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Resumo 
 
 

Este estudo investiga a articulação entre os CAPS-Leste (Centro de Atenção 
Psicossocial) e a UBS-Promissão (Unidade Básica de Saúde do Bairro Promissão), 
especialmente as Visitas Domiciliares, tanto a partir da equipe de profissionais da 
Saúde Mental e da Atenção Básica que as realizam, quanto dos usuários e 
familiares que são seus beneficiários, no Bairro Promissão da cidade de 
Diadema/SP. A estratégia metodológica, cujo referencial se apoiou em elementos da 
pesquisa participante, se concretizou principalmente por meio de observação 
participante, em realização de acompanhamento sistemático a reuniões, Visitas 
Domiciliares e grupos de orientação. A análise do trabalho de campo permite 
apontar que, apesar de ser recente a proposta de articular os serviços de Saúde 
Mental e Atenção Básica no território em Diadema/SP, as Visitas Domiciliares, as 
ações no território e as reuniões entre equipes surgem como estratégias 
interessantes na aproximação dos profissionais e na elaboração de estratégias que 
se proponham atender os usuários numa perspectiva da integralidade e da 
intersetorialidade. Todavia, a complexidade e os desafios que estão postos às 
demandas da atenção ao usuário da saúde mental e seus familiares no território, 
bem como à gestão e organização do trabalho, ao trabalho interprofissional das 
equipes e interesses profissionais influenciam diretamente as intervenções e 
oferecem impasses quando na perspectiva de concretizar princípios e diretrizes das 
políticas públicas de saúde.    
  
 
Palavras-Chave: Saúde Mental, Atenção básica, Visita Domiciliar, Saúde Coletiva. 
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1 - Introdução 

 
 

A área das Políticas Públicas de Saúde no Brasil, considerando o tripé da 
Seguridade Social Brasileira (Saúde, Previdência e Assistência Social), obteve 
avanços significativos, em relação ao seu período antecedente, a partir promulgação 
da Constituição de 1988 (1) e das lutas populares no período. Os marcos legais de 
criação do SUS (Sistema Único de Saúde), com a LOS (Lei Orgânica da Saúde) (2) e 
a própria constituição de 1988, inauguram uma nova perspectiva gestada desde a 
década de 1970 pelo Movimento de Reforma Sanitária em contraposição ao modelo 
adotado no regime militar a partir de 1974. Esse modelo foi organizado a partir do 
INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social), órgão 
desmembrado e “remodelado” do antigo INPS (Instituto Nacional de Previdência 
Social). 

Entre as principais características da política de saúde no regime militar 
destacam-se: a ênfase na prática médica curativa, individual, assistencialista e 
especializada e a interferência estatal na previdência. A primeira com articulação do 
Estado com os interesses do capital das grandes empresas monopolistas na área da 
produção de medicamentos e equipamentos médicos e, a segunda, de forma a 
privilegiar o setor privado (3,94). 

Após vários acordos políticos e pressão popular, o texto constitucional de 
1988 propõe mudanças que redirecionam as questões centrais do sistema de saúde 
e atendem em parte às reinvindicações do movimento sanitário, justamente pelo 
confronto com os interesses empresariais. Entre os principais aspectos aprovados 
destacam-se: a universalização do acesso, a descentralização e controle social 
democrático, a busca pela interdisciplinaridade e pela melhoria da qualidade dos 
serviços e atendimentos, o modelo baseado na promoção de saúde, integralidade e 
equidade, intersetorialidade, descentralização político-administrativa, redefinição dos 
papéis das unidades políticas (Federação, Estados e Municípios) na prestação e 
financiamento dos serviços, saúde privada em caráter suplementar, entre outros (3-4). 

Podem ser definidas, resumidamente, a universalização das ações e do 
acesso como uma garantia de que a saúde é “direito do cidadão e dever do Estado”; 
a descentralização como transferência de poder decisório entre as esferas de 
governo privilegiando a municipalidade e garantindo recursos mínimos necessários; 
controle social como participação da comunidade na gestão do sistema; 
integralidade como um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, nos níveis de complexidade do 
sistema; equidade como as condições para que todas as pessoas tenham acesso 
aos direitos que lhe são garantidos; e intersetorialidade como a integração dos 
serviços de saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e 
programas de interesse para a saúde.  

Na regulamentação da Lei 8080/1990 (2), ressalta-se uma concepção mais 
ampliada de saúde, com ênfase nos determinantes sociais, entendendo que a 
melhoria das condições de vida e de trabalho são fundamentais para a concepção 
de saúde, uma vez que indicam como fatores influentes à mesma “entre outros, a 
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alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, o transporte, o lazer, e o acesso aos bens e serviços essenciais, os 
níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do 
país”. 

Todavia, vinte e dois anos depois da promulgação da Constituição de 1988, é 
possível apontar que o artigo 196 da Constituição Federal (1988)  (1) “a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação” ainda parece distante de efetivar-se enquanto panorama da realidade 
da saúde no Brasil.  

Entre as principais críticas estão aquelas que questionam a ampliação da 
implantação de programas privados de saúde, bem como o caráter precário das 
políticas voltadas às minorias que não têm acesso à saúde suplementar e aos 
planos de saúde. Também se tem falado da força do modelo médico-curativo ainda 
vigente e das dificuldades que os serviços enfrentam de dar conta das necessidades 
de saúde dos brasileiros. Como destaca Bravo (3) 

 

 (...) o SUS real parece estar muito longe dos SUS 
constitucional. Há uma enorme distância entre a proposta do 
movimento sanitário e a prática social do sistema público de 
saúde vigente. O SUS foi se consolidando como espaço 
destinado aos que não têm acesso aos subsistemas privados, 
como parte de um sistema segmentado. A proposição do SUS 
inscrita na Constituição de 1988 de um sistema público 
universal não se efetivou. (p. 107)  

  

O caso da Saúde Mental brasileira, resguardadas suas especificidades frente 
ao contexto de implantação das políticas de saúde a partir dos anos 1980, nos 
coloca à mercê de um processo complexo que aponta mudanças nas concepções e 
práticas em Saúde Mental, contrapondo o modelo tradicional de psiquiatria ao sujeito 
portador de direitos. A Reforma Psiquiátrica no Brasil ganhou força a partir da 
década de 90. Surgiu também em um momento de lutas contra a repressão política 
da ditadura instaurada em 1964 pelos militares.  

A proposta de organizar e sistematizar ideias e práticas críticas no campo da 
Saúde Mental concretiza-se com o surgimento do CEBES (Centro Brasileiro de 
estudos em Saúde). A constituição do MTSM (Movimento dos Trabalhadores de 
Saúde Mental) no mesmo período organiza um movimento sem precedentes, que se 
anuncia pela renovação e crítica no campo epistemológico e crítica do saber 
psiquiátrico hegemônico (5). Esse movimento ajudou a publicizar as condições 
relativas aos hospitais psiquiátricos e a política vigente de Saúde Mental, fundada 
em pressupostos da psiquiatria tradicional. 

O processo da Reforma Psiquiátrica representou uma investida e uma ruptura 
com a lógica instituída de financiamento, assistência e cuidado na rede em Saúde 
Mental, redimensionando os campos teórico-metodológicos, jurídico-políticos e 
sócio-culturais, em oposição ao modelo hospitalocêntrico (manicômios, nosocômios, 
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hospitais psiquiátricos e instituições de características asilares, depositárias e 
punitivas) e à uma psiquiatria tradicional que tentava associar a ideia do louco à 
irracionalidade, à enfermidade, à periculosidade e induzir ao confinamento (6). Por 
outro lado, os novos conceitos trazidos no bojo da Reforma trouxeram motes para 
transformar as relações da sociedade, dos sujeitos e das instituições em interface 
com as questões sobre a loucura (6).  

Na década de 80 surgiram as primeiras propostas e ações para a 
reorientação da assistência às pessoas com transtornos mentais. O primeiro Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil foi inaugurado em março de 1986, na 
cidade de São Paulo e chamou-se “Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz 
da Rocha Cerqueira”, conhecido como CAPS Itapeva. Em 1990, o Brasil assinou a 
Declaração de Caracas, comprometendo-se a desenvolver esforços no sentido de 
superar o modelo de hospital psiquiátrico como serviço central para o tratamento das 
pessoas portadoras de transtornos mentais. 

No ano de 1992 foi editada a Portaria SNAS nº 224, de 29/01/92 (7) que 
estabeleceu as diretrizes e normas no âmbito do SUS, tanto para o atendimento 
hospitalar em Hospital Dia, urgência psiquiátrica em Hospital Geral, leito ou unidade 
psiquiátrica em Hospital Geral e hospital especializado em psiquiatria, quanto para o 
nível ambulatorial, em Unidades Básicas, Centros de Saúde e Ambulatórios, e em 
Núcleos ou Centros de Atenção Psicossocial (NAPS/CAPS). Baseou-se nas 
experiências iniciadas na década de 80 e, também, proibiu a existência de espaços 
restritivos e garantiu regras mínimas para o funcionamento dos Hospitais 
Psiquiátricos. 

Em 11 de fevereiro de 2000, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 106 (8), 
criando os serviços residenciais terapêuticos em Saúde Mental, entendidos como 
“moradias ou casa inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar 
dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de 
longa permanência, que não possuem suporte social e laços familiares e que 
viabilizem sua inserção social” (art. 1º, parágrafo único), a fim de substituir a 
internação psiquiátrica prolongada. 

Essas prerrogativas legais, incidentes diretamente sobre a política pública 
para a Saúde Mental, passaram a considerar que as internações em hospitais 
especializados de psiquiatria deveriam ocorrer somente naqueles casos em que 
fossem esgotadas todas as alternativas terapêuticas ambulatoriais existentes, 
partindo da premissa de que o modelo de atenção extra-hospitalar era mais apto no 
trato de sujeitos portadores de transtornos mentais. Assim, o modelo de atenção 
baseou-se na excepcionalidade da internação e na prevalência da assistência extra-
hospitalar.  

A assistência ao “louco” fora do ambiente hospitalar, que fazia movimento 
paralelamente à transição e reforma do modelo de saúde pela implantação do SUS, 
remeteu claramente a uma nova importância dada às ações na comunidade, bem 
como a valorização e incentivo de ações que incidiam diretamente no ambiente em 
que viviam os usuários, levando em consideração a cultura local e o contexto 
sociopolítico das regiões, de forma a viabilizar o atendimento frente às 
particularidades e necessidades de demandas específicas e diversas da realidade 
do país. 
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A partir do ano de 2001, o arcabouço sócio-jurídico deixou de estar previsto 
unicamente em portarias do Ministério da Saúde e em algumas leis estaduais e 
passou a compor a Lei nº 10.216/2001 (9), que discorria sobre a cidadania das 
pessoas portadoras de transtorno mental, reconhecendo-lhes direitos e 
estabelecendo os deveres do Estado para com elas. 

A Portaria 336 GM (10), de 19 de fevereiro de 2002, dispôs sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, redirecionando o modelo 
assistencial em Saúde Mental. Esse documento, que atualiza a portaria 224/2002, 
estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas 
seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por 
ordem crescente de complexidade e abrangência populacional. Além disso, 
discrimina os recursos humanos e que tipo de assistência é prestada. Dentre as 
comuns em todas as modalidades de CAPS podemos elencar: atendimento 
individual (medicamentoso, psicoterápico, orientação, entre outros); atendimento em 
grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras); 
atendimento em oficinas terapêuticas; visitas e atendimentos domiciliares; 
atendimento à família; atividades comunitárias enfocando a integração do doente 
mental na comunidade e sua inserção familiar e social.  

Também foram publicadas as Portarias nº 189, de 20 de Março de 2002 (11), 
que realiza pequenas alterações na Portaria 336, e a Portaria nº 305, de 03 de Maio 
de 2002 (12), que dispõe sobre as normas de funcionamento e cadastramento de 
Centros de Atenção Psicossocial para atendimento de pacientes com transtornos 
causados pelo uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas.  

O “Saúde Mental no SUS” (13) foi um manual elaborado na gestão do Ministro 
da saúde Humberto Costa para ampliar a divulgação e as informações acerca dos 
CAPS e da rede substitutiva de Saúde Mental para gestores, trabalhadores e 
usuários. O manual realiza, com linguagem simples e didática, a síntese dos pontos 
destacados das políticas.  

Fica-nos claro, após essa breve retomada histórica da construção da Política 
de Saúde Mental, que inúmeros foram os avanços e conquistas nesse campo, 
alçando o Brasil entre os países mais proeminentes na América Latina e no mundo, 
nesta área. Todavia, há que cuidar com o que está sendo feito em face da realidade. 
Não é um sistema pronto, acabado e sem problemas. Ao mesmo tempo em que os 
CAPS representam um avanço na humanização da assistência psiquiátrica, eles têm 
se constituído como um modelo em construção, que possui falhas, vive impasses de 
gestão e apresentam dificuldades em consolidar os princípios sobre os quais foram 
erigidos. 

Recentemente foram publicados resultados de pesquisas que apontam nós e 
dificuldades tanto na implantação, quanto na condução das políticas de Saúde 
Mental (14-15). Em um contexto de fragilidade das políticas públicas de saúde, 
privatização, precarização, falta de recursos, etc., os serviços de Atenção 
Psicossocial apresentam problemas que muitas vezes estão identificados com 
superlotação, equipes cansadas e fragmentadas, entre outros, o que pode acabar 
“levando o movimento de ‘inclusão na comunidade’ a se reverter em ‘inclusão no 
serviço’, mais compatível com modelos tradicionais que cronificam e 
institucionalizam a loucura, como o manicomial” (16).  
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A aposta no modelo de atenção extra-hospitalar como mais apto na estratégia 
de cuidado ao portador de transtorno mental grave, não pode abster-se da 
complexidade e diversidade de relações existentes naquilo que se considera como 
“extra-hospitalar”. O desafio do trabalho alternativo à lógica manicomial se depara 
justamente na mudança dessa lógica, colocando a necessidade de revisão das 
propostas de intervenção e ação das equipes, inclusive para evitar a associação 
mecânica das relações com a comunidade e território como circunscritos aos 
serviços e equipamentos situados geograficamente, pouco considerando o lugar 
sócio-subjetivo dessas relações, a vivência dos sujeitos concretos e o vínculo 
construído entre equipes e usuários. 

A Atenção Básica, por ser o contato preferencial dos usuários com o sistema 
de saúde e por possuir características referentes à atenção à saúde no nível 
primário, o que significa atender os problemas de saúde com maior frequência e 
relevância de uma determinada população, também parte de princípios e diretrizes 
construídos para dar sustentação a um trabalho no território que, segundo o 
Ministério da Saúde, deve dar conta de cerca de 80% dos problemas de saúde (17). 

Na ESF (Estratégia Saúde da Família), a partir do delineamento de uma 
população situada no território e das famílias que ali residem, a atenção se dá por 
equipe de Agentes Comunitários de Saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares e 
técnicos de enfermagem, que se esforçam para realizar o diagnóstico e apreender 
as especificidades daquela comunidade, levando em conta as prioridades, para, a 
partir daí, planejar, executar e avaliar estratégias que deem conta dos problemas de 
saúde locais e ações intersetoriais, numa prática que extrapola a especificidade da 
saúde e também se torna, de alguma forma, social e política (17). 

A família constitui, a partir do ambiente físico e social, o foco e a centralidade 
do trabalho dos profissionais com intervenções que extrapolem as práticas curativas. 
Além disso, o trabalho das equipes de Saúde da Família, principalmente com a 
realização das Visitas Domiciliares que coloca uma relação direta com o local de 
vivência e o domicílio dos usuários, envolve a questão do vinculo. Este, como 
proximidade, confiança e reciprocidade estabelecidos com a população usuária é a 
base para se pensar na possibilidade de transformação da relação entre 
profissionais e comunidade e a construção de laços que possibilitem potencializar 
trabalho no território e as ações de saúde.   

 

O PSF, em sua essência, trabalha na lógica da desintitucionalização 
com maior ênfase no vínculo, estando suas equipes intensamente 
engajadas no cotidiano da comunidade, incorporando ações de 
promoção e educação para a saúde na perspectiva da melhoria das 
condições de vida da população (18).  

 

Em muitas das experiências já levadas a cabo no Brasil, a Saúde Mental é 
colocada de forma privilegiada para o apoio da equipe de Saúde da Família. Os 
CAPS, na visão do Ministério da Saúde, devem buscar uma integração permanente 
com as equipes da rede básica de saúde em seu território, pois têm um papel 
fundamental no acompanhamento, na capacitação e no apoio para o trabalho 
dessas equipes com as pessoas portadoras de transtornos mentais (19). 
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A perspectiva do trabalho no território traz a discussão sobre o conceito de 
território. Muitos estudos apontam que ele não deve ser pensado apenas a partir de 
seus aspectos físicos (20-21-22). Como Santos e Silveira (23) “quando quisermos definir 
qualquer pedaço de território, devemos levar em conta a interdependência e 
inseparabilidade entre a materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui 
a ação humana, isto é, o trabalho e a política”. 

Na área da saúde, a concepção sobre territorialização vem muito forte a partir 
da afirmação do processo saúde-doença como resultado dos diversos determinantes 
sociais, fazendo com que os programas sociais não apenas viessem “de cima para 
baixo”, mas que pudessem dialogar com as necessidades das populações. O 
sentido de territorialização, assim, tem a ver tanto com área de abrangência quanto 
com a organização e gestão do sistema, arranjos espaciais, articulações entre 
sujeitos, organizações e recursos. Por esse motivo é importante conhecer as 
condições de vida em que os indivíduos moram, vivem, trabalham, adoecem e 
amam. Isso implica assumir compromisso de responsabilizar-se pelos indivíduos e 
pelos espaços onde esses indivíduos se relacionam (22). 

Nesse sentido, o conceito de território vai influenciar diretamente a relação 
entre Saúde Mental e Atenção Básica, a rede sócio-assistencial e de cuidados, o 
trabalho em equipe, o trabalho interprofissional, a família, o domicilio, sendo que as 
Visitas Domiciliares, que são o tema central deste estudo, também estão a ele 
diretamente ligadas. 

Todavia, esta dissertação não tem a pretensão de esgotar todos os elementos 
ou realizar um trabalho minucioso de aprofundamento na discussão dos mesmos, 
dada a complexidade e especificidade que se fariam necessárias. Dessa forma, foi 
eleita a prática da Visita Domiciliar na articulação Saúde Mental/Atenção Básica, 
possibilitando um olhar mais geral e transversal dos outros temas. 

A trajetória investigativa deste trabalho teve como pontos iniciais o 
questionamento sobre a importância de serem estreitados os laços de articulação 
entre os CAPS e a Atenção Básica nas políticas, a necessidade de serem 
construídas práticas e ações de Saúde Mental no território, tomando a Visita 
Domiciliar como objeto central de discussão, a indagação sobre possíveis 
problemáticas que envolvem essas ações e práticas e a perspectiva participativa, 
isto é, a inclusão dos principais sujeitos no processo de construção do conhecimento 
e mudança da realidade. 

 Assim, a dissertação “Vistas Domiciliares em Saúde Mental: uma perspectiva 
dos usuários, trabalhadores e familiares” caracteriza-se como pesquisa de cunho 
qualitativo, com um desenho metodológico erigido a partir das principais 
características da pesquisa e observação participantes.  

A relevância científica do tema parece ser notória, uma vez que 
pesquisadores, estudiosos e profissionais das diversas áreas do conhecimento da 
saúde como a Psicologia, o Serviço Social, as Ciências Sociais, a Arquitetura, entre 
outros, tem se debruçado e tratado desse grande desafio para a Reforma 
Psiquiátrica que constitui a interação e articulação das ações entre os CAPS e a 
Atenção Básica, bem como outros não menos importantes como a garantia do 
acesso à rede de cuidados e a necessidade de construção de laços e relações 
sociais e afetivas na comunidade.   
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Sua realização ocorreu no município de Diadema/SP, a partir de um CAPS III 
e uma UBS (Unidade Básica de Saúde) com seis equipes de Saúde da Família, 
justamente quando esses serviços, a partir do início do ano de 2011, se dispuseram 
a estreitar e aprofundar relações para um trabalho conjunto e compartilhado. 
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1.1 Justificativa e Implicações do Pesquisador 

  

Muito se tem discutido sobre a questão do rigor nas pesquisas qualitativas na 
atualidade. Além dos pontos que comumente são alvo de polêmicas e debates, 
como critérios de objetividade, validação de resultados, efetividade do desenho 
metodológico, etc., outros tópicos paulatinamente ganham destaque e contribuem 
para novas concepções sobre o ato de pesquisar. A questão das motivações e 
implicações do pesquisador com relação ao seu objeto de pesquisa, por exemplo, 
são úteis, já que podem trazer uma dimensão do como ele se relaciona com o que 
está pesquisando e como a pesquisa determina ou, de algum modo, contribui para 
sua vida profissional. Nesse sentido, seria uma aproximação do questionamento do 
“porquê” pesquisar com um tipo de confluência com o  percurso de quem está 
pesquisando.  

Neste estudo, dado o caráter do desenho metodológico que se ancora em 
elementos da pesquisa participante e observação participantes, torna-se 
interessante aliar a motivação e implicação do pesquisador com a necessidade de 
realizar um trabalho de campo que demanda que o mesmo se relacione 
proximamente com pessoas, interesses, relações institucionais, contextos, etc. 

Mostra-se pertinente, sob essa perspectiva, uma breve apresentação do 
percurso profissional do pesquisador no campo da Saúde Mental: 

Em 2006, já com interesse na área, o pesquisador, como Assistente Social, 
iniciou o trabalho na Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura do Município de Santos-SP, alocado no Núcleo de Apoio Psicossocial, 
unidade III (NAPS III), no contexto de um Programa pioneiro na implantação do 
modelo CAPS, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica e do SUS. Essa experiência 
permitiu uma inserção nas temáticas advindas da área de Saúde Mental e do 
questionamento da loucura, tornando possível a compreensão e problematização da 
dinâmica do trabalho em equipe, da proposta interdisciplinar, das questões e nós 
que envolviam a rede de cuidados, das dificuldades de implantação das ações e 
demais desafios da concretização da proposta dos CAPS, num contexto institucional 
adverso e complexo.  

Nesse período houve a possibilidade de formação de parcerias importantes 
que permanecem e que resultaram em inúmeras ações, com destaque aos: grupos 
realizados na praia onde, semanalmente, mostrava-se necessário tensionar com a 
equipe a participação de usuários internados; às Visitas Domiciliares realizadas de 
bicicleta para suprir a falta do carro oficial e à participação na implantação e 
execução do Projeto “Teatro do Oprimido na Saúde Mental”, realizado a partir da 
parceria entre o CTO (Centro de Teatro do Oprimido) e a Prefeitura Municipal de 
Santos entre 2007 e 2010, em que se dispunha de algumas horas semanais para 
atuação nas Unidades de Saúde Mental e outros equipamentos do Município e 
região, realizando trabalho com grupos de usuários e profissionais e implementando 
ações da proposta do projeto. 

Dessa forma, surgiu a oportunidade de defesa dos pressupostos da Reforma 
Psiquiátrica de forma ativa, isto é, buscando colocar em prática os conceitos 
abstratos. Nessa perspectiva, foi criado um trabalho importante com um grupo de 
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profissionais que se chamou “De Lírios”, e que, a partir de encontros realizados na 
Concha Acústica (espaço público da cidade), investia-se na produção de fanzines 
críticos, na articulação com outros grupos e movimentos sociais, na organização e 
fortalecimento de eventos e ações que estivessem colocando em pauta a Saúde 
Mental, além da participação em congressos, em Pré-Conferências e Conferências 
de Saúde e na “Marcha dos Usuários da Saúde Mental” em Brasília. Esses e outros 
fatores mostraram-se decisivos na construção de fortes vínculos com a luta 
antimanicomial. 

Em 2010 o pesquisador passou trabalhar como Técnico Administrativo em 
Educação na UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) e, no mesmo ano, a 
temática do mestrado possibilitou a retomada do trabalho com as questões de 
Saúde Mental como maneira de aprofundar e sistematizar conhecimentos já 
florescidos pela prática e também de continuar vinculado à temática que, de alguma 
maneira, foi incorporando e construindo o cenário que constituía uma trajetória 
pessoal. Nesse sentido, mostrou-se importante a vinculação com o lAboral 
(Laboratório de Avaliação de Programas e Serviços de Saúde) – Unifesp Campus 
Baixada Santista – para dar estofo aos questionamentos que estavam sendo 
gestados. 

No trabalho prático em Saúde Mental, as Visitas Domiciliares instigavam 
questões importantes na especificidade da abordagem que era realizada por 
profissionais da área na comunidade de sua responsabilidade. Quando se fazia 
necessário realizar uma VD? Para que servia a realização da mesma? As ocasiões 
em que o profissional vai visitar alguém e, no caminho, encontra outros usuários e 
aproveita a oportunidade para trocar conversas mais informais, ou mesmo depois da 
realização de alguma atividade externa em que é possível passar perto do domicílio 
de alguém e trocar algumas palavras e impressões, tudo isso possibilitou o 
questionamento das práticas em Saúde Mental e também do sentido das ações no 
território que estão preconizadas tanto em manuais quanto discursos acadêmicos e 
profissionais. 

Em dissonância com as impressões e questionamentos adquiridos, 
emergiam, de outro lado, uma série de demandas institucionais e urgências que 
faziam da ida profissional ao domicilio a realização de buscas ativas, resgates, 
controle e fiscalização de medicações, etc., ações pautadas e conduzidas com 
objetivos completamente distintos daqueles com os quais o profissional entrava na 
residência do usuário convidado para um café e, em meio a conversas informais, 
prestava esclarecimentos e orientações ou informações relativas ao serviço. 

Afinal, como fazer pra concretizar tudo aquilo que estava sendo dito, num 
caminho em que se pudesse ter algum discernimento acerca das prioridades e 
urgências, das pequenas estratégias do dia-a-dia em benefício de um trabalho ora 
pontual ora de fortalecimento familiar e comunitário?  

Assim, pareceu interessante aliar essas indagações às discussões e ações da 
Atenção Básica em Saúde, especialmente às equipes de Saúde da Família, uma vez 
que a realização das Visitas Domiciliares é amplamente explorada no ESF, bem 
como a relação entre CAPS e Atenção Básica que se mostra como um desafio ainda 
latente e necessário de ser aprofundado, já que nem sempre se pode observar uma 
adequada organização dos fluxos de atendimento e sistematização do trabalho em 
rede.    
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Juntar todos esses elementos na construção e implementação de um projeto 
de pesquisa, aliando uma perspectiva que também pudesse dar voz aos principais 
implicados nesse processo é o desafio que se tem feito concretizar nos 
desdobramentos desse estudo. Nesse sentido, espera-se contribuir com a 
ampliação das discussões acadêmicas, com qualidade em relação ao saber e fazer 
e, principalmente, com o benefício da população que é atendida nas unidades 
públicas de saúde.  
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2 – Visitas Domiciliares 

 

2.1 – Revisão Bibliográfica sobre Visitas Domiciliares 

 

A discussão sobre Visitas Domiciliares surge como tema central desta 
pesquisa, uma vez que se articula com os elementos trabalhados na Introdução, 
materializando estratégias conjuntas de diferentes serviços no objetivo comum de 
atender integralmente a população usuária e criar estratégias de cuidado em saúde 
extrapolando a noção de atenção centrada no “intra-serviços”. Embora o termo 
correto em português seja “Visita Domiciliária”, optaremos por referenciar como 
“Visita Domiciliar”, por ser o termo usual. 

Assim, buscou-se aprofundar a discussão sobre a necessidade de construção 
de instrumentos técnico-operativos que deem conta da dinâmica e necessidades dos 
serviços, a partir dos princípios do SUS, levando em consideração a perspectiva e o 
entendimento das equipes profissionais, dos usuários e de seus familiares.  

Foram acessadas e utilizadas as principais bases de dados de artigos 
científicos online: a LILACS (literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde), Scielo (Scientific Eletronic Library On Line), Pubmed (US National Library Of 
Medicine) e Google Acadêmico. Também foi realizada busca na Biblioteca Digital da 
PUC/SP – Sapientia, DEDALUS da USP/SP e ACERVUS da UNICAMP/SP. 

 A construção do processo de pesquisa bibliográfica foi explorada por meio da 
busca por descritores pertinentes e palavras-chave.  Os principais descritores 
utilizados foram: “Visitas Domiciliares”, “Visitas Domiciliares AND Saúde Mental”, 
“Visitas Domiciliárias AND Saúde Mental”, “Visitas Domiciliares AND Assistência 
Domiciliar”, “Visitas Domiciliares AND Atenção Básica”, “Visitas Domiciliárias AND 
Atenção Básica”.  

Os resultados foram selecionados e agrupados de acordo com a pertinência e 
possibilidade de uso. Foram escolhidos apenas textos completos, nacionais, e 
disponíveis para download, de forma que a pesquisa na base Pubmed serviu apenas 
para um panorama mais genérico das produções internacionais. A busca realizada 
na base do Sapientia – PUC/SP não pode ser considerada válida devido às 
especificidades de seu sistema de busca, o que resultou na escolha de uma 
dissertação de mestrado apenas. No Google Acadêmico optou-se avançar apenas 
até o 100° resultado, uma vez que o sistema de pesquisa vai associando termos e 
se afastando gradualmente dos descritores iniciais. 

Os processos de busca bibliográfica revelaram grande quantidade de artigos 
que se repetem em mais de uma base de dados. Após a leitura dos resumos e 
análise da pertinência, obtivemos 32 trabalhos, sendo 28 artigos e 4 teses. 
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Quadro 1 - Bases de dados utilizadas* 

 1 2 3 4 5 6 

LILACS 308 01 20 50 28 08 

Scielo 153 01 08 06 12 05 

Pubmed 38      

Google Acadêmico 14900 9370 8600 4890 11000 11700 

Sapientia 47 337 377 67 504 504 

DEDALUS 91 02 10 08 14 04 

Acervus 09 11 266 175 262 08 

*tabela criada pelo autor. 

Legenda: 

1 - Visitas Domiciliares  

2 - Visitas Domiciliares AND Saúde Mental 

3 - Visitas Domiciliárias AND Saúde Mental  

4 - Visitas Domiciliares AND Assistência Domiciliar 

5 - Visitas Domiciliares AND Atenção Básica 

6 - Visitas Domiciliárias AND Atenção Básica 

 

2.1.1 Discussão da revisão Bibliográfica  

 

A partir de uma objetiva proposta que consiste na ida de determinados 
sujeitos profissionais à residência de outros sujeitos, demandantes ou demandados 
de alguma ação, o processo da Visita Domiciliar obedece às leis e mecanismos que 
são intrínsecos aos objetivos pelos quais se faz necessária. Esses objetivos, 
construídos no contexto histórico em que se dão, apresentam especificidades e 
revelam não apenas características específicas do seu uso técnico-instrumental, 
mas também concepções sobre as práticas dos profissionais de saúde.  

Não se faz como produção do fazer profissional cuja funcionalidade se esgota 
em si mesma ou circunscrita na relação sujeito/objeto. As demandas que são 
objetos de intervenções realizadas por meio de Visitas Domiciliares revelam, de 
alguma forma, a perspectiva mais geral e paradigmática de sua filiação, isto é, suas 
exigências e necessidades históricas, entrelaçando determinantes que se 
apresentam tanto no cotidiano, como nas relações mais amplas da sociedade e das 
classes sociais e articulando saberes e práticas. Segundo Guerra (24), quanto à 
diversidade e complexidade das intervenções profissionais, 

 

Tais demandas e requisições exigem do profissional a 
criação e a recriação, tanto de categoria intelectivas que 
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possam tornar compreensíveis as problemáticas que lhe 
são postas como de intervenção nos sistemas de 
mediações que possibilitam a passagem das teorias às 
práticas. (p.34)  

  

Encontramos a Visita Domiciliar, como instrumento técnico-operativo de 
trabalho em saúde, já em uso frequente na cidade de Londres no século XIX, com 
conhecimentos sistematizados a partir de experiências de mulheres com pouca 
instrução que eram pagas para educar famílias carentes sobre cuidados de saúde. 
Foram chamadas de Visitadoras Sanitárias. No século XX também era possível ver o 
trabalho das enfermeiras de Saúde Pública nos Estados Unidos, das quais muitas 
realizavam Visitas Domiciliares nas comunidades com o objetivo de atender diversas 
demandas de saúde (25). 

Há diferentes relatos sobre a origem da VD. Para Oliveira (26), foi desenvolvida 
na Inglaterra no século XIX e chegou ao Brasil em 1919 com a criação dos “Serviços 
de Visitadoras” no Rio de Janeiro. Santos (27) acrescenta que o marco inicial teria 
sido um artigo publicado pelo Dr. J. P. Fontelle em “O Jornal”, no ano de 1919, em 
que o mesmo alertava sobre a necessidade de formação de Enfermeiras Visitadoras 
e sugeria a criação de um novo serviço. 

Verri (28), apoiada no resgate histórico realizado por Cunha (29), coloca que 
atender doentes no domicílio remonta dos tempos bíblicos, citando a prestação de 
caridade como uma forma de prestar assistência: 

  

A característica principal deste período relaciona-se à 
falta de uma metodologia assistencial, uma vez que as 
pessoas eram movidas por sentimentos religiosos de 
caridade e solidariedade aos pobres e doentes. No 
século XV, organizações militares e ordens religiosas 
iniciaram o desenvolvimento de uma forma de 
atendimento domiciliário que muito se assemelhava a um 
serviço regionalizado de enfermagem (p.53) 

 

A autora também relata que no ano de 1610, São Francisco de Sales, por 
meio da Ordem da Virgem Maria, fundou uma “congregação feminina destinada a 
visitar a casa de doentes diariamente desenvolvendo atividades como alimentação, 
higiene e auxílio na vestimenta. Estas atividades foram encerradas por uma 
determinação da Igreja, que passou a exigir que as mulheres religiosas fossem 
enclausuradas (28).  

No século XX, por meio de Sir Willian Rathbone, teria sido criado o primeiro 
serviço de enfermagem de Saúde Pública domiciliar em Liverpool, Inglaterra. Já nos 
EUA, em 1890 existiam vinte e uma Associações de Enfermeiras Visitadoras 
espalhadas pelos EUA, que se dedicavam basicamente aos grupos materno-infantis 
e aos tuberculosos (29).  

Reinaldo et al (30), apoiado no trabalho de Rosen (31), sugere outra perspectiva 
para a gênese da Visita Domiciliar. Segundo o autor ela remonta à Grécia antiga a 
partir do trabalho de médicos que percorriam as cidades prestando assistência e 
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orientando as famílias. Fora retomada no período do Iluminismo na Europa, 
particularmente no século XIX, adquirindo status de prática de Saúde Pública no 
intuito de minimizar e combater os danos causados por doenças como a peste, 
varíola, tifo, cólera, etc. Também segundo esses autores, a partir do século XX, a 
Visita Domiciliar já estava amplamente inserida nas práticas de enfermagem na 
Europa e nos Estados Unidos.  

No Brasil, a prática das Visitas Domiciliares foi implantada a partir da criação 
da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras na cidade do Rio de Janeiro, 
com o decreto n°791 de 27 de setembro de 1890 no Hospital Nacional de Alienados. 
A missão desses profissionais era dar respostas às endemias e epidemias que 
assolavam o Rio de Janeiro na década de 20, a partir das práticas das chamadas 
Visitadoras Domiciliares (30)  

A abordagem, nesta época, priorizava ações de reforço à autoridade sanitária 
e médica para controlar e persuadir a população em relação ao cumprimento das 
estratégias e normas sanitárias, no intuito de controlar e prevenir doenças. As 
Visitadoras de Saúde, como passaram a ser chamadas, prestavam assistência 
abordando temas como higiene e cuidado de doentes. Com a atuação da Fundação 
Rockefeller a partir de 1916, e do então diretor do DNSP (Departamento Nacional de 
Saúde Pública), Carlos Chagas, foi incentivada a criação de cursos e escolas que, 
inclusive, teriam impulsionado a estruturação da enfermagem profissional (30).  

Esse primeiro período de florescimento da prática das Visitas Domiciliares foi 
marcado pelo alto número de casos de doenças infectocontagiosas como 
tuberculose e hanseníase, além de altas taxas de mortalidade infantil. Nesse 
sentido, o caráter prático das visitas perpassava fortemente o trato a essas 
demandas já postas, num caminho tanto de redução do sofrimento daqueles já 
acometidos pelas doenças, quanto de prevenção de novos casos, numa ideia de 
que as condições de habitação e de vida dentro de casa eram os fatores primeiros 
do adoecimento.  

Para Santos et al (27) sobre a VD,  

 

(...) os problemas decorrentes de seu emprego como 
uma técnica que mobiliza questões que envolvem, por 
um lado, aspectos culturais dos usuários/famílias e, de 
outro, a formação dos trabalhadores e seu preparo para 
adentrar no domicílio das famílias, convergem para uma 
dualidade criada no domicílio, tornando-se este, ao 
mesmo tempo, um espaço privado e público 
respectivamente, situação esta que, tanto nos primórdios 
da saúde pública, tanto quanto, nos projetos de medicina 
comunitária dos anos setenta foram foco de 
preocupação.  

 

O estudo desses autores destaca o trabalho pioneiro da enfermeira carioca 
Ana Nery, que realizou umas das primeiras tentativas de sistematização do trabalho 
das Visitadoras em solo nacional. Segundo ela, as principais atividades a serem 
exercidas eram divididas nas seguintes funções: função tática (penetrar na 
intimidade do tecido social, fazer a detecção precoce dos casos suspeitos de 
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tuberculose, para tratamento ou isolamento e fazer registros minuciosos sobre as 
situações encontradas), função de representação (reforçar a ordem médica e a 
autoridade sanitária, lembrando a todos, por sua presença mesma, de seus deveres 
para com a saúde pública), função de persuasão (utilizar sua imagem ideal de 
mulher para fazer sentir às famílias o alto significado de sua visita e da 
magnanimidade do projeto oficial), função de controle (verificar o cumprimento das 
normas sanitárias de profilaxia da tuberculose).  

Em 1942 foi criado o SESP (Serviço Especial de Saúde Pública), e 
implantado prioritariamente nas regiões Norte e Nordeste. Neste serviço, o curso 
das Visitadoras servia para treinar pessoal para exercer atividades de Saúde Pública 
e ações de promoção da higiene. No conteúdo programático, eram oferecidas 
noções de educação doméstica, como atuação na copa, cozinha, rouparia, 
arrumação e limpeza em geral de casa, do quintal, orientações sobre compras em 
mercado, cuidado com a horta, criação de animais e acompanhamento ao trabalho 
dos serviçais. O objetivo era intervir diretamente no interior do domicilio, garantindo, 
mesmo aos mais pobres, um mínimo de higiene da habitação, Eram sugeridas 
modificações nas estruturas das habitações, outras formas de ventilação e 
iluminação das casas, etc.(27). 

Todavia, o modelo hospitalocêntrico era hegemônico e conveniente para que 
os profissionais de saúde entrassem em contato com seus pacientes em um espaço 
físico específico, o espaço físico do hospital. No período entre os anos 1950 e 1970, 
inclusive com a criação do Ministério da Saúde no ano de 1953 e suas 
consequências para a área da saúde, e estendendo até a abertura democrática na 
década de 80, a VD, dadas as especificidades das políticas de saúde vigentes, não 
foi encontrada em citações ou destaque entre as estratégias de ação em saúde, 
apesar do consenso sobre sua importância em programas de controle sanitário. 

 

2.2 A Visita Domiciliar em Saúde Mental a partir da criação do SUS 

 

A implementação de novas políticas de saúde a partir dos anos 80, realizadas 
num processo complexo, aponta mudanças nas concepções e práticas em Saúde 
Mental, contrapondo o modelo tradicional de psiquiatria ao sujeito portador de 
direitos. Como já apontado na Introdução, a Reforma Psiquiátrica no Brasil ganhou 
força a partir da década de 90 e representou uma investida e uma ruptura com a 
lógica instituída de financiamento, assistência e cuidado na rede em Saúde Mental, 
redimensionando os campos teórico-metodológicos, jurídico-políticos e sócio-
culturais, em oposição crítica ao modelo hospitalocêntrico (5). 

Novos serviços foram implementados e, por sua vez, deviam constituir 
articulação com outros serviços, de forma a promover a atenção no território a partir 
da perspectiva de integralidade no cuidado. Por meio da construção de novas redes 
e mecanismos de intervenção, novos conhecimentos foram criados e utilizados de 
forma a estabelecer uma perspectiva crítica às condutas tradicionais sobre os 
sujeitos portadores de transtornos mentais e as relações vivenciadas por eles.  

A Reforma Psiquiátrica não foi apenas uma criação de nova estrutura física 
com formatação diferenciada de recursos humanos e materiais para tratamento a 
psicóticos graves, onde os mesmos podiam dormir, realizar atividades e grupos ou 
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permanecer durante o dia, mas a construção de uma lógica que se erigiu nos 
preceitos de cidadania, autonomia e inclusão social, em que a Visita Domiciliar 
ganhou centralidade estratégica. 

Na Saúde Mental, o tema das Visitas Domiciliares vem sendo recentemente 
explorado e a literatura é ainda um campo aberto de investigação. Os artigos 
encontrados a relacionam, principalmente, com o período posterior à criação do SUS 
e do processo de virada realizado a partir da Reforma Psiquiátrica. 

Todavia, o estudo realizado como parte integrante da dissertação de 
mestrado de Miskulin (32:11), pela Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, na 
década de 90, primórdios da implantação do modelo substitutivo ao manicômio, já 
identificava as vantagens da abordagem domiciliar e a eficácia na diminuição e 
reincidência de internação dos pacientes que foram atendidos pelo Programa de 
Atendimento Domiciliar (PAD). A conclusão do estudo aponta que o Programa 
avaliado “apresenta-se como uma nova modalidade de tratamento em Saúde 
Mental, favorecendo a recuperação do paciente em seu próprio lar e auxiliando as 
famílias a compreender seus doentes psiquiátricos e a lidar melhor com eles”. 

Curioso perceber que, ao realizar a revisão da literatura, a pesquisadora 
utiliza-se principalmente de referenciais advindos dos processos de 
desinstitucionalização realizado em outros países, como Inglaterra, Itália, Estados 
Unidos e Canadá. Na análise brasileira utiliza-se da literatura que faz a crítica ao 
modelo hospitalar, especialmente citando Luís Cerqueira Cesar, provavelmente pela 
baixa produção acadêmica existente à época. 

Do ponto de vista teórico, a Visita Domiciliar é, de maneira genérica, 
concebida como um instrumento facilitador na abordagem das equipes-profissionais 
de saúde com o objeto de sua intervenção. Os estudos, em geral, a colocam como 
recurso (30), tecnologia (33), estratégia (26,35), modo de atendimento (36,37,40), 
instrumento (27,30,35,38,39), prática (38,39), método (41), dispositivo ( 34,37), atividade (34), 
processo de trabalho (27), em que é possível entender as dinâmicas e as condições 
mais diversas em que estão inseridos os usuários e famílias, objetivando a 
realização de alguma ação específica ou conhecimentos que subsidiem o 
planejamento da ação. 

Por outro lado, os caminhos que levam à sua problematização e análise são 
heterogêneos. Alguns textos abordam o tema a partir das questões elaboradas por 
uma categoria ou segmento profissional específico (enfermagem, psicologia, 
medicina, ACS, etc.), outros se norteiam a partir da reflexão sobre os princípios de 
políticas de saúde, programas e serviços (portarias e regulamentações ministeriais 
do SUS, CAPS, UBS, ESF, etc.), uma minoria ainda a toma destacadamente como 
objeto em si de análise.  

Optou-se por não estabelecer uma reflexão centrada nas características e 
debates realizados no interior de cada grupo, mas por destacar alguns elementos e 
discussões sobre os caminhos que levam, concebem e motivam a realização de 
uma Visita Domiciliar. 

De acordo com o relato de Labate et al (39:): 
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o Núcleo (de Saúde Mental) realiza Visita Domiciliar para 
pacientes faltosos, por solicitação médica, quando a 
história do doente não está clara, ou quando a 
profissional suspeita de algum problema no lar (...) a 
visita domiciliária possibilita a equipe de saúde a 
observação do indivíduo dentro de seu contexto, do seu 
meio ambiente, condições de habitação, de higiene, de 
saneamento básico e relações afetivo-social entre os 
membros da família.(p.627) 

 

É preocupação de alguns pesquisadores elencarem questionamentos que 
aprofundem a visão da Visita Domiciliar como um instrumento facilitador utilizado na 
abordagem dos usuários e suas famílias em que é possível entender a dinâmica 
familiar e verificar as possibilidades de envolvimento da família no tratamento 
oferecido ao usuário. A Visita Domiciliar, após a alta dos usuários dos serviços de 
Saúde Mental, nesta visão, pode fornece-los suporte para que os mesmos possam 
dar continuidade ao tratamento, evitando, assim, a re-internação (26,40,37). 

O “manejo” da assistência e do cuidado ao portador de sofrimentos mentais 
parece trazer especificidades que desdobram ações cujo caráter remete às 
situações que requerem a tomada de decisão, visando seu equacionamento ou 
minimização a curto e médio prazo principalmente. Nesse sentido, a concepção 
parece pautar-se, majoritariamente, na aquisição de conhecimentos que possibilitem 
compreender um contexto ou verificar condutas que garantam a efetiva aplicação 
das prerrogativas de algum tratamento indicado por profissionais de saúde.  

Assim, sua funcionalidade existe na medida em que se objeta por 
necessidades e problemas enfrentados pelos usuários e as respostas dos serviços 
aos mesmos, num caminho em que a observação das necessidades de saúde se 
coloca privilegiadamente para garantir maior eficácia das técnicas acordadas como 
válidas e eficazes. Nesta perspectiva, são levantados temas subsidiários de 
discussão como questões éticas sobre público e privado, diferenças entre equipe e 
população usuária, etc.(39):  

 

Dentro da família convivem o espaço público e o privado, 
sendo o primeiro tudo que vem à público, e o segundo 
constitui-se o espaço em que o grupo divide a 
convivência entre seus membros. Ambos os espaços 
convivem constantemente, pois dependem um do outro. 
Quando encontramos o paciente e seu familiar na 
instituição comunitária temos contato com os aspectos 
públicos da família. Porém quando vamos até a casa do 
doente, entramos em contato com o aspecto privado. O 
lar representa o espaço privado da vida familiar. As salas, 
os quartos e as demais dependências são os espaços da 
privacidade, onde os membros estabelecem as relações 
mais íntimas e procuram refúgio na busca de liberdade. 
(...) Para nós a rua é um espaço onde a gente se move, 
mas para os extratos mais baixos da sociedade a rua é o 
espaço onde se dá a socialização das pessoas (p.628) 
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Em outro caminho, a Visita Domiciliar é refletida como uma unidade 
epidemiológica, social e administrativa de trabalho. No estudo de Albuquerque e 
Bosi (42) é encontrada a seguinte passagem  

 

a atenção às famílias e à comunidade é o objetivo central da 
Visita Domiciliar, sendo entendidas, família e comunidade, como 
entidades influenciadoras no processo de adoecer dos 
indivíduos, os quais são regidos pelas relações que estabelecem 
nos contextos em que estão inseridos. Compreender o contexto 
de vida dos usuários dos serviços de saúde e suas relações 
familiares deve visar ao impacto nas formas de atuação dos 
profissionais, permitindo novas demarcações conceituais e, 
consequentemente, o planejamento das ações considerando o 
modo de vida e os recursos de que as famílias dispõem. (p. 
1104) 

 

 Sobre a realização de Visitas Domiciliares, Delfini et al. (43) coloca que não 
existem regras ou critérios rígidos a serem seguidos, uma vez que as mesmas 
devem ser pensadas de acordo com cada situação e cada família. Ao relatar o 
processo de interação do CAPS Itapeva com uma UBS da região da Bela Vista, 
indica que  

 

Nem todos os casos discutidos nas reuniões necessitam de 
Visitas Domiciliares. Elas são feitas apenas quando há situações 
de crise, como em caso de intenso sofrimento psíquico e de 
vulnerabilidade social, ou quando a equipe sente-se insegura 
para lidar com tais situações. (...). Enfatizamos que as visitas 
são apenas uma parte do processo no atendimento às famílias, 
e não o objetivo final (...) (p. 1489-1490) 

  

Já o estudo de Pinho (35) coloca que a partir do nascimento de diferentes 
propostas de constituição de serviços (modelo CAPS) que, articulados com outros 
serviços, orientem e regulem a atenção no território, para promover a integralidade 
no atendimento, procura-se ter um novo olhar para a loucura, com a construção de 
novas redes, instrumentos e possibilidades concretas para redimensionar 
conhecimentos, práticas e condutas cristalizados sobre os sujeitos, seus problemas 
e suas relações.  

Os CAPS, nesse sentido, materializam os ideais sanitários como garantia de 
acesso, acolhimento e tratamento digno ao individuo com sofrimento mental, na 
comunidade em que estão inseridos – instrumentos que possibilitam reorganizar a 
rede de Saúde Mental brasileira, em diferentes níveis de atenção/complexidade – 
repolitiza o sujeito e a saúde, produz movimentos contra-ideológicos e contra-
hegemônicos no macro espaço. Para o autor (35), 
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O trabalho com a Visita Domiciliar parece, então, 
totalmente compatível com a proposta de desconstruir 
saberes cristalizados sobre a loucura enquanto doença, 
já que a visita acompanha o usuário e presta suporte à 
sua família, na tentativa de reaproximar sujeitos e 
construir novos espaços de inclusão e relação dentro do 
sistema familial. Nesse sentido, entendemos que a Visita 
Domiciliar desponta como uma modalidade instrumental 
dentro das ações em Saúde Mental que busca fortalecer 
vínculos e construir identidade e pontes entre sujeitos, 
serviços e sociedade. (p. 32) 

 

Com base no exposto acima, a questão acerca do conceito de Visita 
Domiciliar na Saúde Mental a partir do SUS reside, justamente, na ideia de torná-la 
um tipo de “parâmetro”, isto é, uma espécie de “qualificador” que, entre outros 
instrumentos técnico-operativos, se faz recurso da ação profissional para a inversão 
na lógica da atenção e assistência que toma o usuário como sujeito descolado das 
relações sociais, do território e do lugar sócio-subjetivo em que emerge a realidade e 
a sua vida cotidiana. Seria uma preocupação com a percepção de que a Visita 
Domiciliar não seja apenas um dispositivo subsidiário que atua para que se conheça 
melhor um contexto e se possa agir com maior efetividade.  

A ideia de seu destaque na execução e materialização das novas políticas de 
saúde nos parece colada justamente à revisão de sua utilidade e finalidade a partir 
de uma “nova luz” paradigmática que norteia em si o trabalho comunitário em Saúde 
Mental. Nesta concepção, as visitas não estão só situadas centralmente por uma 
relação instrumental.  

A própria instituição e emergência de um novo quadro conceitual a partir do 
SUS é que interpõe um redimensionamento radical do que se entende por Visitas 
Domiciliares. Assim, antes de colar-se a serviço de qualquer objetivo ou prática, 
serve a quem a “concebe”, isto é, aos princípios e diretrizes das políticas de saúde, 
em processo dinâmico e retroalimentado.  

A Visita Domiciliar, ao permitir novas demarcações conceituais para o 
planejamento de ações, não o faz por necessidade imediata somente, mas porque o 
todo conceitual já situa uma forma distinta de demarcação a partir do conjunto 
teórico-metodológico e ético-político do qual faz parte. Esse processo é 
retroalimentado na medida em que a própria realização das Visitas Domiciliares 
fornece elementos que determinam os aspectos conceituais e os aprofundam. 

Podemos destacar as seguintes ideias: 

 Que não existem critérios rígidos para a realização de Visitas Domiciliares, o 
que permite não circunscrever precisamente os limites dentro dos quais seria 
possível formular um padrão definido para seu uso; 

 As Visitas Domiciliares em geral se referem à atenção às famílias e à 
construção de vínculos sociais e institucionais;  

 As necessidades dos sujeitos e as especificidades de cada contexto podem 
ser tão diversas quanto os próprios objetivos a serem atingidos pelas Visitas 
Domiciliares. 
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Todavia, essas ideias precisam estar associadas e referidas a partir de um 
quadro que também leve em conta a questão histórica, isto é, os determinantes 
particulares do contexto a partir de uma perspectiva que abarque as questões 
culturais, a violência urbana, as condições sócio-econômicas, a inserção e aceitação 
das equipes de saúde no território, as relações de poder, a história e a situação 
institucional dos serviços, a demanda espontânea e a reprimida, etc. 

Afirmar, nesse sentido, que só podem ser realizadas Visitas Domiciliares nas 
condições X ou Y, ou hierarquizar segundo prioridades a serem definidas pelos 
serviços, como aponta Delfini et al. (43), pode ser também um limitador quando 
adotado de forma generalizante. Isso porque a complexidade, co-existência de 
diferentes processos vivenciados e necessidades direcionam os atendimentos e 
conduzem à realização de ações que variam entre emergenciais, de urgência ou 
acompanhamento (sistemático ou não), sendo que nenhuma das mesmas precisa 
variar entre as outras a partir de uma ordem de importância, uma vez que todas são 
necessárias e importantes. Aqui há um desafio de planejamento e organização da 
agenda. 

Assim como novas situações podem impelir a realização de ações da ordem 
do imediato, existem combinados de acompanhamentos advindos de planos cujos 
prazos e tempos são diferentes porque estão na relação direta com prazos e tempos 
outros, como por exemplo, quando envolvem relações de rede e instituições como o 
INSS, sócio-jurídicas, etc. que podem demandar Visitas Domiciliares e 
acompanhamento frequente mesmo pelo profissional de saúde. 

Na ESF, por exemplo, o Agente Comunitário pode encontrar as pessoas na 
rua, conversar na calçada, ser sugerido a fazer uma visita pelo vizinho de alguém 
que não está bem, etc., e, assim, buscar subsídios para o processo de atenção 
compartilhando informações, dificuldades e planejando ações em espaços 
destinados a esse fim com outros profissionais e serviços, como as reuniões de 
equipe e no Apoio Matricial. O mesmo pode ocorrer com os profissionais do CAPS 
quando no trabalho nos domicílios. 

Por outro lado, essa relação também pode implicar uma certa “vigília” ou 
controle moral, baseando tanto nos conceitos pessoais dos profissionais quanto nas 
normas prescritivas “em nome” de um saber técnico que veste o jaleco da verdade. 
Nesse caso, as visitas podem implicar uma relação de poder e vigilância que afeta 
diretamente a intimidade e o poder de escolha das pessoas. 

Esses espaços coletivos destinados à co-responsabilização de serviços e 
profissionais como as reuniões de equipe, reuniões entre equipes, reuniões de rede 
e Apoio Matricial podem ser de extrema importância para potencializar, assim como 
as Visitas Domiciliares, alguma mudança na lógica da atenção em Saúde Mental. É 
de supor que a possibilidade de troca de informações e construção de estratégias 
comuns e compartilhadas aumenta o repertório das equipes, o conhecimento técnico 
do que se faz e a construção de vínculo. Nesse sentido, pode-se inferir que poderia 
minimizar ou refletir o aspecto invasivo e controlador das práticas.   

Desta forma, não seria possível discorrer sobre as Visitas Domiciliares sem 
que estivessem interagindo dinamicamente com outras estratégias que constituem 
um conjunto de elementos que se complementam entre si, ampliando e qualificando 
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as possibilidades de ação em saúde. Seria como delegar a esta ou aquela estratégia 
a responsabilidade de dar conta de algo que, em si, não se esgota pontualmente.  

Em posse de todos os requisitos que nos coloquem próximos do que seria 
uma Visita Domiciliar efetiva, seja: atentando às necessidades prementes; 
utilizando-se de conhecimentos colhidos numa relação orgânica com o território de 
forma a entender a complexidade das famílias e dos casos; numa perspectiva 
ampliada do conceito de saúde no SUS, trabalhando prevenção, promoção e 
tratamento, a partir de planejamento sério e obstinado; definindo bem claro os 
objetivos e o caráter que se impõe na realização das ações no domicílio e sua 
periodicidade; de posse de informações e orientações que de fato possam incidir 
sobre as problemáticas; possuindo a retaguarda de outros espaços como o Apoio 
Matricial e as reuniões de equipe; não se pode negligenciar a percepção de quem 
recebe ou é demandatário destas ações. Afinal, os sujeitos mais interessados, direta 
ou indiretamente, são os que de alguma forma são beneficiados pelas ações dos 
profissionais. 

É nesse sentido que esta pesquisa também busca subsídios nesses sujeitos, 
em suas perspectivas, em suas vivências, suas relações sócio-subjetivas com o 
território e com os serviços, uma vez que podem trazer questões de extremo 
interesse para os profissionais e gestores, bem como os “pontos cegos” das ações, 
aquilo que não se materializa enquanto política, a problematização por um outro 
olhar.  

A participação dos sujeitos na avaliação daquilo que lhes diz respeito, 
colocando sua visão e perspectiva é uma forma de qualificar e ampliar as noções 
que a literatura coloca e que são problematizadas pelos autores. É também supor 
que o trato teórico-metodológico e técnico-operativo não avança por um caminho 
unívoco, no sentido profissional-usuário, serviço-demanda. Nem, tampouco, um 
respeito formal que trabalha por um convencionalismo acadêmico na 
democratização do saber. 

  

2.3 Trabalho Interprofissional, Projetos Profissionais e Colaboração 

 

Vários profissionais são chamados a intervir propositivamente nas expressões 
concretas da “loucura” e do sofrimento mental que se revelam a partir da vida social 
e das relações sociais, assim como são chamados a ocupar posições e são 
responsabilizados de acordo com as especificidades dos programas e projetos em 
que estão inseridos.  

Vimos acima que, a partir da perspectiva do SUS, os CAPS e a Atenção 
Básica possuem um posicionamento central e estratégico no contexto das políticas 
de Saúde Mental, bem como as Visitas Domiciliares são instrumentos importantes 
no processo de atenção e cuidado. A perspectiva do trabalho interdisciplinar é tida 
como pressuposto para o desenvolvimento e concretização dos princípios do 
trabalho em saúde.  

Reconhecer esses serviços como espaços sócio-ocupacionais cujas 
atribuições são materializadas a partir da ação de diferentes profissionais com 
distintas formações acadêmicas, nos fornece um indicativo de que existe uma 
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diversidade de concepções e objetivos que são trazidos no bojo das especificidades 
de cada profissão, bem como no posicionamento dos profissionais frente às 
demandas institucionais e às respostas recebidas.  

Assim, já é possível visualizar a complexidade em que se coloca a discussão 
sobre o trabalho interprofissional, haja visto o comprometimento de cada profissional 
com o projeto ético-político de sua profissão e com a especificidade de sua área. 
Nesse sentido, a perspectiva interprofissional, no trato da concretização das ações 
profissionais e interdisciplinares e no trato das questões do conhecimento, se 
colocam como desafio imenso à revisão paradigmática que foi trazida pelo 
movimento de desinstitucionalização da Reforma Psiquiátrica. 

Pergunta-se, então, dada a especificidade desse estudo, em que medida o 
desenvolvimento de conhecimentos teórico-metodológicos, a partir de uma 
perspectiva interdisciplinar, pode subsidiar a construção e aperfeiçoamento de 
técnicas e instrumentos operativos para o trabalho interprofissional?  

Diversas “dimensões” emergem na dinâmica entre as relações advindas da 
esfera do cotidiano, exigindo exercício crítico, análise e discernimento, para que os 
questionamentos se desdobrem em conhecimento sistematizado capaz de dar conta 
das demandas insurgentes. Nesse sentido, ressaltamos a importância dos 
processos de investigação e atitude investigativa (44), que são constituintes do 
trabalho profissional. A necessidade da pesquisa, enquanto pressuposto para a 
práxis profissional, desvela-se no emaranhado caótico em que emerge o cotidiano 
institucional e nas tramas das relações sociais. 

Todos os dias, no cotidiano dos CAPS e do PSF, o trabalho profissional flui 
emparelhado com relações que são estabelecidas entre profissionais, assistentes 
sociais, psicólogos, administradores, gestores, enfermeiros, médicos, Agentes 
Comunitários de Saúde, etc. Nesse sentido, o universo de relações que são 
estabelecidas a partir da dinâmica do trabalho profissional se dá e se aplica a 
pessoas/sujeitos/indivíduos sociais que habitam as instituições e, de alguma forma, 
movimentam e direcionam (mesmo que passivamente), no fluxo do dia-a-dia, os 
mecanismos de determinada política ou ação profissional e de equipe. À primeira 
vista, dada a dinamicidade e complexidade do cotidiano, esse universo apresenta-se 
pronto e dado. Todavia, parece-nos que as respostas dos profissionais a esse 
universo não se faz apenas com “intenções” ético-políticas. Antes disso, é preciso 
conhecer (e reconhecer) onde se está “pisando”, quem são e como se situam os 
sujeitos profissionais. 

O cotidiano de um serviço de saúde, como um CAPS ou uma UBS, por 
exemplo, é atravessado por um fluxo imenso de papéis e sentenças como: receitas, 
afastamentos do trabalho, relatórios de Visitas Domiciliares, laudos para o INSS, 
pedidos de internação/acolhimento, acesso a medicamentos e atendimentos, 
códigos de doenças/diagnóstico, prontuários, fichas de matrícula e 
encaminhamento, processos judiciais, grupos, acolhimento, triagem, prognóstico, 
alta, etc. Em torno desses elementos, muitas decisões são tomadas incidindo 
diretamente sobre a vida das pessoas e cada uma delas é objeto de inúmeras 
intervenções profissionais. 

No imediato, uma queixa pode ser o indicativo de algo a ser levado em conta 
pelo profissional e motivar uma conduta (como, por exemplo, a ideação suicida pode 
levar a um período de acolhimento no CAPS), porque agimos teleologicamente. 



 

23 

 

Segundo a análise de Netto (44), a teoria social crítica já demonstrou que a sociedade 
não é uma entidade de natureza intencional ou teleológica, isto é, a sociedade não 
tem objetivos nem finalidades, ela apenas dispõe de existência em si, puramente 
factual. No entanto, a mesma teoria sublinha que os membros da sociedade, 
homens e mulheres, sempre atuam teleologicamente, ou seja, as ações humanas 
sempre são orientadas para objetivos, metas e fins. A ação humana, seja individual, 
seja coletiva, tendo em sua base necessidades e interesses, implica sempre um 
projeto que, em poucas palavras, é uma antecipação ideal da finalidade que se 
pretende alcançar, com a invocação dos valores que a legitimam e a escolha dos 
meios para lográ-la. 

Por isso mesmo, nesses projetos há necessariamente uma dimensão política, 
que envolve relações de poder. É claro que esta dimensão não pode ser diretamente 
identificada com posicionamentos partidários, ainda que se considere que os 
partidos políticos sejam instituições indispensáveis e insubstituíveis para a 
organização democrática da vida social no capitalismo contemporâneo. A 
experiência histórica demonstra que, tendo sempre em seu núcleo a marca da 
classe social a cujos interesses essenciais respondem, os projetos levados a cabo 
pelos sujeitos constituem estruturas flexíveis e cambiantes que incorporam novas 
demandas e aspirações, transformam-se e se renovam conforme as conjunturas 
históricas e políticas. 

Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma profissão, 
elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos 
e funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu 
exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
estabelecem as bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as 
outras profissões e com as organizações e instituições sociais privadas e públicas 
(inclusive o Estado, a quem cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos 
profissionais) (44). 

 Segundo Netto (44), os elementos éticos de um projeto profissional não se 
limitam a normativas morais e/ou prescrições de direitos e deveres: eles envolvem, 
ademais, as opções teóricas, ideológicas e políticas dos profissionais. Por isto 
mesmo, a contemporânea designação de projetos profissionais como ético-políticos 
revela toda a sua razão de ser que consiste numa indicação ética só adquire 
efetividade histórico-concreta quando se combina com uma direção político-
profissional. 

 Na dinâmica diária, os profissionais dos CAPS e ESF são levados a interagir 
em equipes multiprofissionais deparando-se com diferentes projetos societários, 
institucionais e profissionais. No cotidiano de trabalho, as opções teóricas, políticas e 
ideológicas são objetivadas pelos profissionais que compõem concretamente o 
quadro de pessoal do serviço e das equipes. Nesse sentido, a dinâmica do trabalho 
depende da disponibilidade e dos embates que são travados nos momentos de 
planejamento, em que esses profissionais colocam-se, a favor, contra ou nem a 
favor nem contra, em situação de contribuir, acordar, “boicotar”, etc., os processos 
da equipe. Por isso é preciso questionar se todos os profissionais da equipe se 
disponibilizam para a realização de Visitas Domiciliares ou se entendem que esta 
seria atribuição apenas de outro segmento profissional, como, por exemplo, dos 
Agentes Comunitários de Saúde.   
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Assim, todo profissional representa uma determinada categoria profissional, 
seus pressupostos legais, seu código de ética, sua competência, sua formação 
profissional, qualidade dessa formação, ações privativas, interesses, etc., e seu 
desafio no cotidiano se coloca investido nas ações que pratica, nas posturas que 
adota e nas características de ambos. Dessa forma, o entendimento do trabalho em 
equipe ultrapassa os limites dados somente pelos campos definidos a priori pelos 
projetos e categorias profissionais, levando a necessidade de entendimento 
ampliado e estratégico acerca dos processos que incidem sobre a realidade e que 
chamam à ação. 

  Segundo Furtado (45), há relativo consenso, no âmbito da Saúde Coletiva, em 
torno da necessidade de mais integração entre disciplinas, saberes e práticas, 
principalmente no que diz respeito à organização e qualificação da atenção à saúde. 
Entretanto, os desafios enfrentados no cotidiano dos serviços se inscrevem na 
multiplicidade de situações com que os profissionais se deparam, assim como nos 
déficits e fragilidades das políticas que respondem às necessidades da população.  
Nesse sentido, o autor infere sobre os temas colaboração profissional e 
profissionalismo como relevantes para a discussão do trabalho em equipes de 
referência. 

 Sua discussão implica em considerar duas forças antagônicas: a primeira é 
constituída por um polo representado pelas corporações profissionais e pela lógica 
profissional que tenta, continuamente, garantir um mercado definido e inviolável, 
além de expandir territórios, aumentar a autonomia e elevar seu grau de dominação 
e controle sobre outras categorias. É uma luta constante e partícipe dos processos 
no âmbito da divisão sócio-técnica do trabalho. Esta é a lógica, por exemplo, do Ato 
Médico.  

O outro polo é representado pela lógica da colaboração interprofissional, 
apontando para a necessidade de colocar em comum e partilhar conhecimentos, 
especialidades, experiências, habilidades e até intersubjetividades. A colaboração 
interprofissional é, essencialmente, co-laboração, ou seja, é trabalho com e entre 
muitos, portanto, é ação em equipe, o que não é algo simples. Para o funcionamento 
efetivo em equipe, baseado em profunda colaboração interprofissional, a deliberada 
vontade e orientação de seus integrantes é necessária, mas não suficiente. É 
fundamental a instauração de ambiente democrático e de estruturas e mecanismos 
institucionais que garantam o surgimento, desenvolvimento e manutenção de 
espaços intra-equipes que permitam o florescimento de práticas fundadas na 
cooperação entre saberes e ações. Essa é a lógica, por exemplo, das equipes de 
referência em Saúde da Família. 

Furtado (45)
 ainda coloca que alguns estudos têm demonstrado que, dentre as 

diferentes categorias, predomina a tendência em satisfazer aspirações profissionais 
e manter a autonomia, em detrimento da colaboração profissional. Tal postura 
espelha a própria constituição das profissões, que possuem, em comum, os 
interesses pragmáticos de garantia de mercado de trabalho. 

  Nesse sentido, a particularidade do espaço sócio ocupacional, da constituição 
das equipes, nas características da gestão, da condução local das políticas de 
saúde, entre outros, é que vai possibilitar uma avaliação sobre o processo 
interprofissional de determinado serviço. Todavia, fica claro que as Visitas 
Domiciliares precisam ser concebidas numa lógica de colaboração profissional em 
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que os membros da equipe tenham claro de que ela não é privativa de determinada 
categoria ou profissional ou circunscrita a um ramo específico do saber, muito 
menos reduzida a um papel secundário no arsenal técnico-operativo da equipe.  

 O entendimento de sua importância e a necessidade de ampliar o olhar ao 
sujeito portador de sofrimento mental podem ser os dispositivos motivadores de uma 
ação mais coerente com os princípios das políticas de desinstitucionalização, bem 
como propiciar uma intervenção mais efetiva e completa. Não estar atento a essas 
questões pode demonstrar, por outro lado, a adesão a projetos profissionais mais 
afinados com a lógica tradicional do modelo médico-curativo. 

 Assim, surgem “novas missões e papéis para essa rede básica, que se 
traduzem por um modelo de atenção que permita, junto ao conjunto de usuários, 
realizar práticas que acolham, vinculem e resolvam, no sentido de promover e 
proteger a saúde, no plano coletivo” (46). 
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3 – Saúde Mental na Atenção Básica e Atenção Básica na Saúde Mental 
  
 

Neste capítulo serão realizados um breve resgate histórico e a discussão 
sobre a área da Atenção Básica, da Saúde Mental na Atenção Básica a partir da 
década de 80 e da instituição do SUS, examinando alguns pontos de aproximação 
entre políticas e práticas e os desafios que se colocam na atual conjuntura do 
sistema de saúde no Brasil. 

 Segundo Campos et al. (47), o termo Atenção Primária em Saúde é muitas 
vezes utilizado como sinônimo de Atenção Básica em Saúde em decorrência da 
tradução que foi realizada na época que passou a ser empregada. Paim (48) diz que 
o Ministério da Saúde “tem utilizado a expressão Atenção Básica talvez para evitar a 
confusão com a concepção de APS (Atenção Primária em Saúde) correspondente à 
‘atenção primitiva em saúde’”. Todavia, mais importante que o sentido objetivo do 
uso da terminologia é atentar-se aos significados que podem remeter.  

A Atenção Primária é considerada um arranjo assistencial importante aos 
países que almejam um sistema de saúde com atenção qualificada e que 
reconhecem a saúde como direito de cidadania, por mais que a representação no 
imaginário possa remeter à ideia do trato com problemas mais simples e menos 
complexos, que necessitariam de qualificação e tecnologias também mais simples e 
menos complexas (47:132). 

O Congresso Internacional de Atenção Primária à Saúde, realizado na cidade 
de Alma-Ata no Cazaquistão em 1978, produziu a chamada Declaração de Alma-
Ata, seu documento final, que é considerada como o primeiro documento a colocar a 
Atenção Primária como elemento de destaque internacionalmente. 

Nesse caminho, estudos mais recentes reconhecidos internacionalmente, 
como o de Barbara Starfield (49), autora amplamente citada na literatura sobre o 
tema, tendo, inclusive, o Ministério da Saúde brasileiro publicado e amplamente 
divulgado o seu texto sobre Atenção primária, mostram um efeito positivo da 
Atenção Primária quando são analisados indicadores como taxas de morte 
ajustadas por idade, custos, satisfação da população atendida, entre outros, 
reforçando a ideia de que a ausência de Atenção Primária significa piores resultados 
em saúde e maior custo.  

Segundo a autora,  

A Atenção Primária é aquele nível de um sistema de serviço de 
saúde que oferece a entrada no sistema para todas as novas 
necessidades e problemas, fornece atenção sobre a pessoa (não 
direcionada para a enfermidade) no decorrer do tempo, fornece 
atenção para todas as condições, exceto as muito incomuns ou 
raras, e coordena ou integra a atenção fornecida em algum outro 
lugar ou por terceiros. Assim, é definida como um conjunto de 
funções que, combinadas, são exclusivas da Atenção Primária. A 
Atenção Primária também compartilha características com outros 
níveis dos sistemas de saúde: responsabilidade pelo acesso, 
qualidade e custos; atenção à prevenção, bem como ao tratamento e 



 

27 

 

à reabilitação; e trabalho em equipe, (...) é uma abordagem que 
forma a base e determina o trabalho de todos os outros níveis dos 
sistemas de saúde. A Atenção Primária aborda os problemas mais 
comuns na comunidade, oferecendo serviços de prevenção, cura e 
reabilitação para maximizar a saúde e o bem-estar. Ela integra a 
atenção quando há mais de um problema de saúde e lida com o 
contexto no qual a doença existe e influencia a resposta das pessoas 
a seus problemas de saúde. É a Atenção que organiza e racionaliza 
o uso de todos os recursos, tanto básicos como especializados, 
direcionados para a promoção, manutenção e melhora da saúde (p. 
28).  

 

Quanto à sua organização, já pensando o caso brasileiro, é possível que não 
se consiga apostar em um modelo único ou ideal que englobe a complexidade com 
se apresentam as demanda postas nos diferentes contextos, mesmo os diferentes 
países, já que podem apresentar especificidades que extrapolam o âmbito estrito 
organizacional justamente quando pensados a partir de aspectos culturais, políticos 
e econômicos. Nesse sentido, uma alternativa importante pode ser a que leve em 
consideração a construção da Atenção Primária a partir dos contextos. Segundo 
Campos (47)  

A variedade de modos para organizar a atenção primária, bem como 
suas modulações, permite uma multiplicidade de combinações, que, 
de fato, deveriam ser incluídas como alternativas locais (...). O 
melhor arranjo será o que melhor corresponder às singularidades de 
cada contexto. Tomando-se uma concepção ampliada de contexto, 
não reduzindo ao perfil epidemiológico, mas considerando também 
disponibilidade de recursos, capacidade instalada, padrão cultural e 
de urbanização, etc. (p. 148). 

 

A Atenção Primária em Saúde (APS) passou a ter mais visibilidade política no 
Brasil a partir da VII Conferência Nacional de Saúde (VII CNS), realizada em 1980, 
cujo tema central foi “Extensão das Ações de Saúde através dos Serviços Básicos”. 
Antes desse evento, a APS restringia-se às experiências da medicina comunitária e 
dos Programas de Extensão de Cobertura (PECS) das décadas de 60 e 70 (50). 

A partir da implantação do PACS (Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde) no início dos anos 90, a Atenção Primária em Saúde retomou a agenda 
política. Este Programa, a partir do governo Collor, tinha como objetivo estender a 
cobertura das ações de saúde às populações rurais e às periferias urbanas, 
voltando-se especialmente para o cuidado do grupo materno-infantil. O PACS foi 
muito criticado especialmente por ir na contra mão do SUS, uma vez que traduzia 
uma política focalizada prescrita por organismos internacionais (48).  

O PSF foi regulamentado em 1996 (51) e incluiu o PACS. Em 2006 a Política 
Nacional de Atenção Básica foi revista e incorporou, nas diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, o PSF e o PACS, transformando-os em Estratégia 
de Saúde da Família (ESF). Segundo a portaria Nº 648 GM/2006 (17), a Atenção 
Básica é: 
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... um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 
da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de 
trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem 
delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem 
essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e 
baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de 
maior frequência e relevância em seu território. É o contato 
preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se 
pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 
coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, 
da responsabilização, da humanização, da equidade e da 
participação social. A Atenção Básica considera o sujeito em sua 
singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção 
sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e 
tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que 
possam comprometer suas possibilidades de viver de modo 
saudável.  

Nesse sentido, a Atenção à Saúde nesse nível deve ser realizada por equipe 
multiprofissional, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, Agentes 
Comunitários de Saúde, etc., que estão vinculados a um território. A Portaria nº 
648/GM diz sobre  

a existência de equipe multiprofissional responsável por, no máximo, 
4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes, 
com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os seus 
integrantes e composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar 
de enfermagem ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários 
de Saúde (17) 

 
 E ainda prevê 

 
número de Agentes Comunitários de Saúde suficiente para cobrir 
100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas 
por Agentes Comunitários de Saúde e de 12 Agentes Comunitários 
de Saúde por equipe de Saúde da Família (17). 

 
A Atenção Básica, além de se constituir em importante local de contato entre 

população e sistema de saúde, fornecer atenção para os problemas e agravos de 
saúde mais frequentes, produzir cuidado longitudinal, articular ações assistenciais e 
não assistenciais, entre outros, se apresenta como estratégia de organização da 
Atenção à Saúde, de onde se firmam compromissos e contratos sanitários que dão 
forma e concretude a redes de cuidado (53). 

Esse novo escopo assistencial inaugura, nos documentos do Ministério da 
Saúde, uma chamada a um modelo que dá destaque à noção de vínculo e 
comunidade, respondendo à demanda de forma aberta, porém racionalizada. Nesse 
caminho se prevê o individuo como partícipe de um contexto que o circunda e do 
território que vive, além de um trabalho em equipe para vinculação comunitária. É o 
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oposto ao modelo assistencial tradicional e hegemônico até então, cujas principais 
características são a centralidade na doença e na figura do profissional de medicina, 
atendimento somente da demanda que procura o serviço, trabalho profissional 
isolado e especializado, entre outros.  

 Segundo Cabral et al. (18), 

 

Com o processo de municipalização, o campo da saúde vem 
passando por reformas que partem cada vez mais do território e não 
das instituições. Percebe-se que, contrapondo às estruturas 
tradicionais, o modelo territorial vai muito além dos limites 
geográficos, pois permite uma organização da rede de saúde 
partindo de um contexto histórico particular, refletindo tudo que uma 
população produz – seus tempos, histórias, experiências pessoais, a 
evolução do próprio espaço territorial e da sua população, 
modificando as suas respostas em conformidade com os novos 
contextos. Os serviços passam, então, a ter a incumbência de buscar 
modificações sociais, de superar a simples assistência e a incorporar 
uma nova forma de cuidar que ultrapasse os muros institucionais. (p. 
138).  

 

 A discussão sobre seus aspectos políticos e ideológicos de implantação, 
efetividade, obstáculos, dificuldades e desafios colocados à Politica Nacional de 
Atenção Básica é bem rica e variada na literatura. Segundo Gil (53): 

 

a Estratégia de Saúde da Família vai ao encontro dos debates e 
análises referentes ao processo de mudança do paradigma que 
orienta o modelo de Atenção à Saúde vigente e que vem sendo 
enfrentada, desde a década de 1970, pelo conjunto de atores e 
sujeitos sociais comprometidos com um novo modelo que valorize as 
ações de promoção e proteção da saúde, prevenção das doenças e 
atenção integral às pessoas.(p. 490)  

 
Na visão de Verri et al (28): 

 
 

pode-se dizer que o PSF, no Brasil, possivelmente resulta de 
complexas influências sociais, políticas e culturais, incorporando 
diversos e conflituosos elementos ideológicos e conceituais, tendo, 
como substrato de sua formulação e implementação, contextos 
simultaneamente globais e locais, societários e institucionais, além 
de técnicos e políticos. Pode-se dizer, portanto, que o PSF é um 
produto da assimilação e do embate, contraditórios e altamente 
dinâmicos, de propostas resultantes da política central de governo, 
de caráter prescritivo e fortemente normatizador, e também daquelas 
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construídas a partir da realidade, no âmbito dos municípios, de 
natureza mais criativa e menos normativa. (p. 40)  

 

Como nos relembra Campos (47) “há problemas sérios com a política de 
pessoal, desde o sistema precário de contratação até a quase inexistência de 
oportunidade tanto para a formação especializada quanto para acesso a processos 
de educação permanente e de um projeto consistente para a formação de 
especialistas”(p.147). Além disso, para o autor, o discurso das autoridades sanitárias 
é acrítico, tomando a Estratégia Saúde da Família como completa em concepção e 
desenho, seus problemas adviriam da falta de equipes ESF. Também não se toma 
em conta a persistência das Unidades Básicas de Saúde e a ESF com problemas 
estruturais e políticos.  

  Adiciona-se a isto construir alternativas para a “inexistência de direito de 
escolha do usuário em relação a sua equipe” [id., p147], a frágil organização das 
redes de serviço, e a eficácia das práticas clínicas, que permanecendo na 
organização da Atenção Básica fazem com que, na prática,  ela tenda “a reproduzir 
o modelo biomédico dominante, sendo necessários esforços continuados e 
sistemáticos para reformular esse tipo de prática e de saber” [id., p. 151). 

Segundo Paim (50) 

 

A segmentação do sistema de saúde brasileiro, instalada a despeito 
do SUS, reproduz as mesmas desigualdades observadas nas 
condições de saúde, dessa vez em relação ao acesso à qualidade da 
atenção proposta de regionalização e hierarquização da atenção à 
saúde (...), e o fortalecimento da “estratégia de saúde da família”, 
apesar de inteligíveis pelo seu caráter racionalizador, estão longe de 
responder à segmentação do sistema, sobretudo sem os 
investimentos necessários à expansão da rede pública e à 
remuneração adequada de seus recursos humanos.(p. 11) 

 

Neste sentido, os avanços obtidos com a implantação e normatização da 
Política de Atenção Básica brasileira nos anos 1990 e 2000, a partir de sua lógica e 
princípios, são atravessados por uma série de dificuldades e desafios que se 
interpõem no cenário nacional para a mudança da lógica no trabalho e promoção em 
saúde. Estes desafios estão relacionados com as contradições historicamente 
colocadas à Saúde Pública e à própria sociedade brasileira.  

Assim, a fragmentação do cuidado, o foco nas especialidades e a prática 
baseada no modelo medicocêntrico fazem com que a integralidade no cuidado seja 
um dos desafios mais importantes da Atenção Básica. Ainda não é pratica comum 
entre as equipes pensar o processo de saúde-doença em diferentes níveis de 
Atenção (47). A necessidade de mudança da relação dos profissionais com a 
população implica uma série de transformações que afetam as concepções pessoais 
dos diversos agentes, na mesma medida que o tema saúde-doença envolve 
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mobilização muito grande de questões emocionais no profissional. Este, muitas 
vezes tem dificuldades ligadas a sua própria formação acadêmica (54:p.226). 

No que diz respeito à relação entre Atenção Básica e Saúde Mental, dada 
essa necessidade de articular as ações assistenciais intersetoriais, são notáveis os 
pontos de aproximação entre estas áreas. Segundo estimativas internacionais e do 
Ministério da Saúde 3% da população necessita de cuidados contínuos (transtornos 
mentais severos e persistentes), e mais 9% precisam de atendimento eventual 
(transtornos mentais menos graves) (55-56). E não apenas por este alto índice de 
adoecimento mental, ou pelas diretrizes cunhadas nos documentos que 
regulamentam as políticas (9-17), ou pela dificuldade de delimitar e separar o 
adoecimento mental dos outros processos de adoecimento, mas também porque 
esses problemas inevitavelmente “batem à porta” dos serviços e profissionais da 
Atenção Básica e da Saúde Mental demandando respostas cotidianamente (57).  

Além disso, o universo heterogêneo de contextos e práticas em torno do tema 
faz com que já tenhamos relatos de experiências exitosas da articulação entre 
equipes de PSF e os CAPS, como é o caso Sobral (58), Vale do Jequitinhonha (59), 
Quixadá (60), Campinas (61), dentre outros.     

Segundo Nunes et al. (62) 

 

O PSF serviria como importante articulador da rede de 
Saúde Mental, no intuito de superar o modelo 
hospitalocêntrico, centrar o cuidado na família, e não no 
indivíduo doente, trabalhar com os conceitos de vigilância 
à saúde e no enfoque sobre o risco, desenvolver 
atividades que incluam a prevenção e a promoção da 
saúde mental, politizando as ações de saúde de modo a 
lidar com os determinantes sociais do adoecimento, 
realizar práticas intersetoriais e desenvolver o exercício 
da cidadania (... (p. 2377) 

 

 Importante ressaltar que os processos de Reforma Psiquiátrica e de 
implantação da ESF ocorreram em paralelo a partir do começo dos anos 90. A 
significativa expansão das equipes de Saúde da Família se deu num ritmo tão forte 
quanto dos CAPS, são 30 mil equipes em todo o país (63) e cerca de 1665 CAPS (64).  

. A premissa de reorientar o modelo assistencial no território, trabalhar com as 
famílias em rede e potencializando os recursos comunitários, resguardas as 
especificidades, é de ambas. Nesse sentido, existem alguns documentos, 
especialmente a partir dos anos 2000, que traçam um percurso das diretrizes que 
aos poucos foram sendo construídas para firmar a interação e articulação entre a 
Atenção Básica e a Saúde Mental.  

 Em 2001, a Coordenação Geral da Saúde Mental do Ministério da Saúde e o 
Departamento de Atenção Básica juntamente com nove Secretarias Municipais de 
Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo produziram o 
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“Relatório da Oficina de Trabalho para discussão do Plano Nacional de Inclusão das 
ações de Saúde Mental na Atenção Básica” (64), mesmo ano da III Conferência 
Nacional de Saúde Mental e da promulgação da Lei Paulo Delgado 10216/2001.  

O documento marcou uma iniciativa inovadora num contexto de expansão do 
modelo substitutivo ao manicômio e necessidade de desconstrução da lógica 
hospitalar. Nele, foram sistematizados os relatórios de quatro Grupos de Trabalho 
que levaram em consideração doze questões julgadas cruciais para a articulação da 
Saúde Mental com a Atenção Básica. 

  A portaria GM 336/02 (10) foi promulgada no ano seguinte, dispunha sobre a 
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, no sentido de 
direcionar o modelo assistencial em Saúde Mental. Nela, a alínea “d” indica a 
responsabilidade dos CAPS, a saber: “Supervisionar e capacitar as equipes de 
Atenção Básica, serviços e programas de Saúde Mental no âmbito de seu território 
e/ou módulo assistencial”. 

 Em 2003 também foi publicado o “Relatório da Oficina de Saúde Mental – 
desafios da integração com a rede básica” (65), no VII congresso da ABRASCO 
(Associação Brasileira de Saúde Coletiva), no qual participaram o Departamento de 
Atenção Básica, a Coordenação Nacional de Saúde Mental, representantes dos 
Estados e Municípios e profissionais de todo o território nacional, discutindo tanto os 
objetivos quanto questões organizacionais Atenção Básica/CAPS. O documento 
colocou a necessidade de que a política e as gestões da Atenção Básica e da Saúde 
Mental consigam realizar um diálogo permanente, resguardando as especificidades 
dos conceitos e desenhos organizacionais próprios, destacando a importância da 
superação das contradições existentes entre a Atenção Básica e os princípios da 
Reforma Psiquiátrica. 

Embora o Ministério da Saúde não tenha, até esse período, produzido um 
documento mais claro e específico sobre o tema da Saúde Mental na Atenção 
Básica, já é possível visualizar o aprofundamento das questões, o acúmulo de 
experiência e a maturação das discussões. Em 2002 foi também lançado o PROESF 
(Programa de Expansão e Consolidação da Saúde da Família) (66) que dispôs 
recursos que puderam ser investidos na expansão das ações. 

Em 2004 foi publicado o documento “Saúde Mental na Atenção Básica: o 
vínculo e o diálogo necessários – inclusão das ações de saúde mental na Atenção 
Básica” (67). Segundo o mesmo, 

 

Apesar de estratégico, o CAPS não é o único tipo de serviço de 
atenção em Saúde Mental. Aliás, a atenção em Saúde Mental deve 
ser feita dentro de uma rede de cuidados. Estão incluídos nesta rede: 
a Atenção Básica, as Residências Terapêuticas, os Ambulatórios, os 
Centros de Convivência, os clubes de lazer, entre outros. 
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Esse tratado foi o mais específico e claro documento que o Ministério da 
Saúde produziu até então. Trouxe, pela primeira, vez o conceito de Apoio Matricial, 
colocando que ele deve se dar a partir dos CAPS nos municípios que já tiverem 
esse serviço, por equipes volantes (ou equipes de referência) quando não tiverem 
CAPS ou eles forem insuficientes, ou por um número mínimo de profissionais para 
os municípios com menos de 20 mil habitantes.  

Os conceitos de Apoio Matricial e de Equipe de Referência foram propostos 
por Campos (68), dentro da linha de pesquisa voltada para a reforma das 
organizações e do trabalho em saúde. Posteriormente, essa metodologia de gestão 
do cuidado foi adotada em serviços de Saúde Mental(69) e embasou outros 
programas e documentos do Ministério da Saúde como o Humaniza-SUS (70), Saúde 
Mental e Atenção Básica/Saúde da Família (71-72). Para Campos e Domitti (73) o Apoio 
Matricial sugere modificações entre as relações dos níveis hierárquicos em sistemas 
de saúde em que o especialista integra-se organicamente a várias equipes que 
necessitam de seu trabalho especializado, com o objetivo de produzir um espaço 
sistemático de troca de conhecimentos, além da retaguarda assistencial. 

Segundo o Ministério da Saúde, Apoio Matricial é um arranjo organizacional 
que dá suporte técnico às equipes responsáveis pelas ações básicas de saúde para 
a população. A partir do compartilhamento de casos, se produz uma forma de co-
responsabilização ou responsabilização compartilhada  dos mesmos, de forma que 
as intervenções sejam conjuntas às famílias e/ou comunidades (13). 

 Já Equipes de Referência (73) são “aquelas que têm responsabilidade pela 
condução de um caso individual, familiar ou comunitário. Objetiva ampliar as 
capacidades de construção de vínculo entre profissionais e usuários. (...) Além 
disso, busca deslocar o poder das profissões e corporações de especialistas, 
reforçando o poder de gestão da equipe interdisciplinar” (p. 400). 

Além de arranjos organizacionais, esses conceitos também tratam sobre uma 
nova forma de se fazer gestão em saúde. No caso do “Saúde Mental na Atenção 
Básica: o vínculo e o diálogo necessários – inclusão das ações de Saúde Mental na 
Atenção Básica” (67)  ainda são colocadas as seguintes referências: “As equipes de 
Saúde Mental de apoio à Atenção Básica incorporam ações de supervisão, 
atendimento em conjunto e atendimento específico, além de participar das iniciativas 
de capacitação. Além disso, as seguintes ações devem ser compartilhadas: 

a) Desenvolver ações conjuntas, priorizando: casos de transtornos mentais 
severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes 
egressos de internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, 
tentativas de suicídio, vitimas de violência doméstica intradomiciliar; 

b) Discutir casos identificados pelas equipes da Atenção Básica que necessitem 
de uma ampliação da clínica em relação  
às questões subjetivas; 

c) Criar estratégias comuns para a abordagem de problemas vinculados à 
violência, ao abuso de álcool e outras drogas, estratégias de redução de 
danos, etc.. Nos grupos de risco e nas populações em geral; 
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d) Evitar práticas que levem á psiquiatrização e medicalização de situações 
individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; 

e) Fomentar ações que visem a difusão de uma cultura de assistência não 
manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação com a loucura; 

f) Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando 
construir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade, como oficinas 
comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial (Conselhos 
Tutelares, associações de bairro, grupos de auto-ajuda, etc.); 

g) Priorizar abordagens coletivas e de grupos como estratégias para a atenção 
em Saúde Mental que podem ser desenvolvidas nas unidades de saúde, bem 
como na comunidade; 

h) Adotar a estratégia de redução de danos nos grupos de maior vulnerabilidade, 
no manejo das situações envolvendo consumo de álcool e outras drogas. 
Avaliar a possibilidade de integração dos agentes redutores de danos a essa 
equipe de Apoio Matricial; 

i) Trabalhar o vínculo com as famílias tomando-as como parceiras no 
tratamento e buscar constituir redes de apoio e integração;” 

 

 O documento ainda dá destaque à formação como estratégia prioritária para a 
inclusão da Saúde Mental na Atenção Básica e anuncia a criação do Programa 
Permanente de Formação para a Reforma Psiquiátrica. Com relação à avaliação e 
planejamento em saúde, informa sobre a inclusão de indicadores de Saúde Mental 
no Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB).   

 Ainda em 2004, o Ministério da Saúde publicou o manual “Saúde Mental no 
SUS: os centros de atenção psicossocial” (13), com um capítulo específico resumindo 
a relação com a rede básica. Deu destaque à necessidade da integração entre as 
políticas, bem como os conceitos de rede e território. Segundo o documento, “os 
CAPS devem buscar uma integração permanente com as equipes da rede básica 
em seu território, pois tem um papel fundamental no acompanhamento, na 
capacitação e no apoio para o trabalho dessas equipes com as pessoas com 
transtornos mentais”. Ele ainda indica como deve ser essa integração a partir dos 
seguintes princípios: 

 

a) Conhecer e interagir com as equipes de Atenção Básica de seu território; 

b) Estabelecer iniciativas conjuntas de levantamento de dados relevantes sobre 
os principais problemas e necessidades de Saúde Mental no território; 

c) Realizar Apoio Matricial às equipes da Atenção Básica, isto é, fornecer-lhes 
orientação e supervisão, atender conjuntamente situações mais complexas, 
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realizar Visitas Domiciliares acompanhadas das equipes da Atenção Básica, 
atender casos complexos por solicitação da Atenção Básica; 

d) Realizar atividades de educação permanente (capacitação, supervisão) sobre 
Saúde Mental, em cooperação com as equipes da Atenção Básica.   

 

Em 2005 foi instituída a portaria GM 1065 de 04 de julho de 2005(74), para dar 
corpo aos Núcleos de Atenção Integral à Família. A portaria foi revogada no mesmo 
ano, mas já era um indicativo dos futuros Núcleos de Saúde da Família.  

 Em 2006 foi publicada a Política Nacional de Atenção Básica como uma 
síntese renovada e mais aprofundada das discussões acumuladas sobre Saúde da 
Família. A construção do documento, segundo o Ministério da Saúde, agregou 
atores políticos diversos nos municípios, nos estados e na federação, além da 
participação de membros da academia, profissionais da saúde, trabalhadores do 
SUS, usuários e entidades representativas do sistema de saúde. Seu objetivo foi a 
redefinição dos princípios gerais, responsabilidades de cada esfera de governo, 
infra-estrutura e recursos necessários, características do processo de trabalho, 
atribuições dos profissionais e regras de financiamento, incluindo as especificidades 
da Estratégia Saúde da Família (17). 

 O documento não aborda especificamente a Saúde Mental. Alguns pontos 
referem uma relação implícita que pode ser associada aos conceitos trazidos como 
premissas ao processo de trabalho das equipes como, por exemplo, nos trechos 
seguintes: “programação e implementação das atividades, com a priorização de 
soluções dos problemas de saúde mais frequentes, considerando a 
responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea” (p.18); 
“desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-
doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida” 
(p.18); “buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em 
sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias” (p. 20) e “identificar 
parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais 
com as equipes, sob a coordenação da SMS”. 

Desta forma, não é possível fazer uma relação direta entre as duas Políticas. 
No mais, o documento também não se refere à Saúde Mental quando coloca as 
áreas estratégicas de atuação. Define como áreas estratégicas a “eliminação da 
hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, o controle 
da diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a 
saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde” (p. 11). 

Desde 2006, a relação entre as políticas e as experiências das práticas tem 
sido alvo de importantes debates em Congressos de Saúde Pública, encontros, 
fóruns e debates, de forma a trazer a discussão sobre a Saúde Mental na Atenção 
Básica como eixo importante do trabalho em Saúde. Existem trabalhos que estão 
sendo realizados em municípios do país, e não há como duvidar de que onde não há 
proposta sistematizada de interação entre essas políticas, há o questionamento 
sobre a importância e a necessidade de se fazê-lo, bem como a constatação de que, 
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por mais que não se materialize uma proposta, a relação entre serviços e políticas é 
inevitável.  

Todos esses elementos são influenciadores do mais recente documento 
publicado pelo Ministério da Saúde. A Portaria 2.488 de 21 de Outubro de 2011(75) 
foi publicada já na fase final do trabalho de campo realizado pelo pesquisador no 
presente estudo e faz a revisão das diretrizes e normas para a organização da 
Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Esse documento amplia a conceituação 
dos NASF´s (Núcleos de Apoio à Saúde da Família). Segundo ele, esses 
dispositivos: 

 

são constituídos por equipes compostas por profissionais de 
diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira 
integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, 
das Equipes de Atenção Básica para populações específicas 
(consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais, etc.) e Academia 
da Saúde, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos 
territórios sob responsabilidade destas equipes, atuando diretamente 
no Apoio Matricial às equipes da(s) unidade(s) na(s) qual(is) o NASF 
está vinculado e no território destas equipes. Os NASF fazem parte 
da atenção básica, mas não se constituem como serviços com 
unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre 
acesso para atendimento individual ou coletivo (estes, quando 
necessários, devem ser regulados pelas equipes de Atenção Básica). 
Devem, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto 
com as equipes e/ou Academia da Saúde, atuar de forma integrada à 
Rede de Atenção à Saúde e seus serviços (ex.: CAPS, CEREST, 
Ambulatórios Especializados etc.) além de outras redes como SUAS, 
redes sociais e comunitárias. 

 

 Além disso, devem possuir responsabilidade compartilhada com as equipes 
de Saúde da Família, para revisão nos processos de encaminhamento por 
referência e contrarreferência, atuando na coordenação do cuidado nas redes de 
atenção à saúde. Também devem contribuir para a integralidade no cuidado, 
atuação e análise dos problemas locais de saúde.  

 
São exemplos de ações de apoio desenvolvidas pelos profissionais 
dos NASF: discussão de casos, atendimento conjunto ou não, 
interconsultas, construção conjunta de projetos terapêuticos, 
educação permanente, intervenções no território e na saúde de 
grupos populacionais e da coletividade, ações intersetoriais, ações 
de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de 
trabalho das equipes e etc. Todas as atividades podem se 
desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde, Academias da 

Saúde ou em outros pontos do território (
75). 
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Essa importância estratégica atribuída aos NASF´s o coloca como processo 
privilegiado de integração das ações de Saúde Mental na Atenção Básica no sentido 
de aproximar e integrar os serviços. Esse parece ser o grande avanço em relação 
aos documentos anteriores. Todavia, ainda não é possível afirmar que o NASF está 
preparado para o grande desafio da Saúde Mental na Atenção Básica, até mesmo 
porque essa não é sua atribuição privativa. As diretrizes de atuação são amplas e 
relacionadas ao escopo de problemas até o nível de saúde local e as necessidades 
da população.     

 
Com relação à avaliação da implantação da Saúde Mental na Atenção Básica, 

alguns dados revelam que ainda é irrisória: 

- 25% das equipes de Saúde da Família responderam que não desenvolvem 
ações visando atender os portadores de transtornos mentais regularmente em 
atividades coletivas (76).   

- Cerca de 65,0% dos CAPS não faziam supervisão técnica das equipes de 
Atenção Básica, e 45,2% não ofereciam capacitação. A maioria das unidades 
(64,3%) não realiza supervisão técnica das equipes de Atenção Básica; enquanto 
35,7% afirmaram realizar esta atividade, de maneira sistemática (19,0%) ou 
ocasional (16,7%) (14). 

 - No documento de monitoramento do Tribunal de Contas da União, sobre a 
questão do objetivo de integrar as ações da Atenção Básica às da Saúde Mental e 
iniciativas de capacitação em Saúde Mental dos profissionais da atenção em saúde 
básica, considerou que estas iniciativas são ainda incipientes considerando-se os 
cerca de 5.566 municípios do país. Os 550 profissionais treinados e 731 NASF 
cadastrados são números relativamente pequenos considerando este universo. 
Portanto, consideram-se as recomendações ainda em implementação (77). 
 

- 50% dos CAPS em um universo de 1046 avaliados não realizam ações 
conjuntas com a Atenção Básica e 59% não realizam Apoio Matricial. Apenas 21% 
realizam mensalmente (78). 

Quanto às posturas profissionais e às políticas institucionais, parece que há 
muito que avançar em relação à definição daquilo que circunda o âmbito do fazer e 
da responsabilidade sobre esse fazer. A priorização das posturas, isoladas, reclusas 
ou estritamente delimitadas é também uma discussão sobre o que se concebe sobre 
a resolutividade, mesmo o que se pensa por resolutividade, sobre a “cultura dos 
especialismos” e sobre o trabalho interprofissional. Segundo Onocko Campos e 
Gama (54), 

 
Temos de estar atentos aos diversos fatores envolvidos neste 
processo que vão desde as condições econômicas e sociais da 
população, passando por questões ligadas à subjetividade 
contemporânea, pela maneira como estão organizados os serviços e 
que tipo de demanda induzem, até a capacitação dos profissionais 
envolvidos nesta tarefa (p. 227)  
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Nesse sentido, percebe-se a necessidade de articulação desses serviços de 
forma a desenvolver uma perspectiva teórico-prática, metodológica-instrumental e 
ético-política que atue efetivamente nas questões do adoecimento mental e 
sofrimento psíquico, a partir das condições objetivas apresentadas pela população 
usuária. Os trabalhos de Campos (69-47), e outros autores citados no capítulo,  
investem na mudança da lógica do trabalho e apresentam avanços com relação ao 
modelo biomédico, bem como as políticas que definem os programas ajudam a 
propor um novo jeito de fazer. Todavia, ainda é fato que existem inúmeros 
obstáculos, tantos nos campos que se referem à carência de recursos, obstáculos 
políticos, culturais, sociais, entre outros. 

Além disso, é preciso aprofundar a discussão sobre as demandas em Saúde 
Mental, a relação entre o que se tem chamado de clínica da Saúde Mental na 
Atenção Básica, os aspectos relacionados à gestão, ao acesso (acessibilidade) e à 
formação. Como observa Paim (48), a Atenção Básica “terá de interagir com todo o 
sistema de saúde e com arranjos intersetoriais para garantir efetividade, qualidade, 
equidade e integralidade das intervenções”.  
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4 – Objetivos 
 
 
4.1 Objetivo geral 

   
Investigar as Visitas Domiciliares a partir da articulação entre Atenção Básica 

e Saúde Mental.  
 
 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
- Identificar e refletir sobre as especificidades da Visita Domiciliar em Saúde Mental;  
 
- Relacionar e sistematizar os principais achados do trabalho de campo em conjunto 
com usuários, trabalhadores, e familiares envolvidos. 
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5 – Metodologia  
 

Vai o homem desse imediato caótico em jornada concreta, apaixonado de ir, denso 
e tomado. Lida com os questionamentos daqueles que o veem partir, bem como 

daqueles que vai encontrando no caminhar(...). Busca partilhar para que possam 
também partilhar com ele. Sabe que vale menos estar só porque reconhece as 

limitações de sua presença solitária. É atento aos que podem e querem vir junto, 
assim, talvez, haja possibilidade maior. É também atento aos que não podem ou 

querem vir junto, uma vez que, de alguma forma, também procuram e estão à mercê 
de próprias misérias. 

(Poesia – O Homem Implicado)  

 

 

Inicialmente, o que é uma Visita Domiciliar em Saúde Mental? Quais são os 
seus elementos constituintes, sua lógica, sua história nas políticas de saúde? 

Perguntar aos que a realizam, assim como aos que a recebem constitui um 
primeiro importante passo. Somar isso à experiência de vivenciar empiricamente, 
estar presente como observador sistemático e partícipe da realidade estudada 
parece coerente. A possibilidade de compartilhar e realizar com o outro, fazer dessa 
realização, assim como de seu processo, o motor gerador de conhecimentos e 
novas ações é que cativa, no bojo dos elementos conceituais da pesquisa 
participante, o entendimento de que esta seria a mais adequada aos objetivos 
propostos no início do projeto. 

Tomamos a pesquisa como ação e não pesquisa a ser seguida por ação ou 
pesquisa em ação (79). Todavia, a discussão sobre esse processo metodológico de 
pesquisa impõe colocar que o mesmo não opera sem que haja o rigor necessário 
para o qual se exige aos estudos científicos, na mesma via em que questiona quais 
são esses critérios de rigor ou mesmo a concepção de ciência. Brandão (80) coloca 
que 

 
A ideia inicial é de que a ciência nunca é neutra e nem objetiva, 
sobretudo quando ela almeja este status. (...) O ponto de partida da 
pesquisa participante é o de que a confiabilidade de uma ciência não 
está tanto no rigor positivo de seu pensamento, mas na contribuição 
de sua prática na procura coletiva de conhecimentos que tornem o 
ser humano não apenas mais instruído e mais sábio, mas igualmente 
mais justo, livre, crítico, criativo, participativo, co-responsável e 
solidário (p. 24) 

  
O processo da pesquisa, nesse caminho, se aloca como forma de 

investigação que pode utilizar técnicas de pesquisa consagradas para informar a 
ação que decide tomar para melhorar a prática e também atender a critérios comuns 
a outros tipos de pesquisa acadêmica (enfrentar a revisão entre os pares quanto a 
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procedimentos, significância, originalidade, validade, etc.), mesmo que faça disso 
uma maneira de se distanciar do pragmatismo e do tradicionalismo acadêmico (79).  

Por outro lado (80), “deve ser encarada como um instrumento de trabalho não 
menos confiável e rigoroso do que a pesquisa acadêmica, pelo fato de se propor 
como uma atividade mais coletiva, mais participativa e mesmo mais popular” (p.38). 
A pesquisa participante não cria, mas responde a desafios e incorpora-se em 
programas que colocam em prática novas alternativas de métodos ativos em 
educação, 

 

como educação de jovens e adultos; dinâmicas de grupo e de 
reorganização de atividade comunitária em seus processos de 
organização e desenvolvimento; de formação, participação e 
mobilização de grupos humanos e classes sociais antes postas à 
margem de projetos de desenvolvimento econômico ou 
recolonizadas ao longo de seus processos.(id.,ibid.,p. 25) 

 

Assim, ela se constitui principalmente a partir da década de 50 e 60, como 
iniciativas que pretendiam associar a pesquisa e a ação social, de forma que fosse 
algo mais que um instrumento de coleta de dados. Um jeito mais ativo e participativo 
de se fazer pesquisa, isto é, mais “sensível a ouvir as vozes dos destinatários 
pessoais ou coletivos dos programas de ação social” (id.ibid., p.27). 

Na América Latina, as experiências surgem entre as décadas de 60 e 70, 
difundindo-se em pouco tempo. Elas se originam em diferentes unidades de ação 
que atuam junto a grupos ou comunidades populares, reelaborando diferentes 
fundamentos teóricos para a construção do conhecimento social através da prática 
científica, atribuindo aos agentes populares diferentes posições na gestão das 
esferas de poder ao longo do processo de pesquisa. (id.ibid., p.39).  

O ponto de partida é a realidade concreta dos grupos com que se trabalha e, 
a partir disso, a pesquisa participante se desenvolve como uma proposta 
metodológica inserida em uma estratégia de ação que envolve seus beneficiários na 
produção de conhecimentos (81). Para isso, é necessário, também, atentar-se para as 
implicações pedagógicas, científicas, políticas e ideológicas subjacentes à sua 
realização no seio das práticas sociais, já que essas práticas se voltam para 
benefício da própria comunidade e envolvem os sujeitos implicados no fazer. 

Nesse sentido, os sujeitos são considerados mais do que agentes passivos 
agregados aos objetivos e finalidades da pesquisa. São incorporados de forma que 
seja valorizada sua presença proativa e crescente, auferindo, o máximo possível de 
protagonismo e implicação nos processos que desdobram o trabalho de campo.  
Brandão (80) também a coloca como um meio de realização da educação popular, 
uma vez que a pesquisa 
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Participa da ação social também como uma prática pessoal e coletiva 
de valor pedagógico, na medida em que sempre algo novo e 
essencial se aprende através de experiências práticas de diálogo e 
de reciprocidade na construção do conhecimento. E, como uma 
forma de educação com um valor também político, na medida de 
pequeno grupo até a de uma comunidade, uma esfera corporada de 
trabalho popular ou mesmo toda uma nação, espera-se que sempre 
alguma coisa se transforme em termos de humanização das 
estruturas e dos processos de gestão da vida social (p.30) 

 

Quanto às políticas públicas é possível aproximá-las como temas importantes 
aos processos da pesquisa participante uma vez que inferem nos ideais de justiça 
social e democratização, através da garantia dos direitos sociais de cidadania. Além 
disso, a participação dos usuários e o controle social são constituintes das políticas 
públicas. Há 

 

convergência e necessária articulação entre participação popular, 
que deve influenciar a formulação, execução, fiscalização e avaliação 
de políticas e serviços básicos da área social e a participação de 
diferentes segmentos da sociedade na produção de conhecimentos 
sistemáticos sobre essas mesmas políticas ou serviços. A avaliação 
participativa de programas e serviços na área social seria assim, 
tributária das relações entre participação popular e políticas públicas 
por um lado e pesquisa e ação, por outro (82). 

 

Embora o presente estudo não se caracterize como uma pesquisa avaliativa, 
os elementos que são colocados pela pesquisa participante aderem à necessidade 
de serem avaliados e modificados, na perspectiva de sua democratização, os 
programas e ações da área pública (neste caso a área da saúde, especificamente as 
Políticas de Saúde Mental e Atenção Básica), bem como potencializados por 
investigações que abordam as problemáticas que pela complexidade da realidade 
social exigem intervenções e soluções coletivas. 

Nesse sentido, os elementos teóricos e as categorias de reflexão surgem na 
proposta de amarrar a vivência da realidade imediata vivenciada, apoiados pelo 
subsídio da literatura e produção existente, no caminho de sistematizar e organizar 
os conhecimentos produzidos pela prática, refletir sobre a ação, amparando e 
confrontando com os subsídios teóricos, e alçá-los, para que sejam geradores de 
novas práticas. É, em síntese, o exercício da práxis.  

Segundo Fals Borda (83), sobre sua experiência,  

 

A insistência em que teoria e prática deviam estar juntas, 
não separadas – como etapas ou dois momentos 
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separados, distintos -, mas que se fizesse um ritmo 
interpretativo, de um processo comum, um processo 
único. Esse ritmo foi o que chamamos de ritmo de 
reflexão e ação. Foi como uma sementeira que depois se 
desenvolveu na prática e nos efeitos concretos, na 
aplicação do conhecimento (p.81). 

 

Reflexão e investigação da realidade, aprofundamento teórico, sistematização 
dos produtos e práticas e a utilização dos mesmos são basicamente os elementos 
constitutivos do processo. Além disso, a pesquisa participante deve ser pensada 
como um momento dinâmico de um processo de ação social popular, se inserindo 
no fluxo dessa ação e exercida como algo integrado e também dinâmico (84:42).

 

Devem-se levar em conta os grupos de interesse, a clareza em relação aos 
objetivos, a transparência na elaboração e divulgação dos resultados, etc., 
importando muito o efetivo levantamento de informações úteis e pertinentes à 
tomada de decisão. 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Além disso, existe a preocupação com a aproximação do grupo e a inserção 

do pesquisador como sujeito político na situação. A interferência dele na realidade 
de investigação e intervenção é elemento constituinte da pesquisa participante.  
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Thiollent (85) sustenta a importância dessa relação de forma que, para ele, um dos 
objetivos da pesquisa participante é: 

 

A interferência da visão de mundo do pesquisador em 
sua aproximação ao objeto e a participação dos agentes 
envolvidos com as praticas estudadas, de forma que elas 
possam analisar a situação e criar novas formas de agir 
diante dos problemas e indagações levantados pela 
pesquisa (p. 47). 

 

Nesse sentido, o “reconhecimento da contribuição do outro, do diferente e a 
partilha de saberes e experiências deveriam ser um ponto de partida da prática da 
pesquisa participante” (id., p.52), já que o próprio outro também se depara e é 
levado a julgar sobre o que está sendo feito, imagem construída do pesquisador e 
sua implicação e protagonismo com que se está sendo proposto. Com relação a 
este aspecto, para amparar e dar sustentação à pesquisa participante optou-se, 
nesse estudo, pela utilização sistemática da observação participante.  

Entende-se como observação o “(...) ato de perceber as atividades e os inter-
relacionamentos das pessoas no cenário de campo por meio dos cinco sentidos do 
pesquisador” (86:p.56). Assim, o pesquisador pode utilizar-se de notas de campo, 
gravações orais, registros visuais, etc., devidamente em acordo e consentimentos 
com os sujeitos da pesquisa, para construir o texto e o processo de análise de dados 
(88). 

 

A observação, enquanto procedimento de pesquisa 
qualitativa, implica a atividade de um pesquisador que 
observa pessoalmente e de maneira prolongada situações e 
comportamentos pelos quais se interessa, sem reduzir a 
conhecê-los somente por meio de categorias utilizadas por 
aqueles que vivem essas situações (p. 255). 

 

A observação participante é tomada como uma ferramenta que pode ser 
utilizada para auxiliar e amparar os processos da pesquisa participante e não como 
uma modalidade “paralela”, ou uma metodologia especifica de abordagem na 
pesquisa social. Brandão (80), em seu estudo sobre a pesquisa participante e a 
participação da pesquisa, coloca a observação participante como uma abordagem 
qualitativa que é usada quando o pesquisador, confiante de si mesmo em relação ao 
“objeto de pesquisa” e controlando e interpretando os dados, usa os efeitos dos 
processos e produtos de um trabalho científico em seu próprio favor. 

No caso de deste estudo, a relação de confiança se adequa mais ao que este 
autor classifica como o “salto” da pesquisa participante em relação à observação 
participante, que diz respeito a uma relação de “co-sujeito de nossa investigação”, 
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isto é, criar com o outro um contexto de trabalho ao ser partilhado, como processo 
de construção do saber e como produto de saber conhecido e posto em prática.  

Além disso, trabalha-se com a ideia de que a observação participante refere-
se a um processo que é dado no tempo, de forma que não possa ser um período 
único ou demasiado curto justamente porque envolve o comportamento e a ação de 
grupos.  Assim, a maneira como age, seu comportamento e as relações que 
estabelece são influenciadores dos resultados e avanços que obtêm e são 
percebidos pelo grupo pesquisado (88). “O pesquisador é um observador que está 
todo o tempo sendo observado” (p.154).  

Neste aspecto, tomando os sentidos dos objetivos específicos que este 
trabalho pretende alcançar, o estabelecimento sistemático de avaliação a ser 
perenizada pela equipe como forma de garantir que os conhecimentos estarão em 
causa das mudanças culturais e institucionais, pretendem através da 
problematização e do diálogo contribuir para a continuidade e desenvolvimento das 
ações independentemente da presença do pesquisador.  

Quanto à análise dos dados, os mesmo serão relacionados justamente no 
cruzamento entre as observações, vivência de campo e o material registrado com os 
subsídios teóricos. Minayo (89) resume os objetivos desta etapa: 

 

(...) estabelecer uma compreensão dos dados coletados, 
confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou 
responder às questões formuladas, e ampliar o 
conhecimentos sobre o assunto pesquisado, articulando-
o ao contexto cultural da qual faz parte (p. 74).  

 

Por fim, destacamos como imprescindível a realização do estudo da 
bibliografia durante todo o processo (estudo individual direcionado, estudo nas 
disciplinas do Programa de Pós, apresentação na disciplina Seminários Temáticos 
da Pesquisa, etc.). Esta perspectiva revela que o aprofundamento teórico em 
interação dinâmica com o trabalho de campo possibilitou a releitura da literatura e o 
progressivo aprofundamento das questões levantadas em campo.  

Obs: Todos os nomes próprios (de usuários e trabalhadores) referidos nos tópicos 
do trabalho de campo foram modificados com o intuito de garantir o anonimato da 
identidade. 
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6 – Pesquisa de Campo 
 
6.1 Contexto do Campo 
  

 

O trabalho de campo se deu no Município de Diadema. Segundo o Censo do 
IBGE de 2010 (90), o mesmo possui 386 039 habitantes, ocupa uma área de 
30,695 km. Seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é de 0,790 (91). Pertence 
à Região do Grande ABC, à Região Metropolitana de São Paulo, além 
da Mesorregião Metropolitana de São Paulo e Microrregião de São Paulo. Diadema 
pertencia à cidade de São Bernardo do Campo e em 1953 ganhou status de 
município independente. 

Infelizmente a taxa de homicídios é um dos principais problemas da cidade, 
que já chegou a estar entre as cidades com maior índice de homicídios. Em 2001 a 
taxa era de 65,63 casos por grupo de 100 mil habitantes, em 2008, a taxa foi de 36,3 
para cada 100 mil habitantes, ficando na 5ª posição a nível estadual e no 332° lugar 
a nível nacional. Muito se atribui essa diminuição como consequência da Lei Seca 
que proibiu a venda de bebidas alcoólicas após as 22hs. O índice 
de suicídios naquele ano para cada 100 mil habitantes foi de 3,6, sendo o 183ª a 
nível estadual e o 1571° a nível nacional (92).  

Na área da Saúde (93), em 2009, possuía os seguintes equipamentos:  

- 20 (vinte) Unidades Básicas de Saúde (UBS) com 69 equipes da Estratégia 
Saúde da Família com cobertura de 70% da população do município, 44 equipes de 
saúde bucal, e 6 Núcleos de Apoio em Saúde da Família – NASF;  

- 03 (três) Unidades de Pronto Atendimento – UPA;  

- 01 (um) Pronto Socorro Central, que funciona no prédio do Quarteirão da 
Saúde; um Hospital Municipal de 182 leitos, com Pronto Socorro;  

- Assistência Hospitalar nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, 
Maternidade/Obstetrícia e Ginecologia, Ortopedia, UTI adulto com 11 leitos, UTI 
Pediátrica com 5 leitos, UTI Neonatal com 6 leitos;  

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU;  

- Quarteirão da Saúde, onde funciona o Centro Médico de Especialidades 
(CEMED) com um ambulatório de Saúde Mental, o Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO), o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, Serviço de 
Fisioterapia e Reabilitação;  

- Serviços de Apoio Diagnóstico; 

- 03 (Três) Centros de Atenção Psicossocial – CAPS;  

- 01 (um) CAPS de Álcool e Drogas; um CAPS Infantil;  

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_do_Grande_ABC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suic%C3%ADdio
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- Centro de Referência em DST/Aids e Hepatites;  

- Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que realiza atividades de 
Assistência, Educação e Vigilância, todas direcionadas a Saúde do Trabalhador; 

- Vigilância à Saúde; Vigilância Sanitária;  

- Centro de Controle de Zoonoses; setor de Transporte de Pacientes;  

-Central Municipal de Regulação, Avaliação, Controle e Auditoria;  e 
Assistência Farmacêutica.  

 

O desenvolvimento desse trabalho foi realizado nos CAPS III e na Atenção 
Básica do município, uma vez que desponta como município que investiu e possui 
uma rede de Saúde Mental e de Atenção Básica implantada e constituída, 
atendendo uma população majoritariamente de baixo padrão socioeconômico. Além 
disso, quanto à crítica de que o atual sistema de saúde é seletivo, isto é, aqueles 
que acessam o sistema são os que não possuem planos de saúde, teríamos um 
universo muito mais “dependente” do sistema publico de saúde. 

Foi elegido o CAPS III – Leste e a UBS Promissão por serem um dos 
primeiros serviços a iniciarem um trabalho mais sistemático de articulação e 
interação entre profissionais e ações. Para acompanhar esse trabalho foi preciso o 
pesquisador ser incorporado pela Coordenação de Saúde Mental às equipes, isso 
depois de aceito o projeto na Secretaria de Saúde. Como a cidade não possui um 
CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) o aval teve que ser dado diretamente pelo 
Secretário de Saúde a Sra. Aparecida Linhares Pimenta. O mesmo já havia sido 
aprovado no CEP da UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo – campus 
Baixada Santista. 

A Unidade Básica de Saúde do Promissão foi a primeira da cidade de 
Diadema a receber uma equipe de Saúde da Família em 1998, justamente por ser 
considerada uma área de muita vulnerabilidade. Atualmente atende uma população 
de cerca de 27 mil habitantes, contando com 6 equipes de Saúde da Família com 
dez integrantes cada, entre Agentes Comunitários de Saúde, médicos generalistas, 
técnicos de enfermagem e enfermagem. Na unidade, o foco são doenças como 
diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase e DST (Doenças Sexualmente 
Transmissíveis), além do trabalho com gestantes, vacinação e planejamento familiar. 
A unidade participa das ações e reuniões de matriciamento que são realizados 
quinzenalmente com representantes profissionais de sua equipe de trabalho. O 
Caps III – Leste possui uma equipe multiprofissional formada por uma equipe técnica 
(assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, entre outros) e 
administrativa, atendendo aos bairros da região leste da cidade de Diadema.   

A pesquisa de campo se deu num contexto institucional em que foi realizada 
uma “força tarefa” de técnicos que contabilizou cento e cinquenta prontuários de 
usuários do CAPS III Leste, moradores da região de abrangência da UBS 
Promissão. A partir daí a Coordenação de Saúde Mental resolveu iniciar um trabalho 
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específico no local, buscando aliar recursos da Atenção Básica e do território como 
estratégia de acompanhamento e tratamento dos usuários e familiares. 

Nesta contabilização, a lista contava com casos de diferentes complexidades 
e inserções. Era possível encontrar casos considerados leves ou estabilizados, 
como os dos usuários que passavam no CAPS há muitos anos apenas para pegar a 
receita do mesmo remédio, ou que haviam passado por uma situação episódica e 
eventual, ou que já haviam abandonado o tratamento e não pretendiam retornar, 
entre outros. Também estavam presentes os casos considerados graves como, por 
exemplo, aqueles usuários que frequentavam o CAPS várias vezes por semana, ou 
que apresentavam crises frequentes, ou que estavam passando por uma situação 
de vulnerabilidade considerável. 

  Nesse sentido, foram planejadas ações de aproximação com a UBS 
Promissão com o objetivo de dimensionar e hierarquizar prioridades de intervenção 
com famílias e casos específicos, realizar orientações gerais aos participantes, 
construir laços e pactuação entre usuários, serviços e território e triar os casos que 
realmente deveriam estar em atendimento no CAPS, para redirecionar o 
atendimento dos usuários considerados leves e estáveis para a referência das 
equipes do PSF. Depois disso foram priorizadas ações conjuntas com base no 
acúmulo que a equipe trouxe desse processo. 

A ação foi justificada pelo número discrepante de casos em relação às outras 
regiões da área de abrangência do CAPS Leste (Centro de Atenção Psicossocial – 
Unidade Leste). O número total de prontuários na unidade, na época, não passava 
de 700. Nesse sentido, a proposta da Coordenação de Saúde Mental foi no caminho 
de realizar um contato com a UBS para que fossem apresentadas demandas 
calcadas nos 150 prontuários (que depois se transformou em um número maior) de 
ambos os Programas e iniciadas propostas de uma possível parceria e trabalho 
compartilhado.  

Além da representante da Coordenação de Saúde Mental, foram implicados 
dois técnicos do CAPS, uma apoiadora, dois técnicos da UBS e a Coordenadora 
desta Unidade. O assistente social da unidade participou de algumas etapas da 
iniciativa. Também estavam envolvidas seis equipes de saúde da família com cerca 
de dez integrantes cada. Todas as ações do processo foram realizadas na UBS, 
uma vez que era o local mais próximo dos domicílios dos usuários. 

Vale apontar que essa iniciativa foi principiada não sem que CAPS e UBS 
tivessem algum tipo de interação entre si. Como foi possível ver no trabalho de 
campo, essa interação se dava de maneira pouco intensa e fria. Os profissionais 
costumavam realizar contatos telefônicos ou encaminhamentos formais buscando 
dirigir ou resolver pendências referentes aos casos atendidos, bem como buscar 
informações quando julgassem necessário.  

Por parte da UBS havia a reclamação do pouco suporte que recebiam quando 
frente a situações vivenciadas com usuários portadores de transtornos mentais ou 
da necessidade de conversar para algum esclarecimento ou pedido, de forma que 
foram relatadas situações em que o trabalhador da UBS havia “desistido” de realizar 
contato com o CAPS por julgar de pouca resolutividade. Além disso, a própria UBS 
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conta com uma “equipe de saúde mental”. Segundo a Coordenadora essa equipe é 
composta por dois psicólogos. Os atendimentos destes profissionais é realizado 
através de agendamento.   

Já pelo CAPS, a queixa vinha mais da desresponsabilização sobre o 
acompanhamento dos casos considerados mais leves ou estáveis por parte da UBS. 
Por essa razão, o ambulatório do CAPS estaria mais cheio e a demanda de trabalho 
desvirtuando, uma vez que o contato e ações com os casos graves seriam mais 
difíceis de serem realizados nestas condições. 

  

6.1.1 Estratégias (Formação da Informação) 

 

A inserção do pesquisador em campo se deu no momento em que estavam 
dividindo os 150 prontuários em grupos. A partir disso participou de todos os 
momentos discriminados abaixo: 

  

- Divisão das famílias, a partir dos prontuários, em quatro grupos e convocação para 
grupo de escuta e orientação; 

- Reconhecimento e hierarquização dos casos, segundo vulnerabilidade e urgência; 

- Discussão dos casos entre as equipes do PSF e CAPS visando entrosar, qualificar 
e potencializar a ação; 

- Reunião de Avaliação entre os serviços;  

- Planejamento de ações de promoção de saúde, Visitas Domiciliares e ações no 
território; 

- Reuniões do pesquisador com usuários, trabalhadores e familiares.  

 

Foram contabilizadas 18 (dezoito) idas a campo, uma vez que não se 
acrescentaram os momentos de idas à campo somente com o intuito de conhecer o 
território, circular pelas ruas, tirar fotografias, conversar com comerciantes e 
transeuntes. Ainda realizaram-se dois encontros, um com um grupo de usuários e 
familiares e outro com um grupo de profissionais de diferentes equipes de Saúde da 
Família e do CAPS, para discutir e aprofundar a discussão dos elementos colhidos e 
problematizados a partir do campo. 

 

Primeira etapa 
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Na primeira etapa foram realizados 6 (seis) grupos de usuários e familiares 
(realizados em salas separadas) convocados a partir da lista inicial de 150 (cento e 
cinquenta) nomes para orientações gerais, reconhecimento e aproximação das 
equipes. O pesquisador participou de 3 (três) destas reuniões com as famílias. Foi 
momento de inserção do pesquisador e de aproximação da realidade dos usuários, 
familiares e trabalhadores. Aos poucos foi possível passar de observador a uma 
participação mais intensa, que se deu com a realização de alguns questionamentos 
e contribuições com as falas que estavam sendo colocadas.   

Foi possível perceber que os grupos de familiares tinham a finalidade tanto de 
reconhecer as demandas atuais das famílias e usuários como identificar quais as 
necessidades mais imediatas que as ações deveriam alcançar. Isso com relação à 
inserção e acesso dos usuários nos serviços (CAPS e UBS), à situação do 
tratamento (em relação  
às atividades frequentadas, atendimentos e medicação), situação de vulnerabilidade 
(condições socioeconômicas relatadas) e relações estabelecidas com o território e 
comunidade. Também havia a situação de que muitos dos usuários dos grupos 
estavam sendo encaminhados para tratamento medicamentoso, principalmente os 
casos considerados estáveis, na própria UBS. Isso gerava dúvidas e alguns 
questionamentos. Nesse aspecto, os condutores do grupo, que eram formados por 
um apoiador, um técnico do CAPS e um técnico da UBS, visavam fornecer 
orientações com relação aos novos fluxos de atendimento, bem como orientações 
sobre essas dúvidas frequentes, além de outras questões como benefícios e 
direitos.  

Após o término da reunião, os “moderadores” do grupo e pesquisador 
continuavam reunidos para sistematizar as informações colhidas, trocar as 
impressões e avaliar como tinha sido o trabalho. A ideia inicial é que as famílias 
participassem de três reuniões, o que somaria um total de 12 (do total de 150 casos 
divididos e 4 grupos de 30 pessoas). Durante o percurso foi preciso rever a divisão, 
pois houve adesão de apenas cerca de 70% das famílias ao convite, e muitas não 
estavam dispostas a retornar. Esse fato deveu-se a várias justificativas, entre elas os 
compromissos pessoais e de trabalho dos familiares, à dificuldade de participar do 
processo grupal, à “satisfação” com relação às informações que haviam sido 
colocadas, entre outros. De qualquer maneira pareceu ao grupo tranquilo mudar a 
estratégia, uma vez que a informação que se tinha é a de que, no CAPS Leste, as 
reuniões mensais realizadas com as famílias contavam com a participação irrisória 
de menos de 5 (cinco) familiares por encontro.  

As reuniões que foram paralelamente realizadas com os usuários tinha a 
finalidade de formar um grupo de referência com atividades diversas que pudessem 
ser sistematicamente realizadas, a partir dos interesses que fossem destacados, e 
fornecer um ponto de apoio aos usuários do CAPS dentro da UBS. Esse grupo era 
realizado por um técnico do CAPS e posteriormente passou a integrar um violeiro. O 
pesquisador participou em 3 (três) oportunidades. 

Embora fosse um grupo de referência do CAPS, ficou decidido que ficaria aberto 
para que outras pessoas do bairro pudessem frequentar. Uma das atividades 
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realizadas, que o pesquisador presenciou, foi a caminhada pelo bairro até o centro 
cultural e biblioteca da região para conhecer cursos, oficinas e espaços em que 
pudessem ser realizadas atividades. Além desse grupo, a UBS oferecia uma série 
de oficinas e atividades grupais realizados durante a semana que poderiam ter 
usuários da Saúde Mental encaminhados, como: caminhada, Lian Gong (técnica 
baseada em elementos da medicina tradicional chinesa), violão, bordado e terapia 
comunitária.  

 

Segunda etapa 

 

A segunda etapa constituiu-se de 8 (oito) reuniões em que os profissionais do 
CAPS sentaram com cada equipe para discutir caso por caso e planejar um projeto 
de ação que levasse em conta as prioridades segundo vulnerabilidades e as 
necessidades básicas de cada um. Assim, houve troca de informações sobre qual o 
andamento que as equipes estavam dando aos casos a partir de seu próprio serviço, 
isto é, compartilhando informações clínicas, medicamentos utilizados, últimos 
atendimentos ou ocorrências, características sociais e culturais, entre outros. Os 
casos eram apresentados a partir da lista comum pelo técnico do CAPS, depois pela 
equipe PSF por meio do trabalhador que fosse referência ou conhecesse melhor o 
caso e a família.  

Os casos eram apresentados e discutidos na perspectiva de reconhecer, através 
dos prontuários, qual a inserção que tinham nos serviços e qual o conhecimento das 
equipes sobre eles para, a partir daí, planejar o que deveria ser feito. Nesse sentido, 
poderiam ser acionadas ações como avaliações odontológicas, marcação de 
consultas com o generalista, realização de exames, realização de Visitas 
Domiciliares, marcação de atendimento no CAPS, etc., com o monitoramento a ser 
realizado pelas duas equipes.  

Nesta etapa o pesquisador participou de 5 (cinco) reuniões das realizadas. Por já 
ter conhecido alguns dos casos que estavam sendo discutidos nas participações da 
etapa anterior, foi possível realizar apontamentos e questionamentos quanto às 
condutas e ao tom da discussão. Em muitos momentos foi possível perceber que a 
troca de informações estava muito voltada aos aspectos como “quando foi a última 
vez que ele passou” ou “vamos atualizar as medicações que atualmente estão 
sendo ministradas”, de forma que foi preciso suscitar a problematização e a 
realização de perguntas para que as vivências fossem relatadas. Quando as 
mesmas surgiam, era possível um maior espaço de discussão e troca.  

Uma grande dificuldade desta etapa foi que em apenas uma reunião houve a 
participação de um profissional médico. Uma médica, por exemplo, se recusou a 
participar, como foi relatado por sua equipe, mesmo com o pedido tendo sido feito 
diretamente pela coordenadora da unidade. Os médicos de outras equipes alegaram 
outras justificativas e também não participaram.  
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Terceira etapa 

 

Realizou-se uma reunião de avaliação entre a gestão da UBS e equipe CAPS, 
além da representante da Coordenação de Saúde Mental, após o término da 
segunda etapa. Nessa reunião foram contabilizados os grupos convocados, as 
famílias que compareceram, os aspectos positivos e as limitações. De maneira geral 
o trabalho foi julgado como positivo, uma vez que ajudou a aproximar e a explicar a 
proposta de maior integração dos serviços aos usuários e familiares. Também foi 
destacada a necessidade de maior organização e controle das listas de casos. De 
fato, entre a realização dos grupos algumas famílias que já haviam sido convidadas 
foram novamente chamadas, e algumas acabaram por não receber os convites. Os 
mesmos eram confeccionados e responsabilidade do administrativo da UBS, bem 
como a lista de convidados preparada pelo técnico do CAPS.  

 

Quarta etapa 

 

Findados os primeiros passos, a quarta etapa constituiu uma continuação, por 
meio da condução prática dos encaminhamentos tirados nas reuniões entre as 
equipes, a partir das prioridades elencadas, com o objetivo de realização de Vistas 
Domiciliares conjuntas pelos profissionais do CAPS e UBS e ações no território. 
Nesse processo o pesquisador de 5 visitas.  

  

Quinta etapa 

 

Para finalizar, foram realizadas duas reuniões, uma com os trabalhadores das 
equipes do PSF e do CAPS, outras com os usuários e familiares, com o objetivo de 
problematizar algumas questões levantadas ao longo do processo de pesquisa. 
Essa etapa representou uma forma de devolutiva e retorno mais “formal” dos dados 
coletados, implicou a tentativa de construir conhecimento a partir da perspectiva dos 
sujeitos. Nesse sentido, não primou pela elaboração de indicadores, mas partiu de 
alguns pontos que poderiam ajudar a afinar e entrosar questões que permeavam a 
ação em Saúde Mental. 

A primeira reunião foi realizada com os usuários e familiares de forma que, 
quando da realização da reunião com os trabalhadores, já era possível ter uma 
noção das impressões e discussões que haviam sido realizadas anteriormente. Além 
dessas reuniões será aberto abaixo um tópico sobre os principais achados com 
gestores, uma vez que, embora não tenha sido realizada uma reunião de devolutiva 
específica com a gestora da UBS e a representante da Coordenação de Saúde 
Mental, foram realizadas algumas conversas registradas por gravação em que se 
conversou sobre o processo de articulação Atenção Básica e CAPS.  
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7 – Discussão 

7.1 Principais achados com usuários no grupo da quinta etapa  

 

O grupo foi composto a partir da lista dos familiares e usuários que haviam 
participado da primeira etapa da ação, contemplando casos de todas as equipes e 
priorizando os que haviam dado continuidade na participação do grupo de 
referência. Também foram priorizados os casos mais discutidos na segunda etapa, 
de forma que 40 (quarenta) convites foram entregues pelos ACS nos domicílios para 
as famílias e usuários. Destes, comparecerem 28 pessoas. 

A principal demanda do grupo, que de alguma forma foi mobilizando sua 
expectativa, dizia respeito à questão da mudança do atendimento 
médico/medicamentoso ou a falta dele. Aqueles que haviam sido encaminhados do 
CAPS para continuar o tratamento na UBS permaneciam em dúvida e preocupados 
com relação ao procedimento, bem como com a questão da prescrição e 
dispensação da medicação. O pesquisador comunicou que essas dúvidas iam ser 
repassadas às equipes para que pudessem ser mais bem analisadas e orientadas, e 
que o profissional do CAPS estaria todas as semanas na unidade e poderia ser 
procurado. Todavia o assunto era importante para o grupo e houve espaço para ser 
problematizado. As falas abaixo são ilustrativas: 

 

Usuário1: E eu queria saber se nós vamos continuar no CAPS ou 
eles vão transferir pra outro CAPS ou nós vamos ficar aqui, né, no 
posto? 

Usuário 2: Eu sou o Waldir... Eu conversei com a Julia (profissional 
do CAPS), ela falou que eu ia vim pro posto né, que a gente ia ter o 
atendimento aqui, mas eu tenho algumas dúvidas porque eu não sei 
se aqui tá habilitado a fazer esse tipo de tratamento, se aqui tem 
receita de remédio azul, que tem que ter receita de remédio 
especial... e eu pego o remédio lá no Mário Covas... e eu fui pegar 
remédio lá em Juá né, o CID tava errado até a Doutora Bruna que fez 
que o CID tava errado... e ela fez eu voltar, fui lá na assistente social, 
aí me deixou um papel pra mim... daqui dois meses eu tenho que 
mexer de novo, né? E provavelmente eu vou ter que mexer aqui, né, 
porque tava fazendo tratamento aqui...  então minha dúvida é essa 
se aqui no CAPS vai ter algum psiquiatra, porque acho que o vínculo 
não é saber dá o remédio... receitar o remédio direito com o 
psiquiatra porque o psiquiatra, ele entende da medicação, entende 
do efeito do remédio... eu não sei se um profissional desse ai, da 
saúde pública, vai saber ministrar o remédio. 

Usuário 3: Eu queria saber esse negócio sobre o CAPS, esses 
pacientes pela UBS, se é pra acabar com o CAPS. 
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As dúvidas estavam muito relacionadas à condução do próprio tratamento e a 
questão médica e medicamentosa foi tida como a principal forma de diferenciar os 
serviços e ações de saúde. Nem mesmo as reuniões da primeira etapa haviam sido 
suficientes para sanar as questões que envolviam a integração dos serviços e 
reorientação do fluxo de atendimentos.  

O que pareceu gerar maior insegurança foi o fato de que os usuários não 
teriam o psiquiatra na UBS. Embora o grupo não contasse com a presença de 
nenhuma família que já tivesse recebido uma Visita Domiciliar compartilhada, fruto 
das estratégias da intervenção e integração dos serviços de saúde Mental e Atenção 
Básica, os profissionais das equipes técnicas (que não fossem o médico) foram 
citados como importantes em apenas um relato:   

 

Familiar: meu nome é Carina...  Aí o Doutor Francisco encaminhou 
pro CAPS...  eu tô muito satisfeita, eu acho, não tenho que falar nada 
não.  A Julia (profissional do CAPS) já foi pra minha casa, em alguma 
situação... eu sempre ligo lá, ela sempre liga na minha casa, e tá 
tudo certo graças a Deus... O menino tá mais calmo, eu também 
fiquei com pouco de depressão, passei também no CAPS pra tomar 
medicação, tô bem melhor... Tô bem satisfeita no CAPS...  adoro as 
meninas que tem lá, as meninas daqui também são muito boas, as 
que vão em casa também... o doutor Francisco passa lá também... 
mas eu tô bem satisfeita, muito bem satisfeita sobre isso né? Já 
tenho a carteirinha do Geraldo, agora a Julia vai preencher um laudo 
porque o processo é no Jabaquara, no mais eu não tenho mais o que 
falar não, tá tudo certo... 

Pesquisador: Você acha que facilita não ter só o CAPS pra atender, 
mas quando a UBS tá junto também?  

Familiar: Não eu não acho, é bom é os dois né, porque é muito bom 
pro Geraldo passá aqui com o Doutor Francisco, aí eles só me 
mandou entrar lá porque com o laudo e a carteirinha eles abriram 
mão, tavão estudando pra dar, porque aqui não tem psiquiatra, e 
assim... tem uns seis anos que ele não vai passá no médico, no 
psiquiatra, só com o Dr. Francisco aqui...  eles vão buscar medicação 
lá pra ele... 

Pesquisador: O Dr. Francisico continua medicando ele?  Ele só tá 
indo no CAPS mais pra conseguir os laudos essas coisas, é isso?  

Familiar: Sim, é assim... aqui eu não vou deixar de vim né, eu moro 
no lado... aí eu pego medicação aqui, o Geraldo pega o dele lá com o 
Dr. César que apesar de tudo acho que saiu do CAPS... mais eles 
assim... me dão medicação pra mim só quando tenho alguma coisa, 
lá no CAPS...   

 

Algumas falas referiram que não estavam satisfeitas com o encaminhamento 
para serem atendidos na UBS e que foram atendidos pelos generalistas, alguns 
destes tinham se recusado a passar a medicação específica para os transtornos 
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mentais, o que causou a sensação de certa hostilização em relação à demanda que 
era levada. A transcrição abaixo é bem ilustrativa disso e dá opinião sobre a questão 
do psiquiatra: 

 

Familiar: Ó, Sabe o que eu quero falar? Que a gente foi despejado 
do CAPS né, porque eu fiquei um ano sem médico, três meses sem 
medicamento e que que aconteceu? ...cara, me deu uma crise de 
novo, tava trabalhando, perdi o trabalho, é assim que aconteceu... 
Não entendo porque, eu fui na santa médica lá em baixo, ela falou 
assim pra mim: “você não vai passar comigo porque eu não sou 
psiquiatra, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não vou 
ficar fazendo receita pra você” tem três meses... 

Familiar 2: a minha reclamação é assim, como eu moro aqui perto do 
posto, fosse pra mudar (ter psiquiatra), eu preferia esse posto, né? 
Mas como não vai mudar, prefiro o CAPS lá... 

Pesquisador: Só pra pegar o remédio ou pra fazer outras coisas? As 
questões que eu queria colocar pra vocês são estas: será que o 
CAPS é só o psiquiatra? Será que isso é o nosso tratamento na 
saúde mental é só o psiquiatra que tem que fazer? O que é que 
vocês acham? 

Familiar 2: Acho que é só o psiquiatra... 

Familiar 3: Só... porque o clínico geral, outros médicos não vai ter o 
mesmo tratamento com a gente igual os psiquiatra faz... 

Pesquisador: E os psicólogos, terapeutas ocupacionais? 

Familiar 4: Ah, só a psicóloga ela não vai... ela não passa remédio, 
quem passa remédio é o psiquiatra... 

Pesquisador: Todo mundo concorda com ela aqui gente ou alguém 
tem resposta diferente? 

 Familiar 5: As três é um conjunto né... 

(silêncio) 

Familiar 6: Eu acho assim, que pra mim tanto faz aqui como lá, 
porque o Geraldo foi muito bem atendido aqui, o Dr. Francisco 
sempre passou seis anos a medicação do Geraldo aqui, agora só 
encaminhou pro CAPS porque a Dra. Clara falou assim: vai que o 
remédio tá lá no CAPS, isso é porque ele precisam do Geraldo no 
CAPS, eles passam lá pra ver o Geraldo, e lá o Agente também não 
faz nada porque precisa de psiquiatra e o Geraldo já tá seis anos 
sem psiquiatra, e foi assim, porque marcou lá, mas é a mesma 
medicação...   

Familiar 1: Porque se tinha um CAPS que funcionava, agora tem 
cinco (unidades), não tem justificativa né? 
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Familiar 6: eu queria saber do senhor porque lá (no CAPS) tá sempre 
faltando médico? 

 

A configuração do grupo não foi exatamente na ordem de um familiar para 
cada usuário. Alguns estavam acompanhados do principal cuidador, que poderia ser 
pai, mãe, avós, outros estavam sós e outros estavam com mais de um familiar. Foi 
perguntado a quem quisesse responder quais as atividades que costumavam 
realizar e o que gostavam de fazer. Foi muito referido sobre o trabalho dentro de 
casa, isto é, a realização de atividades domésticas. O exercício da caminhada 
também foi muito citado e pode ser associado com a necessidade de realização de 
tarefas externas à casa, como pagar contas e comprar alimentos. Pudemos 
perceber que os cuidadores demandam bastante tempo e esforços no ato de cuidar. 
Muitas vezes isso se manifesta, no discurso, como uma forma de abdicar ou de não 
conseguir realizar as atividades e ter a rotina que realmente gostariam. Além disso, 
embora houvesse cuidadores homens, a grande maioria dos familiares presentes 
era do sexo feminino.  

 

Familiar 1: Não eu não tenho muito tempo nem de fazer tudo porque 
eu cuido dele né, do neto de dez ano, tem a mãe do meu neto que é 
a caçula, também mora em casa e trabalha, meu filho é casado 
também, trabalha e come em casa, então eu cuido da minha mãe 
que tem 90 ano, na hora do almoço tem que tá lá e pego remédio no 
Mário Covas, vou no banco, pego remédio, vou no CAPS, é o dia 
inteiro se quiser... e lavo roupa, faço comida, cozinho pra todo 
mundo, pra oito pessoas, mas eu gosto de fazer tudo, eu não gosto 
de ficar parada... Hoje eu passei um monte de roupa, quando tenho 
um tempinho pego ônibus, vou lá pra Diadema, dou uma passeada 
em lojas... 

 

Com relação às Visitas Domiciliares foi possível perceber que todos eram 
regularmente visitados por Agentes Comunitários de Saúde. Alguns conseguiam 
referenciá-los até pelo nome, mas muitos identificaram como aqueles “profissionais 
de jaleco vermelho que vão entregar papéis”. Com relação às visitas realizadas pelo 
CAPS a grande maioria não tinha recebido qualquer profissional do serviço. As 
situações colocadas de Visitas referem-se às seguintes circunstâncias: 

- Momentos de crise. Em um relato foi associada também como o momento 
em que o SAMU (ambulância) ia buscar o usuário para leva-lo para uma possível 
internação; 

- Controle de medicação em geral e aplicação de medicação de depósito 
(injetável) que é realizada geralmente mensalmente e que, no caso, foi realizada no 
domicílio, num período, por impossibilidade do usuário ir até o serviço; 

- Visita de profissionais não médicos para realizar atendimento no domicílio. 



 

57 

 

A realização das visitas pelo CAPS, quando houve, e pela UBS é referida 
como positiva em muitos casos. Alguns familiares manifestaram um entendimento da 
mesma como uma forma de auxílio em situações difíceis como crise e falta de 
adesão ao tratamento. Já usuários visitados justamente por estarem em falta com o 
tratamento proposto sentiram-se incomodados e, algumas vezes, coagidos.  

 

7.2 Principais achados com trabalhadores no grupo da quinta etapa  

 

O grupo foi composto por representantes de 3 (três) equipes das 6 (seis) 
existentes. Isso aconteceu porque na data da reunião as equipes que não 
participaram alegaram que não tinham condições, no momento, de dispensar um 
integrante para fazer parte da mesma. De qualquer forma 12 profissionais 
participaram, entre ACS, técnicos de enfermagem, enfermagem e assistentes 
sociais. 

Os profissionais das equipes PSF sentiam falta de um apoio no trabalho com 
os usuários de Saúde Mental, justamente pela complexidade do trato com essa 
demanda, e tinham as práticas de cuidado em Saúde Mental como secundária aos 
principais objetivos do trabalho da UBS e de responsabilidade “genuína” do CAPS. 
Nesse sentido, a ida sistemática de profissionais do CAPS à UBS é um ponto de 
segurança aos profissionais das equipes PSF e proporciona mais reflexão sobre o 
tema. Para eles a socialização e troca de informações entre as equipes ajuda a 
identificar casos que estão sem atendimento ou que ainda não o buscaram. Antes 
da proposta de articulação e interação entre os serviços as equipes de saúde da 
Família não sabiam como funcionava o CAPS.  

O esforço conjunto de sistematização e discussão dos casos proporcionou 
uma visão mais ampla sobre os problemas relacionados à Saúde Mental no 
território, bem como forneceu mais informações sobre as situações que foram 
vivenciadas (ato de conhecer e reconhecer).  

Foi citado um caso em que o ACS percebeu uma demanda em uma Visita 
Domiciliar, realizou a escuta do caso e levou para a reunião de equipe. Após a 
reunião decidiu-se que seria levado ao matriciamento, mas não houve devolutiva. 
Nesse sentido, afirmou-se que a possibilidade de ação do ACS é muitas vezes 
informal e pouco reconhecida. Essa ação também depende individualmente daquele 
que a está realizando, uma vez que existem os profissionais que se acomodam em 
apenas “levar papéis”. Para os profissionais do grupo, o trato com a demanda da 
Saúde Mental é, muitas vezes, bem complexo e árduo o que pode levar a investirem 
na criação de vínculo quando se dá conta de criá-lo. Muitos casos da Saúde Mental 
são tidos como difíceis de criar vínculo.  

 São referidas situações de desgaste emocional pelos trabalhadores de ambos 
os serviços. As angustias referenciadas são pelas poucas respostas, pela baixa 
resolutividade e pela dificuldade de saber como agir. Além disso, o profissional do 
CAPS é colocado como apto a lidar com todas as situações complexas e difíceis, 
mas é possível perceber que neste serviço há também muitas inseguranças e 
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dúvidas quanto à condução de situações complexas. É citado um caso em que o 
usuário havia recebido alta do CAPS e, em um curto espaço de tempo, entrou em 
crise e agrediu seriamente o filho. 

 Foi colocada a falta de diálogo dos profissionais médicos com outros 
profissionais e dos profissionais médicos com profissionais da própria categoria. Os 
médicos generalistas ou de outra especialidade possuem dificuldade e receio em 
receitar medicações psiquiátricas e realizar atendimentos aos usuários com 
demanda em Saúde Mental, sendo este tema bastante discutido nas reuniões de 
matriciamento. Isso dificulta o processo de organizar atendimentos e fluxos na 
articulação entre os serviços. A articulação e interação precisam ser também 
realizadas por esses profissionais. 

 Com relação aos usuários, não só os da Saúde Mental, há a critica de que 
querem o “remedinho milagroso”, o que, na falta do atendimento médico, pode levar 
ao desrespeito ou ao conflito com os outros profissionais. Já relacionado aos 
usuários da Saúde Mental, é referida a demanda por laudos, afastamentos, pedidos 
de aposentadoria, carteirinha de ônibus que oneraria mais o atendimento médico e 
seria uma das razões pelas quais não se quer atendê-los. Além disso, há a 
necessidade de perder o “medo” do usuário em crise que pode agredir os 
profissionais na unidade. 

 Os grupos, tanto realizados pelos técnicos do CAPS na UBS, como os grupos 
já em andamento na UBS são citados como boas estratégias de ação. Todavia, foi 
discutido sobre a dificuldade de inserção dos usuários nestes grupos. Houve um 
relato de uma situação em que o Agente Comunitário soube conduzir uma usuária 
da Saúde Mental que não estava bem para participar da oficina de musicalização e 
que conseguiu, após um tempo sentado ao lado dela (ela tinha confiança nele, mas 
estava chorando e com medo), sair e deixá-la participando. Após o grupo a usuária 
estava mais calma e contente. Na semana seguinte compareceu novamente ao 
grupo sozinha. 

É reconhecida uma grande dificuldade no trato de usuários que usam álcool e 
drogas. Muitas famílias apresentam situações deste tipo. As orientações para ajudar 
a reabilitação, na maior parte das vezes, são citadas como ineficazes, de forma que 
parece haver uma necessidade anterior que se refere à articulação da rede para dar 
conta dessa demanda. 

 

7.3 Principais achados com gestão 

7.3.1 Gestão Saúde Mental 

 

Durante o processo de pesquisa foi possível ter momentos de conversa tanto 
com a gestora responsável pela UBS Promissão quanto com a Vice Coordenadora 
de Saúde Mental do município. Esses momentos se deram tanto durante a 
condução das etapas de articulação entre os serviços quanto em conversas 
particulares gravadas com o pesquisador. A partir dessas experiências, foi possível 
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sintetizar algumas ideias que puderam contribuir para a discussão do trabalho de 
campo e que não estavam mescladas às questões colocadas pelos trabalhadores, 
uma vez que poderia influir de alguma maneira.    

 Segundo posicionamento da psicóloga Vice Coordenadora de Saúde Mental 
de Diadema, além de a proposta de interação entre os serviços da Atenção Básica e 
Saúde Mental ser compreendida como importante na atenção à saúde da 
população, ela é também uma diretriz do Ministério da Saúde advinda de uma lógica 
de trabalho que existe em confluência com os princípios firmados pelo SUS. Assim, 
a divisão dos serviços tem a finalidade de organizar os fluxos, na perspectiva de que 
se deve enxergar o sujeito em acompanhamento integralmente, afastando-se da 
centralização da prática na forma de especialidade.    

 Apesar de essa concepção estar presente tanto na condução da gestão 
quanto no direcionamento formal dos princípios da Saúde Pública e muito se ter 
avançado nesse sentido historicamente, ainda pode ser notada uma prática 
manicomial arraigada nas equipes de saúde, a despeito da extinção dos 
manicômios. Dessa forma, o sujeito usuário desse sistema é, muitas vezes, 
concebido e tratado em suas questões mentais, sem o respaldo em saúde para 
outros agravos, o que faz com que o CAPS seja sua referência em atendimento 
independentemente da queixa apresentada. Isso também ocorre porque, na 
perspectiva da especialização, muitas vezes os profissionais com enfoque em outras 
formações não são capacitados ou não possuem segurança para o trato do portador 
de transtornos mentais.  

 Isso resulta em uma sobrecarga do sistema CAPS que acaba absorvendo 
todo tipo de demanda de seus usuários em nível ambulatorial, o que prejudica o 
planejamento e a execução de ações voltadas ao acompanhamento, busca ativa, 
mapeamento do território e detecção de novos pacientes. Nesse contexto, a partir da 
identificação dos pacientes com transtornos considerados leves ou aqueles que 
mantêm seu quadro estável, se torna possível o redirecionamento do atendimento à 
Atenção Básica com o apoio do grupo de matriciamento da Saúde Mental. Essa 
ação é vista também como forma de ampliação do acesso da população aos CAPS.      

 Na perspectiva do trabalho da gestão, há um envolvimento na formação e 
atuação em rede para criação e potencialização de ações em grupo que possam ser 
desenvolvidas nas unidades e realizadas de forma contínua e independente, já que 
o coletivo promove, além do cuidado, a convivência e integração social e reduz a 
ocorrência de demanda reprimida.  O envolvimento dos profissionais das equipes 
com os usuários, com seus pares e com outros serviços é visto com grande 
importância para a condução desse processo. Busca-se, também, o apoio do 
médico mesmo que em forma de encaminhamento dos pacientes aos grupos, já que 
ainda pode ser notada a concepção de detenção do saber atrelada a esse 
profissional.  

 Em relação às Visitas Domiciliares realizadas pela Saúde Mental, o 
acompanhamento de famílias sistemático e planejado com embasamento em suas 
especificidades é visto como importante e, nessa perspectiva, a parceria com a 
equipe da Atenção Básica e, especialmente com os Agentes Comunitários de Saúde 
pode ser de grande valia, já que estes estão inseridos na comunidade, realizam 
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visitas com periodicidade mensal e, dessa forma, tendem a ter vinculação com a 
família já estabelecida, além de conhecimento abrangente das realidades existentes. 
A Visita Domiciliar realizada em atenção aos usuários e familiares, para a gestora, é 
um potente instrumento não só para a redução dos agravos, mas também para 
prevenção destes e para promoção de saúde.    

 

7.3.2 Gestão UBS 

  

A diretora da UBS Promissão, formada em medicina, por sua vez, coloca que 
a Atenção Básica lidava muito pouco com a questão da Saúde Mental, então, 
quando havia essa demanda, os casos eram encaminhados para outros 
equipamentos como CAPS, prontos-socorros e ambulatórios. Os casos 
considerados mais leves e sem necessidade de medicação eram acompanhados 
pela equipe de psicólogas (duas na UBS), fonoaudióloga e assistente social, com 
foco nas psicoterapias.  

Desde 2009 é que há uma aproximação do trabalho com os portadores de 
transtornos mentais. Antes havia uma distancia muito grande dos profissionais 
porque a UBS não estava habituada e nem capacitada tecnicamente para a 
realização do trabalho. A partir de iniciativas como o matriciamento, capacitação, 
sensibilização dos profissionais e a atual iniciativa de articulação através da 
realização de planejamento conjunto e grupos é que a situação modificou. 

O atual processo de articulação com a Saúde mental impõe inúmeros 
desafios, inclusive para os médicos, uma vez que sua formação é muito restrita em 
relação às noções de psiquiatria. Isso impõe muita dificuldade na aproximação e no 
tratamento desses pacientes, inclusive como causa de angustia profissional. Quando 
o matriciamento começou com a presença de psiquiatras, e a equipe do CAPS 
começou a se aproximar da UBS, a relação com essa demanda começou a 
melhorar, a sensação de aprendizado aumentou e as respostas passaram a ser 
mais eficientes. O que pode melhorar diz respeito à construção das diretrizes mais 
claras do trabalho, suas metas e objetivos para saber realmente aonde se quer 
chegar. Com relação às questões administrativas que envolvem a articulação, elas 
devem ser adaptadas de acordo com a necessidade e devem-se criar estratégias e 
caminhos para isso. Mesmo assim, a iniciativa que vem sendo construída é positiva, 
na perspectiva do trabalho conjunto, tanto para usuários como para os 
trabalhadores.    

  

7.4 Categorias de Análise 

   7.4.1 Visitas Domiciliares 
 

O processo de realização das Visitas Domiciliares compartilhadas e conjuntas foi 
o resultado do planejamento que se iniciou a partir do processo de articulação CAPS 
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Leste e UBS Promissão já descrito. Nesse sentido, acumulou o conhecimento que 
foi construído conjuntamente nas etapas concretizadas e exigia a mobilização e 
organização das equipes para sua realização. 

 
A partir do diário de campo e dos dados coletados ao longo do processo, levando 

em consideração que o pesquisador acompanhou cinco Visitas Domiciliares, foi 
possível realizar algumas considerações sobre os objetivos e características destas 
visitas, bem como pontuar questões a partir das impressões dos trabalhadores, das 
impressões dos usuários e familiares e do acompanhamento propriamente dito.  

 
Assim, essas considerações adquiriram uma perspectiva problematizadora, uma 

vez que não seria possível julgar as perspectivas no sentido de quais seriam mais 
genuínas, e sim que, de alguma forma, todas contribuíam para a reflexão e 
questionamento do tema. Além disso, é preciso ressaltar que muitos familiares 
também são usuários da Saúde Mental o que torna difícil uma definição clara e 
rápida sobre os interesses e perspectivas de uns e de outros.  

 
Nesse contexto, as denominações abaixo não surgem da necessidade de se criar 

critérios rígidos ou uma conceituação definitiva sobre as Visitas Domiciliares, mas de 
melhor organizar os dados e as impressões.  
 
- Visitas Domiciliares de Busca Ativa 
 

Este tipo de visita pode abranger casos conhecidos ou desconhecidos pelas 
equipes ou parte delas. Como o próprio nome sugere, a Visita Domiciliar de busca 
ativa tem um sentido de prontidão que pode ser associado, no caso da Saúde 
Mental, a situações como crise, abandono de tratamento e situação conflitante 
envolvendo usuários, familiares e entorno. Além disso, o próprio usuário pode ser o 
demandatário da intervenção, o que parece ser menos frequente, bem como os 
familiares ou a equipe de saúde. Em geral, envolve situações conflitosas e 
complexas, podendo ter implicações éticas na forma de sua condução por parte dos 
profissionais. Essas visitas podem ser realizadas por equipe interprofissional do 
CAPS e da UBS, pela polícia, ambulância ou por representantes de todas ou 
algumas destas instituições.  
  

Para usuários que vivenciaram esse tipo de visita, ela é colocada como 
momento difícil e de grande sofrimento, em que sua liberdade de escolha individual 
é desrespeitada e violada. Isso se deve ao fato de que esse tipo de visita pode 
incorrer na internação no CAPS ou em Hospital Psiquiátrico, bem como o 
afastamento do ambiente domestico. Além disso, muitas vezes adquire o status de 
checagem e controle do tratamento, gerando o sentimento de que se está sendo 
vigiado e acompanhado sem que isso seja solicitado. A difícil questão está em 
relatos que afirmam que esse procedimento foi necessário e decisivo para que a 
situação pessoal se revertesse e para que o próprio usuário pudesse “melhorar” ou 
se “sentir melhor”. Em um dos relatos anotamos a seguinte fala: “há males que vem 
pra bem”.  
  

Por parte dos familiares esse tipo de abordagem é referido como momento de 
alívio ou de socorro à situação que estão vivendo na relação com o usuário. Em 
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geral, são eles que mobilizam esforços para que haja intervenção externa na 
questão. Foram colhidos relatos que apontavam para situações extremas como 
ameaças e agressões, bem como relatos de situações em que os familiares 
alegavam desgastes e conflitos para além da questão momentânea, como casos em 
que o usuário demandava muitos cuidados que não eram possíveis de serem 
oferecidos no contexto familiar. 
  

Em uma das visitas acompanhadas pelo pesquisador, os familiares da usuária 
Helena haviam mobilizado a equipe do CAPS e da UBS a realizar a Visita Domiciliar 
de Busca Ativa, pois a usuária, recém-vinda de uma internação no Hospital 
Psiquiátrico de um município próximo à Diadema, havia deixado de tomar as 
medicações alegando que se sentia bem e que não iria mais ao CAPS. Como os 
familiares trabalhavam e não podiam acompanhar a usuária durante o dia, receavam 
que a mesma novamente entrasse em crise. Quando nessa situação, Helena 
realizava uma série de ações consideradas inadequadas como gritar temas 
religiosos de maneira a incomodar os vizinhos, além de já ter tentado o suicídio.   
    

Para os trabalhadores, essa situação exemplo, bem como outras, desvelam 
processo em que se percebe a necessidade de aproximação, avaliação e ação ao 
caso, mas ao mesmo tempo não possui o aval do usuário para que isso se 
consume. Muitas vezes nem mesmo a demanda da família parece ser legítima. Além 
disso, há angustias advindas das poucas respostas, da baixa resolutividade e da 
dificuldade de saber como agir, o que pode incorrer no risco de serem priorizadas as 
discussões e ações referentes ao controle do tratamento medicamentoso no 
momento dos atendimentos ou Visitas Domiciliares, reforçando o modelo medico-
centrado. Nesse sentido, corre-se o risco de que o planejamento das Visitas 
Domiciliares incorra em simples triagem por consenso de urgência e a ação 
desdobre numa prática de controle e vigilância.   
  

A afirmação da real necessidade de uma Visita Domiciliar de Busca Ativa 
como medida protetiva e preventiva é permeada por questões complexas que 
envolvem o caráter de sua requisição, bem como o repertório de respostas possíveis 
de serem realizadas. Nesse entremeio, se lida com a possibilidade de violação da 
intimidade e dos direitos individuais, bem como ser a intervenção considerada 
legitima uma demanda complexa e urgente.     
 
- Visitas Domiciliares de Acompanhamento  
 
 Este tipo de visita pode abranger casos em que se planeja a intervenção não 
apenas com vistas à sua situação imediata, mas como forma de melhor conhecer e 
acompanhar, bem como criar e aprofundar o vínculo com usuários e familiares. A 
Visita Domiciliar de Acompanhamento não necessariamente visa equacionar uma 
situação conflitante ou de extrema urgência, mas exige a tomada de decisões e 
encaminhamentos no sentido da defesa dos direitos de cidadania, a prevenção, 
proteção e promoção da saúde de usuários e familiares.  
  

Para os usuários, essa intervenção pode ser vista como outra possibilidade 
de ser acolhido e criar vínculo com os profissionais, bem como sentir retaguarda no 
trato com as questões familiares e pessoais que muitas vezes são difíceis de serem 



 

63 

 

colocadas no ambiente institucional. Por outro lado, também pode ser percebida 
como invasiva e incomoda quando não há vinculo suficiente ou quando o caráter da 
mesma não está claro. Não é possível afirmar, a partir do trabalho de campo, que as 
Visitas Domiciliares de Acompanhamento propiciam necessariamente uma maior 
confiabilidade aos profissionais e que ajudam a esclarecer o papel do CAPS. Em 
algumas situações os usuários se sentem desconfortáveis em serem identificados 
como usuários da Saúde Mental. Nesse sentido, as Visitas conjuntas favorecem a 
aproximação porque descaracterizam o atendimento apenas pautado na atenção à 
Saúde Mental. 
  

Para os familiares, essa visita é desejada quando vai de encontro às 
aspirações e interesses na relação com o usuário e serviço. Por outro lado, pode ser 
incômoda por ser travada no ambiente doméstico. Houve relatos de familiares que 
estranharam tratar no próprio domicilio assuntos antes discutidos em algum 
ambiente institucional e outros que trataram os profissionais como verdadeiras 
autoridades sanitárias. 

Na visão dos trabalhadores da Atenção Básica, as Visitas Domiciliares de 
Acompanhamento realizadas aos casos em que se faz necessário o controle do 
tratamento de doenças como diabetes e hipertensão, são visualizadas a partir de 
protocolos e combinados que objetivamente pressupõem condutas cuja efetividade é 
verificável a partir de instrumentos como realização de exames, controle da 
frequência e comparecimento, convite para a participação em grupos informativos, 
isto é, em rotinas que são combinados gerais para muitos serviços e localidades. O 
contato junto ao local de moradia e a proximidade com as relações e os problemas 
advindos da esfera familiar, mesmo sendo manifestado como um tipo de controle e 
vigilância, permitem identificar falhas e planejar o cuidado de acordo com as 
características particulares de cada caso e família no seu contexto.   

Por outro lado, quando da Visita Domiciliar a ser realizada a usuários e 
familiares de Saúde Mental, por essas equipes profissionais, sente-se uma outra 
complexidade, uma vez que não existem protocolos suficientemente objetivos, 
rígidos e determinantes que podem incidir na tomada de decisão. O “manejo” de 
casos de usuários e familiares em Saúde Mental ou o planejamento de ações 
coletivas a um determinado território são menos claros e mais difíceis. 

Além disso, a Visita Domiciliar de Acompanhamento exige que os 
profissionais tenham respostas ou consigam mobilizar recursos em prol da situação 
que estão lidando, como pré-requisito aos encaminhamentos ou soluções a serem 
destrinchados. Isso remete à questão da articulação da rede sócio-assistencial e de 
cuidados. Quais os recursos disponíveis no território? Que equipamentos são 
eficientes ou úteis em um caso específico? Qual o tempo que pode demorar 
determinada ação? Como será o processo de monitoramento dos encaminhamentos 
tirados? Os encaminhamentos estão próximos da possibilidade de concretização 
pelas famílias, usuários e equipes? Os combinados foram acordados em conjunto ou 
se situam como “cumpram-se”? Nem sempre os profissionais disponibilizam de 
respostas adequadas para essas tipos de questionamentos. 

A questão da rede sócio-assistencial e de cuidados parece ser chave quando 
da realização das Visitas Domiciliares de Acompanhamento, justamente pela 
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mobilização de recursos que não estão no escopo de intervenção da equipe de 
saúde. Daí a possibilidade de compartilhar e direcionar ações com os CRAS (Centro 
De Referência da Assistência Social), Conselhos Tutelares, Escolas, Projetos 
Sociais, Organizações da Sociedade Civil, entre outros.  

Quando participou de uma Visita Domiciliar de Acompanhamento, na quinta 
etapa, o pesquisador se deparou com uma ação que culminou com a necessidade 
de articulação do atendimento à uma família com pelo menos quatro instituições que 
não eram a UBS e o CAPS. O caso de Guilherme envolvia toda a situação de sua 
família. Nela, do total de doze pessoas que residiam no mesmo quintal em quatro 
portas diferentes, três membros (avô, tia e Guilherme) faziam acompanhamento 
regular no CAPS. O motivo da Visita, num primeiro momento, dizia respeito à 
situação de Guilherme, que vinha de recente internação no CAPS e de situações de 
desgaste com a equipe e a família. Todavia, durante a visita foi possível conversar 
com todos os presentes, entre momentos coletivos e individuais, com o olhar sobre a 
situação de saúde e as necessidades familiares mais gerais. A situação de 
alcoolismo do pai de Guilherme foi problematizada e a possibilidade de vinculação 
com o Serviço de Álcool de Drogas do município se fez presente. O irmão mais 
novo, de dez anos, não estava mais indo à escola, o que ocasionava a perda do 
benefício Bolsa Família. Em conversa com a criança foi possível perceber que ela 
havia sofrido agressões e ameaças dos colegas de classe e estava com medo de 
voltar às aulas. Assim, era possível realizar um contato com a escola para avaliar a 
situação, e com o CRAS para que também pudesse acompanhar mais de perto o 
caso. Além disso, o Conselho Tutelar havia se reunido com os pais de Guilherme 
fazia duas semanas e contatá-los pareceu importante. Foram agendados com os 
ACS consultas e exames de rotina para todos os que aceitassem, no sentido realizar 
a avaliação clínica de rotina. O ACS Miguel se disponibilizou a acompanhar a 
família, especialmente o avô e a tia que estavam mais comprometidos fisicamente, 
no dia da consulta, do domicílio até a UBS.  

Por fim, um caso que chama a atenção nessa dinâmica familiar é do irmão de 
Guilherme, Claudio, de 17 anos, que se mantém em isolamento num cômodo de 
uma das casas há anos. Não possui documentos, pouco frequentou a escola ou foi a 
uma consulta na UBS, é arredio com familiares e vizinhos. Sua rotina é ficar em casa 
e fumar cigarros, sendo que no máximo solta pipa com as crianças mais novas da 
família da varanda do cômodo em que vive. Há relatos de outras equipes de saúde 
que tentaram contato com pouco sucesso. A família, por sua vez, relata que Claudio 
passa por alguns momentos de muito sofrimento, sentindo-se com medo e 
perseguido, mas que pouco podem fazer por ele. Essa situação mobilizou muito a 
equipe que estava realizando a Visita Domiciliar, já que havia sido possível trocar 
algumas palavras com Claudio. Foi refletido que talvez a única possibilidade de uma 
intervenção efetiva se desse com a construção de um vínculo maior com o 
adolescente. Para isso, seriam necessárias visitas mais constantes. O ACS Miguel 
se prontificou a tentar, nas visitas periódicas, contato com Claudio e a equipe 
combinou outra Visita Domiciliar de Acompanhamento. 

Os desdobramentos desse tipo de visita trazem o trabalho intersetorial como 
uma necessidade na condução das políticas sociais, mostrando que os problemas 
de saúde e de Saúde Mental estão associados também à outras causas que não 
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apenas a condição patológica por si mesma. Daí que as equipes precisam ter um 
repertório de práticas articuladas com vista à visão integral da família e dos casos. 

 
- Visitas Domiciliares de Ações Pontuais 
 
 
 São visitas que não exigem a necessidade de equipe multiprofissional, pois 
tem algum objetivo pontual como ministrar medicações, colher algum dado, levar 
convites e convocatórias, realizar algum procedimento clínico de baixa 
complexidade. Podem ser planejadas ou realizadas de acordo com alguma 
necessidade imediata que exija a participação ou informação de usuários e 
familiares. No caso da Saúde Mental, por exemplo, pode ser observada nas visitas a 
usuários que não podem, por qualquer motivo, se deslocar até o CAPS para 
aplicação de medicação, que é ministrada no domicílio.  
 

A partir destas três modalidades identificadas no trabalho de campo pudemos 
perceber que as visitas são mobilizadas a partir de diferentes perspectivas e 
objetivos. Todavia, não podem ser vistas apenas como um instrumento obrigatório e 
compulsório, mas previstas numa estratégia de ação que leve em conta os direitos 
de cidadania e a tomada de decisão, a partir de situações concretas. Nesse sentido, 
deve situar o limite que pode levar à violação da vida pessoal das pessoas e sua 
liberdade, bem como uma forma de controle do Estado e um tipo de autoritarismo. 
No mesmo caminho, também tem vista a táticas protetivas e preventistas como nas 
situações de risco dos casos e famílias. 

Em relação aos Agentes Comunitários de Saúde e suas participações nas 
Visitas Domiciliares dentro da proposta apresentada, existem questões paradoxais 
que permeiam sua atuação e seu papel dentro do âmbito das equipes de saúde e na 
comunidade. O acompanhamento dos ACS às visitas realizadas pelos demais 
profissionais é de extrema importância do ponto de vista de que ele é conhecido no 
território e traz consigo a referência do serviço de saúde local. Nas situações mais 
diversas, o contato com o domicílio do outro pode causar estranhamento e, nesse 
sentido, estar acompanhado de alguém que tenha representação a priori, mostra-se 
como vantajoso na negociação do contato com a esfera privada e as questões que 
podem advir disso. Pôde-se notar, em contrapartida, que a designação do ACS para 
realização da visita conjunta também pode adquirir o viés da desresponsabilização 
do acompanhamento de outros profissionais à ação, onde se indica um profissional 
cuja atuação no território é rotineira, ao invés de somar sua representação a outras 
possibilidades de olhar e intervenção da equipe. 

O ACS, por residir e fazer parte do território onde o equipamento de saúde está 
inserido, tem a possibilidade de entrar em contato mais amplamente com as 
questões das famílias acompanhadas. Sabem, via de regra, das suas rotinas, das 
formas como se estruturam, das condições de higiene, de conflitos existentes, etc. 
Disso pode advir tanto o olhar mais amplo das questões pertinentes ao serviço e da 
Vigilância em saúde, como de uma interação que perpassa o âmbito mais pessoal e, 
por isso, deve-se estar atento para a necessidade de delimitação de papéis. Vê-se 
que, muitas vezes, o ACS adquire um status de “especialista”, podendo disso 
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resultar uma formação de vínculo positivo ao trabalho, mas também uma autoridade 
que não necessariamente lhe compete, inclusive na questão de priorização de 
atendimentos por razões não necessariamente aliadas às propostas da atenção em 
saúde.  Em decorrência dessa situação ambígua e da falta de exigência de 
formação do Agente Comunitário, nota-se, muitas vezes, que o mesmo é 
desconsiderado em seus apontamentos na equipe, podendo inibir o enriquecimento 
do olhar às situações e também gerar desestímulo do profissional. 

 

7.4.2 Demanda, Hierarquização dos Casos e Acesso aos Cuidados 

 

Têm a ver com reconhecimento, dimensionamento e definição das ações a 
serem empregadas no trabalho das equipes e gestão da forma como são realizadas, 
a partir de critérios de prioridade e risco. Nesse sentido, também têm a ver com a 
equidade, já que têm como horizonte as condições para que todas as pessoas 
tenham acesso aos direitos que lhe são garantidos. 

A dificuldade do dimensionamento dos problemas de Saúde Mental na Atenção 
Básica, bem como a necessidade dos usuários e familiares serem atendidos a partir 
dos serviços oferecidos pela Atenção Básica (situação clínica geral, consultas 
odontológicas, vacinação, entre outros) fez emergir no material do campo uma série 
de dados referentes às demandas por cuidados e à prioridade dos atendimentos. A 
referência à questão do acesso se dá ao longo de todo o processo de articulação 
entre a UBS Promissão e o CAPS Leste, bem como nas estratégias utilizadas pelas 
equipes ao longo das etapas de ação. 

Como já foi dito, havia um descrédito, por parte das equipes, no trabalho 
realizado por ambas quando o assunto era o atendimento de usuários e familiares 
portadores de transtornos mentais. Essa perspectiva se dava justamente pela falta 
de articulação entre os trabalhos realizados. O fato de que profissionais do CAPS 
foram inseridos semanalmente frequentando reuniões, planejando ações conjuntas, 
discutindo casos, realizando Visitas Domiciliares e grupos de atividades, parece ter 
permitido, na visão dos trabalhadores, que o elo entre os serviços fosse mais bem 
firmado, a troca de informações mais acessível, formativa e franca.  

Todavia, isso não isenta a complexidade com que a questão da demanda se 
apresenta. O diálogo entre os profissionais foi determinante, nas reuniões realizadas 
para discussão e hierarquização dos casos, para a definição e planejamento das 
ações. Ao serem socializados os dados de prontuário, os mesmos eram 
acompanhados pelas opiniões dos profissionais que acompanhavam mais de perto o 
caso, tanto do CAPS quanto das equipes de PSF.  Esse momento de troca de 
impressões teve que ser, muitas vezes, motivado pelo profissional do CAPS e pelo 
pesquisador para que a discussão sobre as famílias não se tornasse apenas uma 
troca “fria” de dados registrados. 

 Nem sempre esses dados do prontuário estavam atualizados, de forma que a 
troca de informações possibilitava maior clareza na visualização geral dos 
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atendimentos que os usuários e familiares estavam recebendo pelos serviços. Por 
outro lado, a maior riqueza de detalhes estava nas impressões dos profissionais 
como, por exemplo, os ACS que estavam em constante contato com o domicílio das 
pessoas. Ou mesmo de profissionais da enfermagem que tinham atendido anos a fio 
determinados casos ou famílias.  

Nesse sentido, os critérios de hierarquização estavam mais relacionados às 
impressões que, por mais que não estivessem registradas, permitiam uma maior 
“confiabilidade” quando o assunto era o que fazer e como fazer. Isso também se deu 
porque muitos prontuários sequer tinham informações relevantes para a construção 
de um projeto de ação. Nesses casos, uma opção era preferir por uma investigação 
mais aprofundada das condições do usuário antes de planejar o que fazer. 

Além disso, após as discussões dos casos os profissionais já iam assumindo 
responsabilidades com relação aos encaminhamentos tirados. No caso de João, por 
exemplo, ficou acordado de que não havia necessidade de uma conduta específica 
(como uma Visita Domiciliar conjunta CAPS e UBS), dada sua situação de 
estabilidade, mas que o mesmo iria ser convidado pelo ACS para realizar exames de 
rotina e para consulta odontológica agendada, pois era sabido que há anos não 
realizavam cuidados nesses aspectos. Segundo relato da irmã de João à técnica de 
enfermagem, o mesmo apresentava dificuldades na mastigação e, independente de 
aceitar ir ao dentista poderia ser também convidado a participar do grupo de 
musicalização e de caminhada. Como possuía certa autonomia, poderia ir sozinho à 
unidade sem o acompanhamento de familiares ou apoio das equipes.        

Já outros casos traziam maiores complexidades que exigiam uma estratégia mais 
elaborada. Para a discussão dessas situações, alguns aspectos eram ressaltados 
com vistas ao processo de hierarquização: 

  

- Aspectos socioeconômicos e de vulnerabilidade; 

- Transtorno mental grave; 

- Composição e histórico familiar; 

- Situação de crise ou sofrimento; 

- Falta ou abandono do tratamento (seja ele “clínico” ou “psicossocial”); 

- Situação de violência, abandono, negligência; 

- Autonomia e dificuldades pessoais.  

 

  Além disso, durante o processo de articulação, novos casos foram aparecendo 
na lista dos casos prioritários indicados pelo CAPS Leste a partir de atendimentos e 
reuniões de equipe, casos vindos das discussões realizadas nas reuniões de Apoio 
Matricial e casos identificados pelas equipes de PSF. Nessas situações não se podia 
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garantir que estavam sendo usados os mesmo critérios para hierarquizar as 
prioridades. Sendo assim, pôde-se identificar uma dificuldade com relação à 
execução do que se planejou na quarta etapa, uma vez que casos que não haviam 
sido discutidos na terceira etapa ganhavam estatuto de prioridade por discussões e 
motivos “externos”. 

Sem fazer um julgamento da real necessidade que apresentavam essas 
demandas, de alguma forma elas acabavam representando uma forma de modificar 
o planejamento previamente acordado, pondo, no limite, o processo construído em 
risco. Além disso, a perspectiva das etapas do processo de articulação CAPS e UBS 
trazia uma visão ampla das questões de Saúde Mental no território e não apenas a 
urgência que surge das situações vivenciadas todos os dias nos serviços. Caberia 
uma discussão mais aprofundada sobre os critérios de inclusão e hierarquização na 
interface com o Apoio Matricial e com as deliberações das reuniões de equipe, com 
o intuito de impedir que o projeto de ações fosse maleável às “necessidades do 
momento”.  

Outra questão importante que tem a ver com o acesso e a demanda é que, 
apesar dos esforços e da vantagem de se hierarquizar os casos, mais de trinta deles 
foram selecionados entre os casos mais complexos que seriam prioridade para 
ação. Por mais que fossem tiradas condutas pontuais de responsabilidade dos 
profissionais, não seria possível atender na proposta conjunta e acompanhar cada 
um deles numa perspectiva que não se pauta apenas pelo pontual.  

A expectativa da quarta etapa consistia na realização das Visitas Domiciliares e 
atendimentos conjuntos e tinha a terça-feira, período da tarde, como dia combinado. 
Isso possibilitava, no máximo, a realização de três intervenções conjuntas das 
equipes. Numa matemática simples, seriam necessárias dez terças-feiras, isto é, 
dois meses e meio para que se pudesse dar conta de uma primeira intervenção e 
Visita Domiciliar com cada família. Isso desconsiderando os possíveis 
encaminhamentos necessários a desdobrarem-se dessas intervenções. 

Nesse sentido, não há dúvidas de que os processos desencadeados pela 
terceira etapa levam à construção, a partir das reuniões entre as equipes, de 
parâmetros comuns entre os serviços que ajudam a socializar e distinguir os casos e 
famílias. Todavia, a demanda criada ultrapassa a possibilidade de execução de 
todas as atividades planejadas pelas equipes a não ser que se criem esquemas e 
mecanismos especiais para isso, como ampliação de dias e profissionais para 
realizar o trabalho. 

Com relação à perspectiva dos usuários e familiares, a questão do acesso é 
identificada como possibilidade de ter os atendimentos do médico psiquiatra e os 
medicamentos, laudos e pareceres específicos que são prescritos por ele. Como um 
dos objetivos da articulação entre o CAPS Leste e a UBS foi a “transferência” dos 
casos considerados leves e/ou estáveis para a referência dos médicos da UBS, isto 
é, os usuários passariam em consultas regulares e pegariam as receitas na UBS, 
havia grande insegurança e receio por parte desses usuários e familiares de que 
estariam sendo desassistidos ou perdendo o acesso aos atendimentos que 
necessitam.  
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Mesmo que estes usuários e familiares tivessem passado pelos grupos de 
orientação da primeira etapa, em que um dos objetivos era justamente orientar sobre 
a questão da transferência, pairavam diversas dúvidas. Uma das questões mais 
frequentes era se eles não poderiam mais ir ao CAPS, outra questão dizia respeito 
ao destino dos prontuários, se iriam para a UBS ou ficariam no CAPS mesmo. 
Também foi questionado como proceder em caso de crise ou piora. 

Outra reclamação frequente foi de que, mesmo passando em consulta com os 
médicos da UBS, teriam que ir até o CAPS para buscar a medicação. Sendo assim, 
teriam que passar em duas unidades, o que seria um retrocesso em relação ao 
esquema com que estavam acostumados. Nesse sentido, as inseguranças e 
dúvidas revelaram a postura defensiva em relação às mudanças que estavam em 
curso, já que não foi possível pelas equipes passar a ideia de que a transferência 
das consultas médicas era acompanhada por um processo de maior aproximação 
entre as equipes do CAPS e da UBS e destas com as famílias e usuários através de 
dispositivos como Visitas Domiciliares, grupos de referência e reuniões de equipe. 

 

7.4.3 Questões relacionadas à gestão 

 

Em relação à gestão, o trabalho de campo revelou a importância da gestão 
tanto na compreensão da necessidade de aprofundar a relação entre a Saúde 
Mental e Atenção Básica como diretriz do Ministério da Saúde, quanto a importância 
da existência desse trabalho articulado no aprimoramento à atenção em saúde. 
Entretanto, as equipes apresentam dificuldades no âmbito formal e também dentro 
da própria cultura de trabalho que foi construída ao longo do tempo e que norteia as 
práticas dentro dos serviços.  

A articulação Saúde Mental/Atenção Básica parece aprofundar a questão da 
responsabilização e co-responsabilização dos atendimentos, já que o fazer junto não 
se apresentava como ação incorporada às equipes de uma forma geral. Mesmo 
antes da proposta de redirecionamento de parte da demanda dos CAPS, numa 
concepção de trabalho mais segmentado, já seria afirmativa a ideia de que os 
usuários da Saúde Mental necessitavam dos cuidados rotineiros que eram 
oferecidos pela Atenção Básica e, que a Atenção Básica tinha que recorrer ao CAPS 
para atender essa demanda específica, de forma que o fortalecimento dessa “mão 
dupla” já implica algum tipo de avanço. 

Os profissionais da Atenção Básica, a partir da perspectiva de articulação 
entre os serviços, encaram o desafio de incorporar a responsabilidade por uma 
demanda complexa às outras problemáticas já vivenciadas no dia-a-dia de trabalho. 
Por outro lado, a articulação com os CAPS, em alguns momentos, parecia 
simplesmente uma maneira de aprimorar o sistema de encaminhamentos para os 
casos que teriam sido identificados como “legítimos” e “estritos” da Saúde Mental 
pelos mecanismos tradicionais. No caso dos profissionais do CAPS, o caminho da 
co-responsabilização pode  tornar-se o da desresponsabilização por determinadas 
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demandas, delegando à Atenção Básica o atendimento de parcelas da população, 
pautando-se especialmente nos casos considerados leves e estáveis.  

Nesses casos, os instrumentos de interação ficam baseados em negociações 
para decidir “com quem o usuário fica”, “quem medica”, “quem acompanha”, “quem 
deve ser procurado”, enfim, de quem são as responsabilidades que isentam as 
responsabilidades do outro. Essas posturas são colocadas em detrimento da 
posição estratégica que as equipes de Saúde da Família podem ter na construção 
de uma abordagem qualificada, potencializando, com os CAPS, a articulação da 
rede de cuidados, o fluxo, o vínculo e a qualidade dos atendimentos.  

Em resumo, mesmo que o usuário seja simplesmente redirecionado à 
Atenção Básica poderá necessitar do apoio do CAPS eventualmente. Por outro lado, 
os usuários Saúde Mental são acometidos por outras necessidades de saúde 
pertencentes à seara da UBS. Nesse sentido, o trabalho de co-responsabilização 
soma-se à discussão da integração dos equipamentos, à questão do acesso e à 
ampliação desse acesso aos usuários do sistema, de maneira a beneficiar o 
processo de trabalho e a atenção ao usuário. 

Do ponto de vista da gestão, a administração e a política em jogo dos 
conflitos advindos do tema da articulação e co-responsabilização pode se dar num 
contexto em que diversos interesses podem coexistir, como no caso dos interesses 
das categorias profissionais. Assim, o papel estratégico da gestão está em 
justamente conduzir o processo de mudança da lógica do trabalho viabilizando 
estrutura, formação, fortalecimento da equipe e dos sujeitos profissionais de forma a 
sensibilizar sobre a importância e necessidade de fazê-lo.  
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8 – Considerações Finais 

 

 A partir da década de 1990, a construção das políticas de Saúde Mental e 
Atenção Básica, em paralelo ao próprio processo de implantação desses 
Programas, foi aprofundando e publicizando a necessidade de articulação, 
integração e interação entre elas, tanto a partir de documentos oficiais do Ministério 
da Saúde quanto de publicações acadêmicas e experiências relatadas de 
municípios. Além disso, as concepções e diretrizes do SUS, como a perspectiva da 
integralidade e da intersetorialidade nas ações de saúde no território, bem como a 
mudança na concepção do processo de saúde-doença da população, a partir de 
seus vários determinantes, apontam nessa direção. 

Todavia, a articulação dos serviços substitutivos ao manicômio, 
especialmente os CAPS III, e da Atenção Básica, de forma a desenvolver uma 
perspectiva teórico-prática, metodológica-instrumental e ético-política que atue 
efetivamente nas questões da loucura e do adoecimento mental, a partir das 
condições objetivas apresentadas na realidade, ainda é um desafio latente e 
necessário de ser aprofundado.  

O desenvolvimento de ações que culminem na prática concreta das 
normativas e diretrizes que foram construídas, apesar das experiências exitosas já 
relatadas e em andamento, é ainda pequeno quando comparado ao porte da 
expansão dos CAPS e das Equipes de Saúde da Família em território nacional. 
Nesse sentido, para além dos avanços conceituais, é preciso que novas iniciativas 
sejam lançadas e que haja um esforço por parte das secretarias de saúde, a partir 
do processo de municipalização e descentralização político-administrativa pelo SUS, 
como um primeiro passo necessário a ser dado, para, em seguida, ser aprofundado 
e incentivado. 

Em Diadema as ações de integração e interação iniciadas pela Coordenação 
de Saúde Mental estão em fase de implantação e, justamente por isso, encontram 
dificuldades e impasses tanto nos aspectos organizacionais e de gestão como nos 
técnicos e operacionais. Essas dificuldades estão relacionadas aos dilemas que 
envolvem as políticas de saúde e o SUS, numa esfera mais geral, e à configuração e 
complexidade do contexto local.  

Esses obstáculos, contudo, não traduzem apenas os reflexos do processo de 
precarização das políticas publicas no contexto local, mas também expressam os 
inúmeros fatores e determinantes que se relacionam e se entrelaçam quando da 
iniciativa pela mudança nas lógicas e concepções da ação em saúde, numa 
perspectiva de garantia e expansão dos direitos de cidadania.  

A questão da ampliação do acesso, da organização dos fluxos, do 
planejamento de ações conjuntas entre profissionais e serviços, do fortalecimento da 
rede de cuidados, da potencialização do acolhimento, da escuta e do cuidado, do 
trato do território e da cultura, da realização de Visitas Domiciliares, entre outros, se 
coloca inscrita num processo paradoxal e contraditório que emerge num contexto em 
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que interesses corporativos das categorias profissionais, ingerências políticas, falta 
de recursos e formação profissional são elementos constituintes do panorama geral.   

Ainda a falta de motivação, o baixo número trabalhadores implicados, a 
grande demanda de usuários e situações com necessidade de intervenção, a falta 
de adesão de membros das equipes, a centralidade das ações dos médicos 
psiquiatras na visão dos usuários e familiares, as praticas punitivas e controladoras, 
e descrença ou a não perspectiva de resolutividade podem propiciar um entrave 
importante quanto ao trabalho de articulação. Ainda existem trabalhadores que se 
recusam a trabalhar na lógica da inserção no território, optando por sistemas de 
interconsultas individuais.  

As visitas domiciliares, quando elaboradas num processo de planejamento 
sistematizado e respeitoso aos direitos dos cidadãos, são colocadas como 
instrumentos potentes para o trabalho compartilhado, uma vez que aproximam as 
equipes da realidade dos usuários e familiares na construção do vínculo. Também 
revela e desafia a construção de estratégias de ação frente à complexidade de 
demandas sociais, culturais, econômicas, e de saúde da população. Quando 
planejadas e realizadas conjuntamente podem oferecer um olhar mais integral sobre 
os casos e família potencializando as ações intersetoriais e mobilizando recursos 
comunitários. 
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Abstract 
 

The present study investigates the interplay among an institution of mental health care 
(CAPS-Leste) and an institution of primary health care (UBS Promissão), focusing 
specially on the home visits under the point of view of the health professionals and also 
of the mental health care patients and their families in the city of Diadema, state of São 
Paulo, in an specific neighborhood called Promissão. The research method adopted to 
develop the study was based in the participatory research and mainly executed by the 
participant observation. Due to that, the researcher attended meetings, home visits and 
groups accomplished by the health professionals. The results show that, even been a 
recent project, this interplay is an interesting way of team work in order to provide new 
strategies of health care that improve professional relations and the possibility of 
considering the patients entirely in an interprofessional perspective. However, the 
complexity and the challenges brought by the health attention to patients with mental 
disorder and their families in the territory, as well as to the management of public health, 
to the organization of a joint project, to the interprofessional team work and professional 
interests, act upon directly in the results of the actions and produce difficulties in the 
perspective of performing the principles and the guidelines of the public health politics. 
 

Key words: Mental Health, Primary Health, Home Visit, Collective Health. 
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8 – Apêndice 

 

Poesia “O Homem Implicado” 
 

No imediato, esse denso dinâmico, complexo, polifônico, multifacetado e disposto 
segundo à segundo, posiciona-se o homem atento. Coloca-se, à mercê de suas 
próprias misérias, no ato de estar e viver, como os outros, porém está implicado. 
Implicado não porque os outros não estão. Implicado porque vai como um pescador 
ao rio, os olhos no relógio, medindo o vento, a correnteza, as condições do barco. 
Há que sair, no final da jornada, a saciar sua fome e a de outros. Embora conte com 
sua história, seus causos, os calos dos pés e mãos, ainda se situa como um 
pequeno feixe de vida ante o todo resto. Não haverá de tomar sua lida com 
demasiada soberba, pois há riqueza maior que sua limitada percepção. Sabe que 
sabe pouco e por isso desliza vagaroso, seguro de algumas coisas e de outras não. 
Aprendiz por vocação, concentra-se o mais que pode enquanto manuseia olhos, 
pernas, mãos, instrumentos nos  passos adiante.  

Vai o homem desse imediato caótico em jornada concreta, apaixonado de ir, denso 
e tomado. Lida com os questionamentos daqueles que o veem partir, bem como 
daqueles que vai encontrando no caminhar. Aos primeiros, racionalmente destaca a 
necessidade de ir-se, detalha como pretende se virar e como pode conseguir o que 
almeja. Ouve os conselhos que pede e os que lhe dão. Nesses conselhos estão as 
advertências, bem como os votos de sucesso. Aos segundos estende-se comovido e 
parceiro, explica no mesmo que pede explicações. Busca partilhar para que possam 
também partilhar com ele. Sabe que vale menos estar só porque reconhece as 
limitações de sua presença solitária. É atento aos que podem e querem vir junto, 
assim, talvez, haja possibilidade maior. É também atento aos que não podem ou 
querem vir junto, uma vez que, de alguma forma, também procuram e estão à mercê 
de próprias misérias.  

Imerso, o homem, também caótico, faz de sua sorte a sorte de outros, bem como faz 
da sorte de outros a sua própria sorte, implicado. Utiliza-se de tudo que possui com 
generosidade, doçura e astúcia. Entretanto, pode as vezes ser duro ou defensivo, se 
assim for necessário. É homem planejado e obstinado mesmo diante do inesperado. 
Sabe que alguns caminhos não serão aqueles que rabiscou e descreveu em seus 
cadernos, prepara-se para atalhos e desvios. Caminho que se faz caminhando. 
Bússola e comida em estoque. Par de meias e calças reservas, capa para chuvas e 
tormentas. Mochila compacta para não ferir os ombros e postura, alguma cachaça, 
cadernos e tinta. 

Do imediato, do imedido, do confuso, dos passos já dados, o homem vai 
encontrando algumas paisagens, vislumbrando horizontes novos, reconhecendo, 
entre as similitudes e diferenças do que lhe é familiar, nuances da jornada. Recolhe 
pedras e sementes, cheira a terra úmida na sola de suas botas, calcula a posição 
dos astros, entre goles no cantil e anotações. Mensura os estoques, sente o vento 
nos cabelos e ouve os acordes de pássaros que jamais escutara. Pára para pousar 
e ouvir com atenção o que os outros tem a lhe dizer. Pergunta também certas 
coisas, pede sempre permissão e carrega nos lábios inumeráveis “obrigados”. Sente 
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saudades e, por vezes também, se deita com medo do que há por vir. Com sua 
pequenez dilatada é acometido de algumas cãibras e cansaço, mas não há 
permissão para esmorecer. Manda mensagens e informa os que ficaram ou estão 
em sua retaguarda sobre as feridas e distância percorrida. É também alimentado por 
novos votos e informações valiosas. Inspira novos conselhos e expira no familiar 
ausente a força de sua implicação. Vai colhendo e plantando à espera de que o sol 
se ponha e, enfim, possa retornar inteiro um novo homem.          

O homem atento, implicado e imerso, já carrega sua mochila bem mais pesada e as 
roupas um tanto surradas. Nas palmas das mãos já estão, como tatuagens, as 
marcas das outras mãos que apertara. É rico daquilo pelo qual fora tomado. Já 
consegue discernir o que vai, naturalmente, se descolando do caótico e imedido, 
para surgir em versos primeiros. Emociona-se de seu retorno e de ter que retornar. 
Saudoso e otimista. O caminho de retorno é repleto de cores. O homem é também 
outro, é o homem mesmo outro, ainda carne viva, pulso latejante.  

O homem atento, enfim, descansa em sua poltrona antes de estar novamente 
de pé. A roupa à lavar, os cadernos a juntar, os cabelos e barbas a fazer esperam 
um pouco. É apenas como preparar um novo início. Uma forma de deixar fluir dentro 
do homem o que está chegando. Anseia dividir as estórias todas, fazer os outros 
também viajarem na sua jornada, Instrumento de partilha e construção com os seus, 
para implicar-se e implicar-se sempre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


