesquisadora responsável: Nayara Silva Borges. 

Instituição: Universidade Estácio de Sá – UNESA – Campus Arcos da Lapa/RJ 

Endereço: Rua Riachuelo, 27. CEP: 20230-010 

Telefone: (22) 99892-8292 / E-mail: nanysborges@hotmail.com   

Orientador: Prof. Dr. Luiz Teixeira.  

Telefone: (21) 98836-8697 / E-mail: luiztei3@gmail.com  

 

Comitê de Ética em Pesquisa: Tel: (21) 2215-1485. E-mail: 

cepsms@rio.rj.gov.br / Horário: terça a sexta-feira, das 9 às 16 h.  

 

mailto:nanysborges@hotmail.com
mailto:luiztei3@gmail.com
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Avaliação do risco da pesquisa:  

( X) Risco Mínimo       (   ) Risco Médio       (   ) Risco Baixo       (   ) Risco Maior   

 

Objetivos: 

Geral: Analisar as visões dos profissionais do CAPS e da ESF sobre as 

dificuldades e potencialidades com relação a integração destes setores do 

município de com Bom Jesus do Itabapoana. 

Específicos:  

• Verificar o nível de responsabilização das ESF do município de Bom Jesus 

do Itabapoana em relação aos pacientes de saúde mental. 

• Descrever as ações de saúde mental desenvolvidos pelos profissionais 

que atuam na ESF do município de com Bom Jesus do Itabapoana. 

• Verificar a forma de integração entre os profissionais das ESF com os 

profissionais do CAPS do município de Bom Jesus do Itabapoana. 

Justificativa: 

A articulação em redes de saúde, sobretudo em saúde mental, com ênfase na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e no Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), consiste em uma estratégia fundamental para o alcance de um cuidado 

que esteja de acordo com os princípios da Reforma Sanitária e do Sistema Único 

de Saúde.  

Embora os estudos voltados para a integração da ESF com o CAPS venham 

ganhando força nos últimos anos, observa-se que ainda existe uma lacuna neste 

campo de conhecimento, já que a problematização que envolve a articulação em 

redes ainda se faz presente, e dificulta o cuidado compartilhado, necessário para 

a integralidade do cuidado. 

Um dos desafios que dificultam esse cuidado compartilhado consiste na própria 

visão dos profissionais e gestores de que a demanda em saúde mental deve ser 

assistida por especialistas, seguindo a lógica das especializações. Outro fator 
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pode ser a pressão por produtividade que os profissionais da Atenção Básica 

enfrentam, e pela busca em alcançar essas metas o trabalho fica sobrecarregado 

e a saúde mental torna-se segundo plano.  Ainda a falta de um Apoio Matricial, 

um NASF que atue como mediador dessa integração, e até mesmo um 

despreparo dos profissionais para atender essa demanda, são alguns dos limites 

que dificultam o desenvolvimento de ações de saúde mental na Atenção Básica. 

Além dessas razões que justificam a relevância deste estudo, venho relatar meu 

interesse pessoal nesta pesquisa. Sou enfermeira no CAPS do município de 

Bom Jesus do Itabapoana e vivencio na minha prática uma dificuldade em 

articulação com os profissionais da ESF. Não há no município o desenvolvimento 

de um plano de ação compartilhado entre as equipes, o que acaba 

comprometendo a qualidade da assistência ao usuário e ainda uma sobrecarga 

no CAPS com usuários que poderiam ser assistidos na ESF. 

Essa experiência me fez pensar na questão da importância da inserção de 

práticas de saúde mental na Atenção Básica, e uma articulação entre o CAPS 

com a ESF, como forma de identificar formas para se alcançar melhorias no 

atendimento ao portador de transtorno mental deste município, através do 

aperfeiçoamento da rede de saúde mental, que de alguma forma esta debilitada.  

Considerando ainda, que no município de Bom Jesus do Itabapoana, ainda não 

foi realizado nenhum estudo nesta área, observa-se a necessidade em analisar 

a integração entre os profissionais do CAPS e da ESF, através das percepções 

e práticas dos profissionais que atuam nesses setores. Acredita-se que desta 

maneira os limites possam ser identificados e que o cuidado em saúde mental 

venha a ser prestado através de um cuidado compartilhado entre diferentes 

níveis de atenção à saúde, conforme estabelecido pela Reforma Psiquiátrica. 

Procedimentos:  

A participação consiste em responder a uma entrevista sobre questões que 

norteiam o projeto citado. Esse instrumento lhe será apresentado se você 

concordar em participar desta pesquisa.  

Riscos e inconveniências:  
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Considerada uma pesquisa com um risco mínimo para os participantes, ou seja, 

o mesmo pode estar envolvido em atividades como conversar, andar ou ler. 

Potenciais benefícios: 

Pretende-se que os resultados deste estudo tragam elementos importantes para 

que se possa rever a prática do manejo com os sujeitos em sofrimento psíquico 

e integração da rede de saúde mental, mais especificamente entre o CAPS e a 

ESF, de forma a contribuir com subsídios para melhorar a qualidade do 

atendimento e inserção destes no seu contexto social e familiar.  

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: (21) 3231-6139.  

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: “Percepções e Práticas dos 

profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família e no Centro de 

Atenção Psicossocial relacionados à integração desses setores no município de 

Bom Jesus do Itabapoana – RJ”. 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. 
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Bom Jesus do Itabapoana / RJ, _______ / ________________ /________. 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa: 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável da Pesquisa: 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ANEXOS 
 

ANEXO 1 - CARTA DE ANUÊNCIA DO SERVIÇO 
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ANEXO 2 - ACEITE DO COMITÊ DE ÉTICA
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