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RESUMO

Morais, Ana Patrícia Pereira. Saúde Mental na Atenção Básica: o desafio da 
implementação do apoio matricial [tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade 
de Saúde Pública da USP; 2010.

A Reforma Psiquiátrica no Brasil reorienta para um novo modelo de atenção 
à saúde mental, o qual necessita de contínuas estratégias e práticas para 
atingir seus objetivos. O fechamento de leitos e hospitais psiquiátricos, o 
surgimento de serviços extra-hospitalares e a criação de equipes mínimas 
de saúde mental passaram a exigir maior suporte da rede pública de saúde. 
No município de Fortaleza-CE, a reorganização das ações e serviços de 
saúde mental tem exigido da Rede Básica o enfrentamento do desafio de 
atender aos problemas de saúde mental, o que tem sido possível com a 
implementação do Apoio Matricial. Para avaliar o atendimento à saúde 
mental na Atenção Básica, o presente estudo utilizou uma abordagem 
qualitativa, tendo como referência lógico-conceitual a Reforma Psiquiátrica 
Brasileira, a Política de Saúde Mental do SUS para a Atenção Básica. Foram 
entrevistados doze profissionais das equipes da Saúde da Família de 4 UBS 
com apoio matricial implantado. As análises do conteúdo das falas 
originaram dois eixos teóricos analíticos. A reorganização dos serviços da 
Atenção Básica com ApM garantindo o acesso e a reorganização das 
práticas para a continuidade do cuidar. A implementação do ApM tem 
propulsado novas articulações entre os níveis de atenção e nos serviços tem 
possibilitado a responsabilidade compartilhada dos casos de saúde mental.
O ApM tem oportunizado aos enfermeiros, médicos e ACS reverem o uso de 
práticas psiquiátricas tradicionais para atender às demandas em saúde 
mental na UBS. As UBS estudadas apresentam fragilidades operacionais na 
reorganização dos serviços, no gerenciamento do atendimento da demanda 
e no uso do potencial humano para o atendimento. A presença do ApM na 
AB marca avanço na proposta de trabalhar uma saúde mental em rede no 
município. O processo não está findo. A mobilização, sensibilização e 
capacitação da AB precisam ser incrementadas constantemente, bem como 
a organização e a supervisão do ApM nas UBS.

Palavras-chave: Saúde mental, atenção básica à saúde, serviços básicos 
de saúde, apoio matricial.



ABSTRACT

Morais, Ana Patricia Pereira. Primary Care in Mental Health: the challenge of 
implementing a matrix support system [PhD thesis]. São Paulo: Faculty of 
Public Health, USP; 2010.

Psychiatric Reform in Brazil is being restructured around a new model of 
mental health care and this requires the adoption of fixed strategies and 
practices to attain its objectives. Greater support is required from the 
networks of public health services as a result of the closure of wards in 
psychiatric hospitals, the rise of extra-hospital facilities and the setting up of 
minimum mental health teams. In the municipal district of Fortaleza (Ceará), 
the reorganization of mental health activities and services has required the 
Basic Network to meet the challenge of addressing mental health problems, 
and this has been made possible by implementing the Matrix Support system 
(ApM). This study has employed a qualitative approach to carry out an 
evaluation of the treatment provided by Primary Care Mental Health and 
adopted the Reforms in Brazilian Psychiatry and the SUS (Unified Health 
System) Policies of Primary Care as a logical-conceptual point of reference. 
Twelve professionals from the Family Health Teams of 04 UBS (Basic Health 
Units) were interviewed with the aid of the matrix support system. The 
analysis of the data obtained from their responses led to the formation of two 
theoretical axes: the reorganization of the Primary Care services together 
with the ApM which guaranteed right of access and the restructuring of 
practices that could ensure continuity of health care. The implementation of 
ApM has helped to coordinate the health services and allowed responsibility 
to be shared in the treatment of mental health. It has also enabled nurses, 
doctors and ACS (community health agents) to review the use of traditional 
psychiatric practices in meeting the requirements of mental health in the 
UBS. The UBS that have been studied show signs of operational failings in 
the reorganization of the services, the administration of public demand for 
treatment and the use of personnel. The presence of primary care in the ApM 
signals an advance in the working mental health project in the municipal 
network. However, the process does not end with improving organization 
since there is a constant need to increase awareness of the problem and the 
training of personnel in Primary Care, as well as making the running and 
supervision of ApM in the UBS more efficient.

Key-words: Mental health, primary health care, basic health services, matrix 
support.
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APRESENTAÇÃO

O presente estudo, a partir da perspectiva da reforma psiquiátrica brasileira 

e das políticas públicas de saúde mental, apresenta e analisa criticamente a 

conformação do atendimento de saúde mental na AB em Fortaleza. Para 

tanto, fez-se necessário agregar conceitos que baseiam os argumentos 

aplicados mostrando que a história recente do sistema nacional de saúde é 

o maior subsídio para compreender processos políticos e organizacionais do 

atendimento à saúde.

Optou-se por uma abordagem qualitativa, a partir do conteúdo da fala de 

quem oferece o serviço. A escolha respeita o foco do estudo e a fragilidade 

dos usuários mediante o atendimento das suas necessidades de saúde no 

momento de realização da pesquisa.

Identificou-se que a implementação de um arranjo organizacional, como o 

Apoio Matricial em saúde mental na Atenção Básica, proporciona a este 

nível de atenção garantir acesso do usuário ao serviço, bem como o esforço 

no acompanhamento dos casos. A presença do ApM nas UBS demonstra 

um avanço, mas também expõe limitações, dificuldades inerentes ao serviço 

e aos recursos humanos, e as que são relativas ao paradigma da doença 

mental.

Ao avaliar o atendimento à saúde mental prestado na atenção básica, tendo 

o Apoio Matricial como estratégia organizacional de escolha do serviço, a 

presente tese colabora para uma situação diagnóstica e aponta possíveis 

caminhos para a AB não subutilizar o ApM e suas potencialidades na 

atenção à saúde mental.
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1 INTRODUÇÃO

A busca por novas tecnologias de transformação ou de sustentabilidade do 

meio em que se vive dita o ritmo e a organização social, política, econômica 

e cultural das populações.

Em constante atividade, as ciências vêm oferecendo ao homem essa

possibilidade de evoluir e transformar sua realidade, principalmente mudar 

aquilo que não lhe basta, exigindo reforma e inovação com o menor índice 

de erro possível. 

Tomando como exemplo a organização de um Estado democrático, 

identifica-se que a forma de administrar e utilizar o conhecimento científico 

produzido encontra nas políticas públicas um meio viável para a projeção e a 

participação no cotidiano social, proporcionando as mudanças e 

transformações necessárias ao meio.

Outrossim, as políticas públicas evoluem para assegurar melhor qualidade 

de vida à população. Muito interessa essa operacionalização, principalmente 

a transformação, tanto das políticas públicas de saúde e sua repercussão 

sobre a qualidade de vida da população. 

No Brasil, assim como tem ocorrido em outros países, as grandes mudanças 

e os avanços decorrem da necessidade de atender melhor a uma maior 

parcela da população, preferencialmente, de forma que se possa minimizar 

os agravos à saúde antes que os mesmos se tornem problemas que 

demandem uma estrutura complexa de resolutividade.

À medida que a população cresce, é também esperado um crescimento no 

potencial de riscos e agravos à saúde, uma credencial que exige das políticas 

de saúde concatenar conhecimento científico, tecnológico e filosófico, a fim de 

criar modelos de superação às práticas assistenciais de saúde vigentes. 
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Os estudos sobre organização de serviços de saúde têm por finalidade não 

apenas as questões operacionais relativas à conformação dos serviços de 

saúde, mas as suas formas alternativas de organização, tendo por 

pressuposto o objeto específico da Saúde Coletiva, ou seja, o coletivo, que 

sugere direitos, situação histórica, comprometimento de condições de vida 

social, entendimento do processo saúde-doença, como o resultado das 

condições objetivas de viver dos homens em sociedade. 

O interesse nesse veio de investigação se dá, fundamentalmente, pela própria 

historicidade da estrutura de serviços de saúde no Brasil, constituindo-se em 

um campo de conhecimento que se articula ao modelo de atenção em saúde, 

baseado em saberes estruturados histórico e socialmente, envolvendo as 

dimensões da clínica, da epidemiologia e da saúde mental comunitária. 

Pode-se enfatizar que as ações desenvolvidas nos serviços de saúde se 

dirigem com maior intensidade ao atendimento à doença, quer nos níveis de 

atenção de alta e média complexidade, quer na porta de entrada do sistema. 

Para explicitar a escolha dessa temática, é preciso reconhecer uma 

interconexão analítica entre a estrutura histórico-institucional e os sujeitos 

que comandam, operam e usufruem das práticas institucionais, pois as 

instituições se tornam espaços de conflitos, de sensibilidade, de desejos e 

de necessidades dos executantes das práticas e dos usuários. Entende-se 

que todos os que vivem o cotidiano devem se sentir participantes, e não 

somente expectadores, visto que todos são fundamentais para construir e 

consolidar um corpo de conhecimentos que possa contribuir para o resgate 

da cidadania, onde se façam efetivamente presentes os princípios da 

universalização e equidade da atenção à saúde. 

O novo modelo de atenção à saúde mental do Brasil tem forte influência das 

mudanças de paradigmas da saúde no século XX e das políticas públicas 

sociais. Compreender a configuração e a conformação desse modelo implica 

em análise e em avaliação. Destaca-se que avaliar implica estabelecer critérios 



16

e parâmetros para a obtenção de resultados que traduzam a capacidade de 

intervenção em situações-problema. Avaliar passa a fazer parte das ações de 

saúde, inclusive de saúde mental, pela necessidade de se efetivar uma nova 

política de serviços e cuidados (ONOCKO-CAMPOS; FURTADO, 2006).

Sempre se encontram novos desafios, à medida que se produzem estudos 

científicos. Neste caso considera-se a articulação entre atenção primária, saúde 

mental e avaliação de qualidade de serviços de saúde o ícone dos desafios, 

pois requer conhecimento que ultrapassa o campo das disciplinas psi. O 

trabalho com estes temas prescreve uma perspectiva ontológica, aceitação de 

realidades diferentes, interação permanente entre o objeto e o investigador. 

Além da análise de conteúdo como escolha metodológica, considerando que 

esta, para o estudo proposto, seria capaz de abarcar processos dialéticos, 

análises, críticas e reanálises neste processo de investigação.

Outro desafio ou ponto crítico para o estudo é o insuficiente tratamento 

dispensado aos estudos científicos envolvendo saúde mental, contexto 

social e saúde pública. A academia ainda concentra seus esforços em 

estudos farmacológicos e em ensaios diagnósticos. 

Este estudo também resulta de uma experiência pioneira em Fortaleza-

Ceará de valorização das novas ações em saúde mental. Parte dessa 

experiência vem sendo desenvolvida pelo grupo de pesquisa Saúde Mental, 

Família, Práticas de Saúde e Enfermagem da Universidade Estadual do 

Ceará/UECE, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de 

Fortaleza, do qual a pesquisadora faz parte. 

Desde o ano de 2005, o grupo desenvolve projetos de pesquisa sobre 

avaliação dos serviços de saúde mental de Fortaleza-CE, utilizando 

referenciais metodológicos de avaliação de DONABEDIAN (1992), e outras 

metodologias que deem conta das mudanças na saúde mental, como a 

avaliação de quarta geração (GUBA; LINCON, 1987), que resgata a questão 

do empoderamento dos grupos envolvidos com o serviço, levando à 
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apropriação do conhecimento produzido pelo processo avaliativo (HARTZ, 

1997; ONOCKO-CAMPOS; FURTADO, 2006). Os resultados têm mostrado 

a fragilidade da rede de saúde mental e o descompasso das ações do 

movimento de reforma psiquiátrica, que expõe a dificuldade de 

operacionalização da nova política de saúde mental. (JORGE et al., 2007).

Diante do exposto surgiram reflexões e as seguintes indagações: como 

compreender a articulação da saúde mental e da Atenção Básica em 

serviços de saúde do município de Fortaleza/CE? E como as ações de 

saúde mental na Atenção Básica estão contribuindo para fortalecer e 

consolidar a reforma psiquiátrica em Fortaleza?

As mudanças na atenção à saúde mental no município de Fortaleza têm um 

processo histórico e político recente, não mais que dez anos, e continua 

desafiador transformar em realidade a proposta da reforma psiquiátrica 

brasileira. Se comparada a outros municípios cearenses, que no início da 

década de 90 já se lançavam pioneiros no processo, Fortaleza padece de 

uma aparente adinamia política, pois loteadas por seus hospitais 

psiquiátricos e ambulatórios de psiquiatria em postos de saúde pública, as 

mudanças implantadas esbarraram no modelo hospitalocêntrico e na 

dificuldade de gestão com os novos dispositivos e equipamentos de saúde 

presentes na AB e nos serviços especializados em saúde mental, bem como 

na relação com a comunidade/usuário. 

O que pode justificar o contexto da saúde mental em Fortaleza é aliviado 

pelos inegáveis esforços. A proposta de uma atenção à saúde mental em 

rede aproxima e articula objetos e objetivos da AB e da saúde mental, e 

essa relação se mostra plausível. Mas é nesse ponto que se questiona o 

alcance das ações de saúde mental na Atenção Básica no município de 

Fortaleza. O que realmente é produto desse movimento, como ocorre, quem 

faz, seus fundamentos e dinâmicas, sua funcionalidade no sistema municipal 

de saúde? Nesse sentido, torna-se relevante conhecer como a rede básica 

de saúde do município tem estruturado de forma teórico-prática a atenção ao 
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usuário com transtorno mental ou com necessidades de atendimento em 

saúde mental.

É imperativo nos argumentos utilizados na reestruturação das políticas de 

saúde mental no Brasil que a AB tem responsabilidades com o processo de 

pensar o cuidar em saúde mental na perspectiva da saúde coletiva. 

A Atenção Básica tem demonstrado um volume de possibilidades e 

potencialidades capazes de ir além do atendimento à doença, o que torna 

cada vez mais possível acreditar em ações de saúde mental que visem à 

produção de estados saudáveis, evitando o isolamento de paciente em 

hospitais, o sequestro do convívio social, a perda de vínculo familiar e social 

e prognósticos negativos de doença.
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2 REFERÊNCIAS CONCEITUAIS

2.1 REORIENTAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

NO BRASIL

Os Princípios da Reforma Psiquiátrica:
Desinstitucionalização
Noção de território
Organização da atenção à saúde mental em rede
Intersetorialidade
Atenção integral, contínua e de qualidade. (AMARANTE, 1996)

Considerando a historicidade, o comportamento, a evolução, a utilização, a 

repercussão e o gerenciamento das políticas de saúde mental, o 

entendimento sobre saúde mental na Atenção Básica objetiva reduzir 

cronificação e promover inclusão social/reabilitação psicossocial. 

No final da década de 70 do século XX, o Brasil começa a expressar, 

através da academia, dos profissionais e de familiares de usuários de 

serviços de assistência psiquiátrica, um sentimento de inconformismo com a 

atenção prestada aos portadores de transtornos mentais. 

O movimento brasileiro de reforma psiquiátrica desperta no meio acadêmico 

e nos serviços mobilizados por profissionais e usuários e seus familiares. 

Também eclode sob a influência dos movimentos reformistas internacionais, 

da articulação promovida pelo movimento dos trabalhadores da saúde 

mental, pelo movimento de luta antimanicomial, bem como de uma 

diversidade de empreendimentos políticos, científicos, sociais, 

administrativos e jurídico-legais. Cada um destes movimentos aponta que a 

reforma psiquiátrica no Brasil tem como seu principal alvo e obstáculo a 

representação social de doença mental e o comportamento da sociedade em 

relação às pessoas portadoras de transtornos mentais. (TENÓRIO, 2002). 
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O embate da reforma foi revelando experiências exitosas em serviços 

abertos, a possibilidade de tratamento fora do hospital com diversidade de 

recursos terapêuticos, a necessidade da reabilitação psicossocial, os 

benefícios de uma maior participação da família na terapêutica e outras.

Neste momento também amadurece o conceito de promoção da saúde 

mental como qualidade de vida, abrangendo o ser humano em todas as 

fases do ciclo vital e grupos de pessoas que vivem situações de risco, 

geradas em parte pelo desenvolvimento urbano desordenado (alcoolismo, 

dependência química, violência sexual, maus tratos, assédio moral, 

abandono etc.). Apesar de pontuais, as experiências repercutiram em todo o 

país, principalmente, através dos serviços de atenção primária à saúde.

Marcos conceituais históricos, como a Declaração de Caracas, em 1990, 

registram e reforçam a reestruturação da atenção psiquiátrica vinculada à 

atenção primária à saúde, admitindo serviços e ações substitutivos 

centrados na comunidade e nas redes sociais de apoio, sobressaindo-se as 

ações de reabilitação psicossocial, visando à permanência do doente em 

seu meio social (CNS, 2002). Tal constatação parece repercutir de duas 

formas: a primeira aponta para o necessário fim do modelo psiquiátrico 

hospitalocêntrico; a segunda sugere que equipamentos comunitários sejam 

a principal e melhor forma para se obter atendimento à saúde mental. Para 

CAMPOS (2003), um projeto de reinserção social ou de promoção da saúde 

mental exige que a atenção primária esteja habilitada a interromper a lógica 

da assistência asilar, crise/ internação /crise.

A III Conferência Nacional de Saúde Mental/CNSM, em 2001, propôs o 

processamento da reforma psiquiátrica através de uma política de 

desospitalização de forma imediata. Indica a construção de rede substitutiva 

que assegure assistência integral, e que a reorganização dos serviços e 

programas de saúde mental deve obedecer às noções de território, 

características sociodemográficas e culturais, organização urbana, perfil 

epidemiológico, condições de acesso, a fim de que integrem a rede de 
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assistência à saúde. Também propõe que o município garanta a composição 

da rede de serviços à saúde mental: CAPS/NAPS, leitos psiquiátricos em 

hospitais gerais, centros de convivência, centros de saúde, serviços de 

atenção à criança e ao adolescente, residências terapêuticas e programas de 

renda e trabalho na perspectiva da responsabilidade social. (CNS, 2002).

2.2 REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA: INTERFACES

Na sua origem, esse movimento está ligado à Reforma Sanitária Brasileira

da qual resultou a criação do Sistema Único de Saúde - (SUS). Está ligado 

também à experiência de desinstitucionalização da Psiquiatria desenvolvida 

em Gorizia e em Trieste, na Itália, por FRANCO BASAGLIA, nos anos 60.

Os psiquiatras renovadores italianos criticavam o paradigma da psiquiatria 

como um conjunto de normas teóricas e ações para solucionar o problema 

da doença mental por meio da racionalidade positivista de combater o 

problema (doença mental) com uma solução (cura). Contrariamente, para 

ROTELLI (1990), a doença mental é bastante “não conhecível” e 

frequentemente incurável, apesar dos esforços para dar-lhe uma explicação 

e tratamento adequado.

Abandonou-se então o paradigma que buscava a cura da doença mental 

para se buscar a “reinvenção da saúde” e a “reprodução social do paciente”. 

Assim, não se valoriza de maneira absoluta o diagnóstico psiquiátrico e as 

causas das perdas pelas quais estaria passando o paciente em relação às 

suas funções psíquicas. Valoriza-se como objeto de intervenção a 

“existência-sofrimento dos pacientes” e suas formas de expressão dentro de 

cada contexto social. (ROTELLI, 1990).
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Toda mobilização gerada em parceria com os trabalhadores da saúde mental, a 

luta do movimento sanitarista e a experiência da reforma italiana e outros 

movimentos internacionais e nacionais deram origem ao processo da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, definida pela Lei nº 10.216 de 2001 (Lei Paulo Delgado –

com mais de 10 anos de tramitação no Congresso Nacional), que estabelece 

as diretrizes para a reformulação do modelo de Atenção à Saúde Mental, 

transferindo o foco do tratamento que se concentrava na instituição hospitalar 

para uma Rede de Atenção Psicossocial, estruturada em unidades de serviços 

comunitários e abertos. Segundo os estudos do psiquiatra e pesquisador Paulo 

Amarante, a reforma psiquiátrica é um processo complexo. Pode-se registrar 

como evento inaugural, desse movimento, a crise institucional vivida pela 

Divisão de Saúde Mental – DINSAM, nos anos 70. (CNS, 2004).

Ao se narrar fatos e elementos estruturantes da história brasileira, nunca se 

finda com transparência total dos eventos, haja vista que surgem novas 

leituras, novas reflexões e, por isso mesmo, abandonam-se ou incorpora,-se 

“novos cenários” e “novos atores”, construindo uma nova versão da história. 

Eis alguns elementos que se destacam como os principais marcos históricos 

que estão na base, dando solidez ao movimento, e outros que indicam 

avanços no processo, tais como:

 1978 – Lei nº 180, Itália

 1982 – o CONASP psiquiátrico

 1983 – Eleições democráticas (os anos Montoro).

 1985 – I Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental

 1987 – I Conferência Nacional de Saúde Mental e I CAPS do Brasil

 1989 – Projeto de Lei Paulo Delgado

 1990 – Declaração de Caracas

 1991 – Lei Estadual, RS

 1992 – II Conferência Nacional de Saúde Mental

 1993 – Lei Estadual, CE

 2001 – Lei Federal nº 10.216, Brasil
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 2003 – Circular Conjunta nº 01/03 – Saúde Mental na Atenção Básica

 2003 – Lei nº 10.708 - Programa de Volta para Casa.

No Brasil, nas últimas décadas, o conjunto de iniciativas políticas, científicas, 

sociais, administrativas e jurídicas tem sido implementadas para transformar 

a compreensão cultural, a relação e a representação social das pessoas que 

apresentam transtornos mentais. Este processo resultou na providência de 

incentivos para o uso de recursos extra-hospitalares, primando pela 

manutenção do portador de transtorno mental em seu meio familiar e 

comunitário. Essas iniciativas, aliadas à divulgação pelos meios de 

comunicação, da precária assistência psiquiátrica hospitalar, com violação 

dos direitos civis dos pacientes, têm criado, junto à opinião pública, o 

consenso quanto à necessidade de mudança. (PITTA, 2007).

A fim de melhor visualizar o movimento cronológico, político e operacional do 

redirecionamento do modelo de atenção à saúde mental no Brasil, 

apresenta-se um quadro demonstrativo sugerido por ALVES (2001, p. 168), 

que sistematiza de forma didática a assistência psiquiátrica brasileira, 

segundo o período e o modelo de atenção:

ASSISTÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA

MODELOS DE 
ATENÇÃO

Períodos Pressupostos Serviço/Ações
Até os anos 70 • Preventivismo

• Especialização
• Simplificado
• Hospícios

Anos 70 – 80 • Especialização
• Setorização

• Hospícios ou Ambulatórios 
Especializados

Anos 80 – 90 • Racionalidade
• Regionalização
• Hierarquização
• Intensidade

• Porta de Entrada
• Rede de Serviços Regionais
• Referência / Contra-referência

Anos 90 • Território
• Diversificação
• Complexidade

• Responsáveis Regionais
• Único / integral
• Rede Social

Tendências no ano 
2000

• Inversão modelo
• Cidade saudável

• PSF / PACS
• Sem Serviço
• Internação Domiciliar

Quadro 1 - Periodização da assistência psiquiátrica e modelos de atenção, da década de 
70 a 2000, Brasil.
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Um evento estratégico para a conformação deste novo direcionamento da 

atenção à saúde mental foi a criação de serviços substitutivos ao 

hegemônico modelo hospitalocêntrico de exclusão e de novos espaços de 

atenção e valorização das pessoas com distúrbios ou em sofrimento mental, 

até então negadas ao direito de expressão da subjetividade e cidadania. A 

criação dos Centros de Atenção Psicossocial/CAPS demonstra que é 

possível fazer atenção fora do hospital, mesmo que, diariamente, o 

reducionismo do tratamento sucumba à prática do cuidar na perspectiva da 

integralidade e da intersetorialidade. (DELGADO et al., 2007; ALVES, 2001).

Os CAPS surgiram em algumas cidades na década de 80 do último século e 

de um número de seis até 1988 chegam a 1394 em 2009. (MS, 2006; 2007). 

Mesmo com a possibilidade de se tornarem um grande ambulatório de 

psicóticos ou de medicalização dos distúrbios mentais, os CAPS têm a 

função de atender pacientes com transtornos mentais graves e persistentes, 

a partir de uma assistência humanizada que visa a reforçar os contratos 

sociais do usuário com o meio em que vive, evitar a reiternação através de 

ações intersetoriais e de ser o principal articulador da política de saúde 

mental, dando o suporte necessário a cada serviço, não só de saúde, que 

assiste as principais demandas de saúde mental de uma determinada 

população em seu território.

Para DELGADO et al. (2007, p. 59), os CAPS são:

Serviços de saúde municipais, abertos, comunitários, que 
oferecem atendimento diário às pessoas com transtornos 
mentais severos e persistentes, realizando o 
acompanhamento clínico e a reinserção social destas 
pessoas por meio do acesso ao trabalho, lazer, exercício 
dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 
comunitários. 

A dimensão e a expansão dos CAPS pelo Brasil oferecem várias leituras, 

reflexões e interpretações. Concomitante à magnitude deste serviço, existe 

uma valorização do governo para com a atenção primária em saúde através 

da implementação da estratégia saúde da família, uma maior aproximação 
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entre academia e serviço, uma linha de financiamento para CAPS no 

Ministério da Saúde, uma evidente redução no número de internações de 

pacientes com transtornos graves, redução de 36% em onze anos, e a 

adequação das modalidades de CAPS definidas pela Portaria GM 336/2002, 

de acordo com as necessidades da demanda (CAPS I, CAPS II, CAPS III e 

CAPSad). (DELGADO et al., 2007; CNS, 2004). Antes mesmo da crítica, é 

necessário que se reconheça que os CAPS, na reordenação da lógica de 

atenção à saúde mental, devem oferecer os recursos necessários para que 

ocorra a desinstitucionalização com reinserção social, principalmente pela 

valorização das ações de saúde mental na atenção básica.

Ao CAPS caberia essencialmente conduzir a construção coletiva de uma 

rede de atenção à saúde mental de base comunitária, com capacidade para 

propor soluções com resolutividade na sua base operacional, que é o 

território. (MS, 2007). Portanto, o CAPS é estratégico na construção e 

constituição da política nacional de saúde mental.

2.3 A PREVALÊNCIA DOS TRANSTORNOS MENTAIS NO BRASIL: A 

EPIDEMIOLOGIA DO CAMPO DAS SUBJETIVIDADES

O relatório da saúde no mundo da Organização Mundial da Saúde/OMS 

(OMS, 2001) levanta um cenário global com especial relevância sobre as 

questões de saúde mental no mundo, como: frequência, carga de doença, 

impacto, dentre outros.

Os dados apresentados por este relatório, respeitados e aceitos 

mundialmente, indicam que os estudos epidemiológicos mais recentes sobre 

morbidade psiquiátrica ou desordens mentais ou de comportamento 

registram uma prevalência de aproximadamente 10% de acometimento da 
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população adulta no mundo, ou seja, 450 milhões de indivíduos são 

acometidos por problemas de saúde mental. (OMS, 2001).

Os estudos brasileiros sobre a epidemiologia dos transtornos mentais têm 

mostrado que o uso de valores universais, generalizados, pode implicar, a 

princípio, em interpretações e avaliações inconsistentes. As características 

peculiares de cada transtorno mental, o perfil da população afetada, a 

cultura e os aspectos sociopolíticos e econômicos, além do contexto de cada 

indivíduo, devem ser considerados para que se possa ter valores mais 

ajustados com a realidade estudada.

Pesquisadores, como ALMEIDA FILHO, et al. (1992) e ANDRADE et al. 

(1997), em estudos isolados, encontraram, respectivamente, a prevalência 

global de transtornos mentais em segmentos regionais da população 

brasileira de 30% a 50% e de 33,1% em adultos. 

Obedecendo à classificação do Código Internacional de Doenças – CID, na sua 

10ª versão, as patologias mais recorrentes são: transtorno depressivo unipolar, 

transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, epilepsia, transtornos por abuso de 

álcool e substâncias psicoativas, doença de Alzheimer, demências, estresse 

pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do pânico.

A maioria dos estudos tem procurado verificar a frequência de transtornos 

mentais de forma mais pontual, momento específico, ou a possibilidade de 

ocorrer em algum momento ao longo da vida das pessoas. O relatório (OMS, 

2001) destaca a importância dos valores encontrados e apresentados na 

perspectiva do planejamento dos serviços de saúde baseado nas 

necessidades reais da demanda para um ano ou para uma política de saúde.

O discurso e o fato da escassez de estudos epidemiológicos no campo da 

psiquiatria viraram quase um jargão introdutório de todas as justificativas de 

produções acadêmicas que objetivam retratar em números, diga-se, mostrar 

a magnitude dos problemas mentais no Brasil. Este reduzido número de 

estudos pode ser consequência de algo que a epidemiologia fundada por 
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John Snow – relação causa/efeito – não cogitava e, mesmo hoje, para a 

epidemiologia social, ainda é incipiente, que é a construção dos indicadores 

e dos determinantes sociais dos transtornos psiquiátricos, pois se deve 

salientar que os aspectos subjetivos e a multicausalidade no campo da 

saúde mental exigem das investigações um cuidado e um rigor metodológico 

que muitas vezes (quase sempre) tornam os achados pontuais impedidos de 

uma generalização. (MARI, JORGE; KOHN, 2007).

Em artigo original, ALMEIDA FILHO (1992) já apontava a carência de dados 

epidemiológicos sobre as morbidades psiquiátricas na população brasileira e 

o quanto isso compromete o desenvolvimento de serviços e ações de saúde 

para o campo da saúde mental. É necessário lembrar que vários estudos 

sobre morbidade psiquiátrica já haviam sido realizados, como cita ALMEIDA 

FILHO (1992, p. 94):

Em termos de morbidade psiquiátrica geral, até o momento, 
identifica-se apenas uma pesquisa com dados hospitalares 
(CAETANO, 1982), quatro levantamentos na atenção 
primária (SANTANA, 1977; BUSNELLO e col., 1983; MARI, 
1987; ALMEIDA FILHO e col., 1991) e quatro inquéritos 
domiciliares em uma mesma área metropolitana 
(COUTINHO, 1976; SANTANA, 1982; ALMEIDA FILHO, 
1983; AGUIAR, 1988). Entretanto, trata-se de estudos com 
características metodológicas especiais que, aliado ao fato 
de serem referidos a populações restritas, com 
características demográficas e culturais extremamente 
particulares, limitam as possibilidades de comparação de 
resultados.

Entretanto, reconhece-se o esforço de trabalhos atuais que tentam 

equacionar os dados já levantados, a fim de construir um panorama das 

morbidades psiquiátricas no Brasil. Dentre estes, o trabalho realizado por 

MARI; JORGE e KOHN (2007) parece preencher esse vazio de dados, que 

dizem: Não há nenhum estudo representativo dos índices de prevalência, 

seja regional, seja nacional. Contudo, uma estimativa da extensão do 

problema pode ser determinada.
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A partir da análise estatística de quatro estudos de estimativas de transtorno 

mental na população: ALMEIDA FILHO (1992), ANDRADE et al. (1997), 

ambos no Brasil, e KESSLER et al. (1994, 1995), nos Estados Unidos, os 

pesquisadores buscaram trabalhar com estimativas generalizáveis para o 

Brasil. Trabalharam com estimativas populacionais para o Brasil no Censo 

de 2000 e para as estimativas de diagnóstico foram utilizados os critérios do 

DSM-III-R. Os dados foram trabalhados para oferecer a prevalência de um 

ano e os índices para toda a vida, sendo que este último visa a mostrar a 

extensão da população total de risco.

Foram considerados os diferentes critérios metodológicos de cada estudo 

escolhido para análise por MARI, JORGE e KOHN (2007), que combinaram e 

ponderaram índices de variáveis dos estudos que gerassem resultados 

possíveis de serem generalizados. Um dos principais resultados é a 

prevalência de morbidade psiquiátrica para todos os transtornos, por região e 

tempo de ocorrência, em um ano e por toda vida. Entenda-se pela categoria 

todos os transtornos, os seguintes: depressão maior e transtorno bipolar, 

distimia, transtornos fóbicos, transtornos de pânico, de ansiedade 

generalizada, psicoses não-afetivas e transtorno de personalidade antissocial.

As estimativas encontradas para o Brasil foram calculadas para indivíduos 

adultos afetados, separadamente para os transtornos de ansiedade, 

transtornos afetivos, psicoses não-afetivas, transtornos cognitivos e 

transtornos por uso de substâncias psicoativas, pois nem todos os estudos 

contemplaram todas as categorias ao mesmo tempo e cada estudo utilizou 

material e métodos diferenciados para encontrar seus valores. Portanto, o 

que se encontra no Brasil, segundo MARI, JORGE e KOHN (2007, p. 135) é:

A variação da prevalência para um ano foi de 18,8 a 29,9%. 
Os índices para a vida toda foram de 31,9 a 41,3%. Usando-
se essas estimativas, devem existir entre 31.922.000 e 
49.580.000 brasileiros sofrendo de alguma doença mental. 
Cerca de 54.166.000 a 70.127.000 de brasileiros tiveram 
alguma doença mental durante a sua vida.
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Na análise por categorias separadas, os autores apontam que o Brasil tem 

como transtorno de maior prevalência, sem considerar as intoxicações 

agudas, o grupo dos transtornos de ansiedade (generalizada, pânico e 

fóbicos). As formas mais comuns são as fobias, mesmo considerando as 

variações da prevalência em cada estudo.

Para uma maior resposta das políticas públicas de saúde mental, têm-se 

procurado analisar mais os índices das doenças mentais severas-DMS e 

persistentes-DMP. KESSLER et al. (1995) afirmam categoricamente que as 

DSM e DMP fornecem indicadores mais concretos e úteis para a oferta dos 

serviços. São consideradas pela National Advisory Mental Health Council 

(1993) como DMS e DMP: esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, bipolar, 

autismo, formas de depressão maior, transtorno do pânico e transtorno 

obcessivo-compulsivo.

De acordo com o estudo realizado nos EUA, estima-se que a prevalência 

para doença mental em um ano seja de 24,2%, sendo 6,0% DMS e 3,1% 

DMP. A partir desses índices, estima-se que 10.188.000 brasileiros 

desenvolvem doença mental séria, o que se traduz na necessidade de 

atenção psiquiátrica especializada. (MARI, JORGE; KOHN, 2007).

E ainda, sabe-se que todos os valores encontrados podem mascarar a 

situação real. As desigualdades sociais por regiões, os preconceitos étnicos 

e morais e outros aspectos subjetivos tendem a provocar falseamento na 

generalização dos dados, mas trabalhar com a variação de índices permite 

as considerações produzidas por MARI, JORGE e KOHN (2007). O nordeste 

brasileiro, região de realização do presente projeto, segundo a análise dos 

autores, apresenta a prevalência para doença mental de 24,6%, para DMS 

de 6,1% e de 3,1% para DMP.

O relatório da OMS de 2001 sugere como recomendação que a Atenção 

Básica proporcione a atenção à saúde mental, pois neste nível é possível 
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desenvolver ações relativas à detecção precoce de sofrimentos psíquicos, o 

tratamento e a referência aos serviços especializados. (OMS, 2001).

Entretanto, a assistência à saúde mental na atenção básica ainda é um 

processo. Percebe-se que pela ausência de indicadores e de direcionamento 

da política de AB, as equipes de saúde da família não conseguem gerar 

informações das ações desenvolvidas relativas à saúde mental no SIAB, o 

que sugere subnotificações sobre perfil epidemiológico e ações de saúde 

mental na AB. (MARCON, 2007; MS, 2006).

Por outro lado, para a implementação de saúde mental, alguns esforços 

foram contemplados com a implantação dos indicadores específicos, tais 

como: taxa de cobertura de CAPS/100.000 habitantes e taxa de cobertura do 

Programa de Volta para Casa Portaria MS no 325/GM, de 13/03/2008). Esta 

incorporação de indicadores específicos foi possível pela priorização da 

saúde mental, através do Pacto pela Vida (Portaria MS no 399/GM de 

22/02/2006), mas os indicadores implantados não contemplam a saúde 

mental na atenção básica. (TANAKA, RIBEIRO, 2009; MS, 2003).

Nesta complexa relação entre oferta e demanda, tem-se o desafio de 

entender como a atenção básica pode intervir para melhorar a qualidade de 

vida dos indivíduos afetados, pautada pelos princípios norteadores de um 

novo modelo de atenção à saúde mental.
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2.4 ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE MENTAL NO BRASIL: 

APROXIMANDO CONCEITOS

2.4.1 Da Conferência de Alma-Ata à Declaração de Caracas: 

No Brasil, assim como tem ocorrido em outros países, as grandes mudanças 

e os avanços decorrem da necessidade de atender melhor uma maior 

parcela da população, preferencialmente, de forma que se possa minimizar 

os agravos à saúde antes que os mesmos se tornem problemas que 

demandem uma estrutura complexa de resolutividade.

Ao se observar a trajetória da assistência à saúde brasileira, destaca-se o 

comportamento das políticas de saúde destinadas à atenção primária. 

Inicialmente direcionadas a intervenções sanitárias pontuais, vai transformar-

se em estratégia de orientação para a organização do sistema nacional de 

saúde após os anos 80 do século XX.

A movimentação e a requalificação da atenção primária no sistema de saúde 

através do movimento pró-atenção primária culminam com um marco histórico 

no contexto das políticas públicas de saúde, a Conferência de Alma-Ata.

Reforça-se com MENDES (2002, p. 9):

A catalogação da atenção primária à saúde como doutrina 
universal veio a dar-se na Conferência Internacional sobre 
Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata, em 
1978, sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde e 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância [...] Essa 
conferência definiu como elementos essenciais da atenção 
primária à saúde a educação sanitária; o saneamento 
básico; o programa materno-infantil, incluindo imunização e 
planejamento familiar; a prevenção de endemias; o 
tratamento apropriado das doenças e dos danos mais 
comuns; a provisão de medicamentos essenciais; a 
promoção de alimentação saudável e de micronutrientes; e 
a valorização da medicina tradicional.
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A Conferência de Alma-Ata, em caráter irrevogável, traz o indicativo da 

valorização da atenção primária e do empenho das nações de organizar 

suas políticas de saúde de acordo com a realidade das populações e com 

vistas ao ideal de saúde preconizado.

Uma nova agenda para a saúde se torna hegemônica no mundo. No Brasil, 

as medidas indicadas por este movimento ganham força no contexto das 

reformas setoriais do Estado. As mudanças necessárias vão exigir 

aprimoramento e ajustes administrativos, nem sempre fáceis de acontecer.

A estrutura administrativa criada pelo governo militar não suporta as 

mudanças no cenário político e econômico mundial. Abre-se espaço para a 

retomada de um estado democrático de direito, marcado pela mobilização 

social. Este movimento produz ações e reações de repercussão nacional.

No campo das políticas públicas sociais, o setor saúde destaca-se com dois 

grandes movimentos: 1) o movimento de reforma sanitária; e 2) o movimento 

de reforma psiquiátrica. O primeiro trabalha as questões gerais, porém 

essenciais, da saúde na busca de um modelo único, universal e equânime 

de assistência à saúde; o segundo tem uma missão árdua, inicia e 

estabelece o processo de desconstrução do modelo asilar de atenção à 

saúde mental instituído pelo saber psiquiátrico, sedimentado pela sociedade, 

e apresenta uma nova forma de cuidar da saúde mental.

O segundo movimento é tomado como principal cenário deste esboço de 

projeto. A experiência da reforma da assistência à saúde mental oferece a 

base para este estudo. A assistência psiquiátrica, que era de forma 

preponderante asilar e hospitalocêntrica, tem sido redirecionada para um 

modelo de serviços abertos, de inclusão social, de resgate da cidadania, de 

promoção da saúde mental, de bem-estar social e de qualidade de vida. O 

movimento prima por respeitar os consensos universais contidos nos 

postulados da Conferência de Alma-Ata, em 1978, e na Declaração de 

Caracas, em 1990. (TENÓRIO, 2002).



33

Ao se atentar para a necessidade de uma nova prática, de um novo modelo 

de assistência para com a saúde mental, vários desafios se interpõem. A 

exigência de uma ruptura com paradigmas seculares provoca tensões no 

limiar da implementação de novos saberes e práticas no campo da saúde 

mental.

Toma-se para este estudo o conceito de desospitalização, segundo 

BASAGLIA (1996). A redução gradual de leitos psiquiátricos tem gerado 

amplos e conflitantes debates no processo de reforma psiquiátrica, e que 

quase sempre não há consenso nos espaços legitimados de discussão. A 

compreensão de que a internação prolongada ou repetida propicia a 

cronificação da doença mental e a exclusão social é pauta inquestionável no 

campo da saúde mental, mesmo considerando as enfermidades de pior 

prognóstico. 

Diversos pesquisadores brasileiros, como AMARANTE (1994) e PITTA 

(2001), já demonstraram em seus escritos a capacidade ou incapacidade 

das instituições psiquiátricas asilares de gerar bons prognósticos aos 

pacientes assistidos. O foco deste estudo não é indagar o papel e a ação do 

hospital psiquiátrico, mas o fato de que se deseja fortalecer a reforma 

psiquiátrica e a reorientação de um novo modelo de atenção à saúde mental, 

que passa a existir na perspectiva extra-hospitalar ao priorizar a inclusão e a 

reabilitação psicossocial centradas no sujeito, família e comunidade, 

mantendo-se como objeto e pauta da saúde pública. 

O debate necessário para as transformações de modelos sanitários e de 

modelos de atenção à saúde mental ocorre em vários países do mundo sob 

a égide da valorização da estratégia Atenção Primária à Saúde e das 

premissas da desinstitucionalização e da rede de cuidados psicossociais na 

Atenção Básica. (TÓFOLI; FORTES, 2007).

A magnitude dos problemas de saúde mental encontra na Atenção Básica 

um meio propício para que sejam realizadas intervenções preventivas e 



34

promocionais de saúde, ao possibilitar que uma conjunção de saberes e 

fazeres específicos possam identificar sintomas psíquicos e tratá-los com 

brevidade, reduzindo as possibilidades de internação. (NUNES et al., 2007).

Portanto, a Atenção Básica tem instrumentos e condutas capazes de 

promover a atenção integral ao portador de transtorno mental, mantendo-o 

cada vez mais inserido no meio familiar e social. (FIDELIS, 2003).

2.4.2 A Estratégia do PSF e a Saúde Mental

A implementação do Programa Saúde da Família (PSF) e dos novos

serviços substitutivos em saúde mental – especialmente os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) – assinalam um indiscutível avanço na política 

de saúde mental do SUS. Esse progresso na resolução dos problemas de 

saúde da população, por meio da vinculação com equipes, e do aumento de 

resolutividade propiciado pelos serviços substitutivos em crescente 

expansão, não significa, contudo, que se tenha chegado a uma situação 

ideal, do ponto de vista da melhoria da atenção.

Os serviços de saúde mental existentes na maioria das cidades brasileiras 

têm se dedicado com afinco à desinstitucionalização de pacientes 

cronicamente asilados, ao tratamento de casos graves, às crises, etc. 

Segundo estimativas internacionais e do Ministério da Saúde, 3% da 

população (cinco milhões de pessoas) necessitam de cuidados contínuos 

(transtornos mentais severos e persistentes), e mais 9% (totalizando 12% da 

população geral do país – 20 milhões de pessoas) precisam de atendimento 

eventual, relativo aos casos de transtornos mentais menos graves. (MS, 

2007; DELGADO et al., 2007). Cabe lembrar que outros estudos já referidos 

apresentam prevalência de maior magnitude para a população brasileira 

adulta acometida de transtornos mentais ao longo da vida.
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Quanto a transtornos decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras 

drogas, a necessidade de atendimento regular atinge cerca de 6% a 8% da 

população, embora existam estimativas ainda mais elevadas. (MARSIGILA; 

SILVEIRA; CARNEIRO JÚNIOR, 2007).

Todos esses dados revelam a amplitude do problema a ser enfrentado. O 

que existe aí, epidemiologicamente falando? Sem contar com nenhum 

estudo recente, estima-se que uma grande parte das pessoas com 

transtornos mentais leves está sendo atendida pela atenção básica (queixas 

psicossomáticas, abuso de álcool e drogas, dependência de 

benzodiazepínicos, transtornos de ansiedade menos graves, etc.).

A realidade das equipes de atenção básica demonstra que, cotidianamente, 

elas se deparam com problemas de ‘saúde mental’: 56% das equipes de 

saúde da família referiram realizar ‘alguma ação de saúde mental’. Por sua 

proximidade com famílias e comunidades, as equipes de PSF apresentam-

se como um recurso estratégico para o enfrentamento de agravos 

vinculados ao uso abusivo de álcool, drogas e diversas formas de sofrimento 

psíquico. (ANDREOLI, 2007).

Existe um componente de sofrimento subjetivo associado a toda e qualquer 

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

de vida mais saudáveis. Poder-se-ia dizer que todo problema de saúde é 

também – e sempre – mental, e que toda saúde mental é também – e 

sempre – produção de saúde. Nesse sentido, será sempre importante e 

necessária a articulação da saúde mental com a atenção básica.

A Atenção Básica foi incorporada como estratégia política do SUS na rede 

de atenção à saúde mental, como espaço de intervenção construído em 

cada território, e funciona como porta de entrada do sistema de saúde 

mental dos municípios. (CNS, 2003; CNS, 2004).

A Atenção Básica em Saúde tem-se conformado na prática através da 

efetivação de serviços e ações inovadoras para compor vínculos com os 
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usuários e as famílias com intuito de contribuir com a inclusão social dos 

pacientes que recebem alta em instituições psiquiátricas e serviços 

substitutivos. Entretanto, o modelo de atenção vigente ainda é híbrido, um 

misto de práticas que findam por focalizar problemas que são fragmentados 

na saúde e/ou na doença. (ASSIS, 1998).

A atual política de saúde mental no SUS, sumariamente, baseia-se em (MS, 

2007):

Identificação de situações de risco e definição de prioridades
 Transtornos mentais graves e severos
 Problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas
 Violência
 Exclusão social (pacientes cronificados em hospitais 

psiquiátricos, pessoas em prisão domiciliar, população 
em situação de rua, idoso em situação de abandono, 
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e 
social). 

Diretrizes:
 Apoio matricial de saúde mental às equipes do PSF/ 

Aumento da capacidade resolutiva das equipes do 
PSF/PACS)

 Priorização da Saúde Mental na formação das equipes 
da Atenção Básica (PSF, ACS, médicos generalistas e 
enfermeiros). 

 Ações de acompanhamento e avaliação das ações de
saúde mental na AB (revisão do SIAB)

 Recursos do PROESF (expansão do PSF) e Secretaria 
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGETS)

Desafios 
 Sustentabilidade da Reforma Psiquiátrica
 Qualificação da rede 
 Inclusão das ações de SM na Atenção Básica
 Aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento 

das instituições psiquiátricas
 Compromisso e articulação dos movimentos sociais
 13ª Conferência de Saúde – participação e articulação 

da saúde mental
 IV Conferência Nacional de Saúde Mental Cooperação e 

solidariedade internacional.

Ao contrário ou talvez inesperado do que possa parecer, os problemas de 

saúde mental são frequentes em pacientes que buscam os serviços de 

atenção básica de saúde. Torna-se relevante avaliar a dimensão destes 

eventos e suas características, contextualizadas no processo saúde-doença 
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mental, pois se torna possível a articulação para a oferta de serviços e ações 

necessários ao atendimento desta população. (OMS, 2001).

Diante disso, afirma-se que os problemas de saúde mental podem ser 

comumente encontrados nos serviços de atenção básica da saúde. Logo, 

estão na rede de atenção à saúde, conforme diagrama da Rede de Atenção 

à Saúde Mental, conforme PITTA (2006 - anexo 1). Portanto, independente 

do diagnóstico, a atenção básica de saúde, segundo STARFIELD (2002), 

deverá organizar seus serviços de saúde para garantir a integração do 

usuário não só à rede de saúde, mas às redes sociais.

É no seio dos serviços comunitários que se dará o principal atendimento. 

Será, segundo MERHY (1997), a Atenção Básica porta de entrada no 

sistema de saúde, mas a mesma deverá responder sua demanda em 

resolubilidade (80%), complexidade, referência e contrarreferência, e de 

vigilância à saúde da sua área de abrangência.

Mesmo que existam no país práticas de saúde voltadas à desospitalização, 

enfrenta-se o problema da desinstitucionalização. Pacientes com forte 

resistência a deixar o hospital ou querer internações mais prolongadas por 

perda de vínculos familiares, sociais, cronificação da doença e da sua 

volição. Não se quer desassistir, mas garantir atendimento equânime, 

conforme estabelece a política do SUS. (MACHADO et al., 2005).

A atenção básica se coloca na rede de atenção à saúde como nível de 

atenção articulado capaz de promover saúde; reduzir os danos do estigma, 

dos agentes estressores, das doenças, da marginalidade; evitar internações 

desnecessárias; e desenvolver a clínica e o suporte psicossocial necessários 

ao cuidado das pessoas que sofrem com transtornos mentais na 

comunidade.

Sabe-se que serviços e ações de saúde mental transcendem o campo do 

saber e do fazer e dependem, quase na sua totalidade, do campo político 

das tomadas de decisões. Entretanto, o complexo campo da saúde mental é 
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marcado pelo forte componente subjetivo em todas as ações. Esta condição

pode ser fator complicador ou facilitador das práticas. O estudo de TANAKA 

e RIBEIRO (2006) mostram as dificuldades na identificação de problemas de 

atenção à saúde mental na atenção básica. O estudo identificou que 

pediatras que atendem na atenção básica têm a sensibilidade reduzida para 

reconhecer, intervir ou referenciar crianças com problemas de saúde mental 

que procuram atendimento em unidades básicas de saúde. 

Nos estudos de LUCHESE et al. (2009) e NUNES et al. (2007), as ações de 

saúde mental na AB são referidas pelos profissionais.

2.4.3 Proposta de Inclusão da Saúde Mental na AB: o Apoio Matricial

O Apoio Matricial se configura como um suporte técnico especializado que é 

ofertado a uma equipe interdisciplinar de saúde, a fim de ampliar seu campo 

de atuação e qualificar suas ações. Trata-se de um dispositivo, segundo 

CAMPOS (1999), organizacional que pretende oferecer retaguarda 

assistencial, um arranjo que visa a aumentar o grau de resolutividade das 

ações de saúde, reformulando a organização dos serviços no sentido de 

uma prática mais horizontal entre os saberes nas equipes interdisciplinares 

na AB. CAMPOS e DOMITTI (2007, p. 400) afirmam: 

Apoio matricial e equipe de referência são, ao mesmo 
tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para a 
gestão do trabalho em saúde, objetivando ampliar as 
possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração 
dialógica entre distintas especialidades e profissões.

A composição da equipe de referência e a criação de especialidades em 

apoio matricial buscam criar possibilidades para operar-se com uma 

ampliação do trabalho clínico e do sanitário, já que se considera que 

nenhum especialista, de modo isolado, poderá assegurar uma abordagem 

integral. Essa metodologia pretende assegurar maior eficácia e eficiência ao 
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trabalho em saúde, mas também investir na construção de autonomia dos 

usuários. Sua utilização como instrumento concreto e cotidiano pressupõe 

certo grau de reforma ou de transformação do modo como se organizam e 

funcionam serviços e sistemas de saúde. (CAMPOS; DOMITTI, 2007).

Isto vem pautado da clínica ampliada com a função de dar maior apoio 

técnico de referência, de acordo com a metodologia proposta por Gastão 

Campos em:

O apoio matricial constitui um arranjo organizacional que 
visa outorgar suporte técnico em áreas específicas às 
equipes responsáveis pelo desenvolvimento de ações 
básicas de saúde para a população. Nesse arranjo, a equipe 
por ele responsável, compartilha alguns casos com a equipe 
de saúde local (no caso, as equipes da atenção básica 
responsáveis pelas famílias de um dado território). Esse 
compartilhamento se produz em forma de co-
responsabilização pelos casos, que pode se efetivar através 
de discussões conjuntas de caso, intervenções conjuntas 
junto às famílias e comunidades ou em atendimentos 
conjuntos. (MS, 2003).

Essa proposta de ApM resulta de um longo processo de reflexão da atenção 

brindada pela rede de atenção à saúde com base na análise que, de acordo 

com a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, considera que 

cada vez mais um número maior de pessoas com transtornos mentais são 

atendidas na AB, com maior frequência para os transtornos leves, como 

queixas psicossomáticas, ansiedade, depressão leve, abuso de álcool e 

drogas, dependência de benzodiazepínicos e outros.

As equipes de Saúde da Família têm-se deparado com uma realidade até 

então pouco comum e pouco diagnosticada na AB, pois, segundo o MS: 

56% das equipes de saúde da família referiram realizar “alguma ação de 

saúde mental”. Por sua finalidade e forma de atuação junto à comunidade, a 

AB apresenta-se como elemento estratégico no enfrentamento de agravos 

vinculados ao sofrimento psíquico apresentados pela demanda. (MS, 2003).
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Cada vez mais a articulação entre saúde mental e AB se faz necessária, 

pois o campo especializado precisa dar condições à AB de atender aos 

casos de saúde mental. Portanto, ao atender pessoas com problemas de 

saúde mental, a AB precisa ter a clara concepção de atendimento integral 

por parte dos serviços e de seus recursos humanos.

O avanço de uma rede de serviços substitutivos em saúde mental, com os 

CAPS, e a implantação da ESF têm promovido uma parceria que tem 

possibilitado a resolução dos problemas de saúde mental. Entretanto, a 

perspectiva de uma rede integral de cuidados à saúde precisa ser mais bem 

estruturada, haja vista que o CAPS não pode ser o único provedor desse 

cuidado. De acordo com o MS (2003), fazem parte desta rede: a atenção 

básica, as residências terapêuticas, os ambulatórios, os centros de 

convivência, os clubes de lazer, entre outros.

Fazer parte dessa rede é assumir um compromisso responsável no 

atendimento aos casos de saúde mental, pois estes continuam sendo objeto 

do trabalho de ambulatórios de saúde mental e da AB com pouco alcance e 

baixa resolutividade, de acordo com Relatório de Gestão 2003-2006 sobre a 

saúde mental no SUS. (MS, 2007). 

Avanços para a inclusão das ações de saúde mental na AB já eram 

debatidos e pleiteados nos serviços e na academia. Com propósito de 

institucionalizar as ações, a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da 

Saúde estimulou a expansão e formulação de políticas de saúde mental na 

AB realizando entre os anos de 2001 e 2003. (MS, 2003). 

E, considerando que os princípios fundamentais da articulação entre saúde 

mental e atenção básica são MS (2003): noção de território; organização da 

atenção à saúde mental em rede; intersetorialidade; reabilitação psicossocial;

multiprofissionalidade/interdisciplinaridade; desinstitucionalização; promoção 

da cidadania dos usuários; construção da autonomia possível de usuários e 

familiares, em associação com o produto das Oficinas, a Coordenação Geral 
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de Saúde Mental, em parceria com a Coordenação de Gestão da Atenção 

Básica, propôs, através da Circular Conjunta Nº 01/03, de 13/11/2003 (MS, 

2003), as seguintes diretrizes:

a) Apoio Matricial da Saúde Mental às equipes da AB;

b) Formação como estratégia para incluir a saúde mental na AB;

c) Inclusão da saúde mental no Sistema de Informação da AB – SIAB.

Com o ApM, o vínculo estabelecido entre usuários e profissionais passa a 

orientar e regular as ações terapêuticas. Os apoiadores e/ou as Equipes de 

Referência, em conjunto com as equipes da AB, são horizontalmente 

responsáveis pelo acompanhamento de cada usuário. Tem-se, desta forma, 

condições de se fazer uma reordenação nos processos de atenção à saúde, 

valorizando outras dimensões que não a biológica, subvertendo o modelo 

médico dominante, que se identifica na fragmentação do trabalho e no 

excesso de encaminhamentos desnecessários às diversas especialidades 

(CAMPOS; DOMITTI, 2007; FIGUEIREDO, 2005; ONOCKO-CAMPOS; 

FURTADO, 2006; CAMPOS, 2000).

A operacionalização da implantação do Apoio Matricial foi claramente 

definida na Circular Conjunta 01/03, que definiu passos necessários para a 

concretização.

A Circular Conjunta 01/03 recomenda os critérios para a organização e 

funcionamento das equipes de ApM em saúde mental na AB nos municípios.
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2.5 AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO 

BÁSICA

Os anos 80 do século XX passaram a ser um período crítico para o setor saúde 

no mundo inteiro. Apregoava-se a reforma do estado, consequentemente, os 

gestores se depararam com a necessidade de reformar a organização e o 

financiamento dos sistemas de saúde. (VIACAVA et al., 2004).

A diminuição de recursos para a saúde, para a política social, mais despesas 

com níveis maiores de complexidade para com a saúde, e com a cada vez 

mais estreita relação custo-benefício, o Estado busca alternativas viáveis 

para atender à agenda mundial de saúde. (FIDELIS, 2005).

Equilibrar as receitas é item inquestionável. Tornar o sistema mais justo, 

mais equânime e efetivo sucedem em importância. O Estado não deve em 

absoluto prover, mas deve executar seu papel regulador. E para que assim 

funcione e que se modifique o sistema de saúde, foi e é necessário 

estabelecer um método de acompanhamento, monitoramento, processos 

avaliativos periódicos e contínuos, mais aprofundados. Desde dispositivos 

de avaliação de conformidade, avaliação das relações de trabalho, as 

pesquisas de avaliação ou avaliação propriamente dita, apresenta-se como 

elemento primordial à reestruturação do setor saúde. 

Os serviços de saúde na atenção primária no Brasil foram submetidos a uma 

reestruturação em sua dinâmica devido, principalmente, às reformas nos 

quesitos financiamento e gestão local de saúde. As mudanças passaram a 

exigir da administração pública a incorporação de processos avaliativos para 

monitorar a aplicação dos recursos pelo Estado. Indispensável, a avaliação 

terá no setor saúde uma função maior que medir a eficácia. Os resultados 

obtidos serão subsídios às decisões no setor saúde que levará à 

implementação de políticas públicas, serviços e práticas comprometidas com 

a real necessidade da população. (PEDROSA, 2004).
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Portanto, pensar em mudança de modelo de assistência implica em 

avaliação. Mas avaliar em saúde associa paradigmas quantitativos e 

qualitativos, e isto gera uma diversidade tecnológica de conceitos de 

avaliação que podem ser usados. Muitas vezes caberá ao pesquisador 

definir conceitos, critérios, parâmetros, instrumentos e indicadores que 

permitam uma análise profunda do fenômeno em estudo.

Assim diz LIBÉRIO (2001, p. 62):

Ao analisarmos o campo atual da avaliação de qualidade de 
serviços percebe-se a existência de uma enorme 
diversidade tecnológica sob a denominação de ‘avaliação’. 
Esta diversidade explica-se a partir do enfoque teórico 
escolhido, não apenas na questão da abordagem como no 
que diz respeito a seus atributos e componentes. Assim, há 
uma preocupação em estabelecer os parâmetros a serem 
utilizados. Não basta apenas a definição da metodologia 
utilizada, mas também a nomeação do princípios eleitos 
para este enfoque.

Segundo CONTANDRIOPOULOS et al. (1997), avaliar é uma prática 

existente desde os primórdios da civilização humana. Portanto, uma atividade 

antiga, que exercita o ato de atribuir valor, manifestar-se em relação a algo, 

utilizando um método especifico, entretanto, sem compromisso com o juízo 

elaborado ou com o método. (UCHIMURA; BOSI, 2002).

Como existe uma diversidade de conceitos e definições de avaliação que 

podem muitas vezes divergir, e a fim de se evitarem equívocos 

interpretativos, utilizar-se-á a definição adotada pela Universidade de 

Montreal/Canadá, que com frequência é citada em estudos sobre avaliação 

na área de saúde.

CONTANDRIOPOULOS et al., (1997, p. 31) dizem que:

[...] Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um 
julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre 
um de seus componentes, com o objetivo de ajudar a 
tomada de decisões. Este julgamento pode ser resultado da 
aplicação de critérios e normas (avaliação normativa) ou se 
elaborar a partir de um procedimento científico (pesquisa 
avaliativa).
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Após a segunda guerra mundial, surgem os primeiros trabalhos sobre 

avaliação da qualidade dos serviços públicos. Segundo as etapas de 

desenvolvimento da Avaliação de GUBA e LINCOLN (1987), a avaliação da 

qualidade vai evoluir em quatro gerações de acordo com o desenvolvimento 

de conceitos e o acúmulo de conhecimento. A pesquisa avaliativa é ícone 

desse processo, e à medida que vai sendo executada exige do pesquisador 

responsabilidade, flexibilidade metodológica, atualização política e 

criatividade para que os resultados do programa avaliado sejam no mínimo 

válidos, confiáveis, úteis e adequados.

Para LIBÉRIO (2001), a avaliação da qualidade é um processo dinâmico, que 

pressupõe uma dialética entre quem avalia e todos os que estão envolvidos com 

o programa ou serviço que está sendo avaliado. Esta interação é bem frisada no 

modelo da quarta geração apontado por GUBA e LINCOLN, que observam a 

necessidade de se utilizarem os valores dos grupos envolvidos, já que nenhum 

programa ou serviço está desvinculado do seu meio social, cultural e econômico. 

Os interesses e preocupações dos diversos atores envolvidos devem ser 

considerados, pois se se idealizar uma melhoria na qualidade dos serviços de 

saúde deve-se respeitar as posições e julgamentos dos diferentes grupos que 

avaliam os serviços. (TRAVERSO-YÉPEZ; MORAIS, 2004).

A proposta de DONABEDIAN para a avaliação de qualidade engloba os 

componentes estrutura, processo e resultado. Neste trabalho a ênfase será 

no processo, porém em estrutura do processo e do resultado, segundo 

DONABEDIAN (1992), considerando-se o estudo do processo como a forma 

mais apropriada para se investigar o conteúdo da atenção prestada na rede 

básica.

Na avaliação do processo, coletam-se informações sobre o número de consultas, 

o número de vezes que os procedimentos básicos, específicos de cada área, são 

realizados, quais os exames solicitados e quais os medicamentos prescritos. Tais 

dados são retirados dos prontuários médicos. O processo está relacionado ao 

atendimento, desde a procura do paciente pelo serviço até as atividades 
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relacionadas ao diagnóstico e tratamento das doenças. Investiga-se a qualidade 

do cuidado prestado à população. (LIBÉRIO, 2001). 

Enfatiza-se também a participação do usuário na avaliação. Escutar o 

usuário é uma forma bastante sofisticada de avaliar, pois atende aos 

princípios do SUS e de várias instituições de saúde que preconizam a 

participação popular nos serviços. O parecer do usuário em relação à 

assistência recebida pode constituir-se um instrumento concreto para 

melhorias e elaboração das políticas e dos serviços que se procura 

implementar no nível de atenção primária à saúde. (OLIVEIRA, 1998).

Um estudo de avaliação de serviços de saúde proporciona subsídios para 

futuras intervenções, visto que se procura descrever e avaliar a assistência à 

saúde, analisando sua eficácia, afetividade e impacto das suas ações; os 

custos dos serviços relacionando-os com sua eficácia; a disponibilidade e 

distribuição dos recursos (acessibilidade, equidade); e ainda a percepção 

dos usuários sobre a assistência recebida, ou seja, a aceitabilidade dos 

serviços de saúde. (MATIDA; CAMACHO, 2004).

DONABEDIAN (1992) admite que a qualidade dos serviços de saúde possa

ser julgada em três planos distintos: a) na visão dos prestadores de serviços; 

b) na visão dos usuários; e c) na das prioridades consideradas pela 

sociedade em geral.

Segundo MATIDA e CAMACHO (2004), qualquer que seja o tipo de programa, 

pode sofrer dois tipos de avaliação: a pesquisa normativa e a pesquisa 

avaliativa. A primeira estuda as interações existentes entre vários atores 

integrantes de uma intervenção em relação a normas e critérios; já a pesquisa 

avaliativa, de acordo com MATIDA e CAMACHO (2004, p. 43), é a que:

[...] trata de analisar as experiências e os fundamentos 
teóricos (análise estratégica), os objetivos (análise de 
intervenção), a produtividade, os efeitos (análise de 
efetividade) e o rendimento de uma intervenção e o contexto 
(análise de implantação) no qual ele se situa.
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É necessário enfatizar que um dos grandes desafios metodológicos numa 

avaliação é desenvolver um instrumento que possibilite uma avaliação 

abrangente, que contemple as diferentes realidades.

Sendo assim, no Plano Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde –

PNASS, que é um instrumento de apoio à gestão do SUS no tocante à 

qualidade da assistência oferecida aos usuários do sistema, e desenvolvido 

pelo Ministério da Saúde juntamente com a Secretaria de Atenção à Saúde, 

com o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas e 

com a Coordenação Geral de Regulação e Avaliação, foram definidos como 

elementos de dimensão avaliativa: padrões de conformidade (sistema de 

autoavaliação e do gestor), pesquisa de satisfação dos usuários e pesquisa 

das condições e relações de trabalho. (DATASUS/2006).

O PNASS tem como objetivo avaliar os serviços de saúde do SUS 

procurando a apreensão mais completa e abrangente da realidade dos 

mesmos. Busca avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, 

processos e resultados relacionados a equidade, acesso e satisfação dos 

cidadãos frente aos serviços públicos de saúde. (DATASUS/2006).

É inquestionável a melhoria de determinados indicadores sanitários 

brasileiros nas últimas duas décadas. Foram priorizadas as áreas indicadas 

pela agenda mundial de saúde e as determinadas pelos consensos 

universais extraídos das conferências mundiais de saúde, o que se traduz 

pela valorização e imposição da atenção primária à saúde como estratégia 

de reorganização do sistema nacional de saúde. Destacaram-se áreas com 

programas de combate à desnutrição e à diarreia na infância, de prevenção 

da AIDS, de imunizações, de prevenção do câncer de mama, do aleitamento 

materno, do controle da hipertensão, de diabetes, o que engloba as sete 

áreas programáticas trabalhadas pela estratégia saúde da família.

Entretanto, mesmo com todos os avanços e mudanças no sistema de saúde 

no Brasil, existe a predominância de uma política pública de saúde pautada 
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em programas focais, que acordam tecnologias e ações de caráter curativo e 

epidemiológico centradas em impacto, eficácia, efetividade e eficiência 

comprovadas.

Questionam-se as limitações que parecem impedir o alinhamento da política 

de saúde nacional com as diretrizes da atenção primária,a lenta reordenação 

não implica em ausências de políticas ou estratégias, mas dificulta a 

implementação de medidas transformadoras, submetendo o sistema e a 

população a um tenso convívio de suas necessidades.

A avaliação de qualidade de serviços de saúde se apresenta como 

instrumento capaz de reunir informações que demonstrem os pontos fortes e 

frágeis dos serviços, mesmo considerando a multiplicidade de abordagens e 

desenhos possíveis. É a partir dos dados que se poderá intervir com 

responsabilidade política, social, econômica e cultural para redefinir o 

modelo de assistência que prime pela promoção da saúde como qualidade 

de vida.

Os serviços de saúde mental constituem um desafio a mais para a avaliação 

de saúde pela peculiaridade que os diferencia dos demais serviços de 

saúde, seja qual for, todos os aspectos objetivos e materiais, estão 

marcados pela intersubjetividade das relações entre usuários, trabalhadores 

e instituições de saúde, acentuando os obstáculos geralmente presentes 

nesta atividade. A assistência psiquiátrica encontra-se em transformação, 

pois já não é possível compreender esta assistência somente no âmbito da 

psiquiatria, mas sim como uma responsabilidade compartilhada por outras 

disciplinas. Torna-se viável questionar que critérios de avaliação devem ser 

usados, e como podem ser medidos.

A utilização de critérios comuns a serviços médicos em geral, tais como 

extensão de cobertura, número de consultas, procedimentos laboratoriais, 

por si só, não são suficientes para satisfazer o que é preciso saber acerca 

da boa qualidade em saúde mental. (LIBÉRIO, 2001).
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Ao pensar na metodologia ideal para este estudo logo se depara com a 

dificuldade de se estabelecer critérios de qualidade. Pensar uma nova 

abordagem, constitui-se no maior desafio. SARACENO e BOLONGARO 

(apud LIBÉRIO, 2001, p. 70) advogam que:

[...] para esta nova proposta de avaliação é necessário que 
se construa um modelo de indagação adequada à situação 
em estudo. Esse modelo não deve levar em consideração 
apenas se a assistência prestada proporcionou ou não a 
supressão de sintomas, mas também a inserção familiar, no 
trabalho e na vida cotidiana. Por isso, torna-se fundamental 
a definição de critérios de qualidade específicos, assim 
como a escolha dos indicadores que melhor se apliquem ao 
objeto da avaliação.

A área de saúde mental sugere a abordagem de dimensões sociais, 

econômicas e técnicas. Surge de fato o primeiro e grande desafio neste 

estudo, qual seja, eleger e definir critérios de qualidade para avaliar os 

serviços de saúde mental na atenção primária. Avaliar serviços de saúde 

mental requer uma compreensão dialética das dimensões presentes no 

contexto da saúde mental. (ONOCKO-CAMPOS; FURTADO, 2006).



49

3 OBJETIVOS

3.1 GERAL

Avaliar o atendimento à saúde mental na atenção básica, tendo o Apoio 

Matricial como estratégia na melhoria da qualidade do serviço. 

3.2 ESPECÍFICOS

 Analisar a reorganização das ações de saúde mental em Unidades 

Básicas de Saúde que desenvolvem o Apoio Matricial.

 Descrever a reorganização das práticas para o acompanhamento de 

usuários de UBS com o Apoio Matricial.
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4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

4.1 DESENHO DO ESTUDO

O presente estudo é de natureza qualitativa, tipo estudo de caso, utilizando 

abordagem avaliativa junto a serviços e práticas de saúde na Atenção 

Básica. (YIN, 2005).

Visando a aprofundar o conceito sobre a qualidade dos serviços, utilizou-se 

a abordagem qualitativa em pesquisa, que tem o objetivo de analisar as 

interpretações que os sujeitos sociais atribuem aos fatos, práticas e relações 

quanto às próprias práticas dos sujeitos. (DESLANDES, 2004).

À medida que se compreende o objeto do estudo, transforma-se a realidade 

social, tornando as ações dos serviços de saúde e de seus agentes mais 

eficientes e eficazes. A abordagem qualitativa permite construir meios para 

que as ações dos serviços sejam delineadas pelo diálogo entre as distintas 

lógicas culturais onde os serviços estão inseridos. (NOGUEIRA-MARTINS; 

BÓGUS, 2004).

A investigação qualitativa em saúde está em expansão, pois a complexidade 

dos fatores que compõem o setor saúde exige um método que valorize o 

componente humano de forma mais intensa. 

Sendo assim, ganham destaque os estudos de caso, pois, segundo HARTZ 

(1999), os estudos de caso são fundamentais quando o fenômeno estudado 

é complexo, quando o contexto tem peculiaridades e, principalmente, 

quando o foco da pesquisa é uma intervenção inovadora, com informações 

parcialmente produzidas e agregadas.
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Para TRIVIÑOS (1995), o estudo de caso possibilita uma aproximação da 

realidade delimitada, pois analisa o objeto profundamente, respeitando sua 

natureza e abrangência. Seus achados podem sugerir novas abordagens e 

temas de pesquisa.

O estudo de caso para pesquisas avaliativas qualitativas permite explorar as 

inter-relações entre teoria e prática de situações específicas, pois na fase 

exploratória descreve de forma concreta os fatos das intervenções e, em 

seguida, possibilita compreender a realidade a partir das relações implicadas 

entre os diversos atores existentes no contexto. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; 

YIN, 2005).

O campo da saúde mental não se limita mais às instituições e aos 

diagnósticos. FRANCO BASAGLIA1, desde a década de 1970, apontava a 

necessidade de um olhar para a inclusão das experiências vividas pela 

família, o cotidiano e outras interfaces, possibilitando uma melhor avaliação 

das ações de saúde mental. É a partir dessa perspectiva que se define o 

desenho metodológico do estudo.

Pesquisadores na área de avaliação apontam cada vez mais para a 

necessidade das investigações avaliativas irem além da análise dos dados 

quantitativos, propondo um mix quanti-quali que concede profundidade ao 

tema pesquisado. (PATTON, 2002).

4.2 CENÁRIO LOCAL DO ESTUDO

O nordeste brasileiro vem construindo uma histórica política de atenção à 

saúde mental, pois a implementação dos serviços substitutivos tem sido 

apoiada pelas três esferas governamentais, principalmente, com a criação 

                                                
1 Psiquiatra italiano, idealizador do modelo de reforma psiquiátrica da Itália. Autor de 

“Instituição Negada”.  
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dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, articulados à rede básica de 

saúde, com destaque para o Programa de Saúde da Família/PSF, e com a 

peculiaridade de proceder do interior dos estados para as capitais. Ressalta-

se que para a maioria dos municípios nordestinos, o PSF, como serviço de 

Atenção Básica, constitui-se, hoje, a principal porta de entrada do sistema de 

saúde, o elo imediato entre serviços de saúde, família e comunidade.

(BRÊDA; AUGUSTO, 2001). 

Considerando o tipo de gestão municipalizada no estado do Ceará e o 

grande investimento na área da atenção básica, mais especificamente no 

Programa de Saúde da Família, coloca-se a experiência do estado como 

pioneira e exitosa, e com a peculiaridade de que o movimento mais efetivo 

de reordenação do modelo de atenção à saúde mental iniciou-se no interior, 

influenciando extensivamente o movimento na Capital. (SANTOS, 1997).

Os avanços conquistados requerem ainda, portanto, um aprofundamento 

para que se concretizem para a população na forma de serviços de 

qualidade, acessíveis e confiáveis.

A necessidade de investir em profundas transformações no modelo de 

atuação dos serviços de saúde, de modo a torná-los capazes de contribuir 

efetivamente para a melhoria real das condições de vida e saúde da 

população, fez a Secretaria da Saúde do Estado desenvolver um processo 

de cooperação técnica com os municípios para a transformação do atual 

modelo assistencial, adotando como estratégia a organização do Programa 

Saúde da Família. 

No campo da saúde mental do estado, o primeiro marco histórico é a criação 

do primeiro CAPS do estado, inaugurado em 1991, na cidade de Icó, 

distante da capital aproximadamente 400km. A criação do CAPS de Icó 

resulta de uma militância inovadora por parte de profissionais da psiquiatria 

atuantes na região e outros de trabalhadores da saúde mental, professores e 

pesquisadores que tinham realizado cursos de residência e/ou 
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especialização, mestrado e/ou doutorado recentemente na região sul e 

sudeste, berços do movimento de reforma psiquiátrica no Brasil. 

Outro marco é a promulgação da Lei nº 12.151, de 29 de julho de 1993, 

primeira lei estadual do Brasil sobre o desenvolvimento de ações 

antimanicomiais: Dispõe sobre a extinção progressiva dos hospitais 

psiquiátricos e sua substituição por outros recursos assistenciais, 

regulamenta a internação psiquiátrica compulsória, e dá outras providências. 

(MS, 2006).

A autoria da Lei é de Mário Mamede, médico, à época deputado estadual 

pelo Partido dos Trabalhadores-PT/CE, que sempre demonstrou ser sensível 

e adepto à causa do movimento de luta antimanicomial. A lei prevê a 

substituição progressiva da assistência no hospital psiquiátrico por outros 

dispositivos ou serviços. Também faz o incentivo para os centros de atenção 

diária, para a utilização de leitos em hospitais gerais, a notificação da 

internação involuntária e a definição dos direitos das pessoas com 

transtornos mentais. (CNS, 2004).

A partir deste mesmo ano, mais CAPS são inaugurados, todos no interior do 

estado, inclusive o CAPS da cidade de Quixadá, reconhecido nacionalmente 

pelas experiências exitosas: a) diminuição do número de internações/ano; b) 

internações domiciliares e em hospital geral no próprio município; c) 

articulação de uma rede social de reabilitação psicossocial; d) modelo de 

supervisão e campo de formação e pesquisa; e) articulação de uma rede de 

atenção à saúde mental com o apoio do programa saúde da família. 

(SAMPAIO; BARROSO, 2005).

Por mais de quinze anos de história de construção de um novo modelo de 

atenção à saúde mental, intitula-se ao estado do Ceará a condição 

vanguardista na reordenação do modelo. Mesmo com nove hospitais 

psiquiátricos, o estado conseguiu implantar uma rede consistente de CAPS 
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no interior. Somente no início do ano 2000 é que a influência deste 

movimento chega à capital. 

De acordo com o relatório de gestão 2003-2006 da coordenação geral de 

saúde mental do Ministério da Saúde (2007), o Ceará tinha no ano de 2002, 

24 CAPS e, em 2006, contava com um total de 57, incluindo todas as 

modalidades deste serviço. Até Junho de 2009, o Ceará contava com 87 

CAPS. (MS, 2006, 2009).

4.3 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA –

O CASO

O estudo foi realizado no município de Fortaleza, capital do Ceará. Tem uma 

população residente estimada pelo IBGE de 2.505.552 habitantes em 2009 

(IBGE, 2009), distribuída em aproximadamente 116 bairros.

Em 1995 foi implementada a atual estrutura administrativa da capital do 

estado do Ceará. Em uma tentativa nebulosa de melhorar as condições 

sociais da população, por melhoria da qualidade dos serviços prestados, 

realizou-se a descentralização da administração, que a princípio teria por 

foco a aproximação entre o pode público e a população. Entretanto, esta 

reforma se traduz em acordos político-partidários e tecnoburocratas, com a 

importação de modelos aplicados no sul do país, que associados à 

turbulenta relação entre as três esferas de governo, especificamente no 

setor saúde, provocaram os atrasos e as dificuldades do SUS em Fortaleza.

A regionalização de Fortaleza resultou de uma encomenda burocrática, para 

acomodar condomínio de poder, não para possibilitar a experiência de 

territórios vivos para as políticas sociais. 
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A reforma administrativa ocorre e, como justificativa técnica, utiliza critérios 

geográficos e sociodemográficos do município de Fortaleza. A capital está 

dividia em seis (6) áreas regionais. Cada região é administrada por uma 

Secretaria Executiva Regional - SER: SER I, SER II, SER III, SER IV, SER V 

E SER VI (Anexo 5). 

Em relação à assistência à saúde, existe uma Secretaria Municipal de Saúde 

– SMS, que coordena o planejamento, a execução e a avaliação dos 

serviços e ações de saúde, com atuação em nível central e nas microáreas 

regionais, através do Distrito Saúde das SER. 

A atenção básica no município de Fortaleza é executada pelas 300 equipes 

do PSF. Essas equipes trabalham nas 89 Unidades Básicas de Saúde -

UBS, que atendem 50% da população do município, correspondente a 

662.000 domicílios. (SMS, 2007). 

A rede municipal de serviços substitutivos de saúde mental está composta 

de 14 CAPS, 2 (duas) Residências Terapêuticas – privadas; 2 (dois) serviços 

comunitários de saúde mental. Cada microárea - SER - possui no mínimo: 1 

CAPS ad (álcool e drogas); 1 CAPS I e/ou 1 CAPS II (geral), e somente a 

SER III possui implementado o CAPSi (infantil).

Figura 1 – Distribuição dos equipamentos de saúde mental do município de Fortaleza - rede 
pública



56

Esta rede substitutiva é complementada por hospitais psiquiátricos públicos 

e privados, e leitos psiquiátricos em hospitais gerais, além de emergências 

que complementam a rede municipal de saúde mental. 

De acordo com o relatório de gestão da coordenação de saúde mental do 

município, Fortaleza, em 2006, registrou 8.547 internações psiquiátricas para 

um total de 966 leitos psiquiátricos no município, sendo 877 leitos 

psiquiátricos SUS e 89 não SUS. Os dados preliminares do relatório indicam 

que ocorreram 7.146 altas hospitalares2. 

A atual gestão municipal reafirma o compromisso estabelecido no programa 

de governo e se propõe a construir uma política de saúde mental 

democrática e participativa com os seguintes princípios (SMS, 2006):

a) implementar uma política de promoção de direitos em 
saúde mental comprometida com as necessidades da 
população, seguindo o ideário da Reforma Psiquiátrica;
b) conceber o campo de ação em saúde mental de forma 
ampla, estimulando práticas que possibilitem maior 
humanização e acolhimento dos serviços de saúde, 
seguindo as diretrizes do HUMANIZASUS;
c) promover a integralidade das ações de saúde mental em 
todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica 
como eixo da rede de serviços de saúde em geral e dos 
serviços específicos de saúde mental;
d) promover cuidados de saúde mental com base 
comunitária;
e) favorecer a universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em geral que se fizerem necessários às pessoas em 
situação de sofrimento mental e/ou portadores de 
transtornos mentais;
f) incentivar a participação social e organização política da 
população, sobretudo de usuários e familiares dos serviços 
de Saúde Mental.

A proposta de estruturação da Política de Saúde Mental do município de 

Fortaleza apresenta três eixos organizativos (SMS, 2007):

A - Organização de uma ampla rede de serviços abertos, 
regionalizados, desenvolvendo ações de saúde mental 

                                                
2 Planilha de Egressos Psiquiátricos fornecida pela coordenação de saúde mental da SMS 

de Fortaleza.
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desde a atenção básica até os hospitais gerais, em parceria 
com a sociedade civil organizada;
B - Organização, apoio e incentivo a projetos de geração de 
renda, cooperativas e economia solidária, de modo a 
promover a inclusão social;
C - Organização, apoio e incentivo de espaços 
intermediários entre a comunidade e os serviços que dêem 
suporte a questões psicossociais da população; [...].

Entretanto, em Fortaleza, a articulação com a Atenção Básica ainda é 

incipiente. Pode-se sugerir que a dificuldade enfrentada por este município 

se deve a algumas peculiaridades típicas das metrópoles. A alta densidade 

demográfica, a concentração de serviços psiquiátricos hospitalares e a baixa 

cobertura do PSF associados a uma insuficiente vontade política dos atores 

envolvidos, o que adia novas e mais conquistas a partir do processo de 

reforma psiquiátrica. 

4.4 LOCAL DO ESTUDO

O presente estudo buscou avaliar as ações de saúde mental prestadas pela 

AB através das Equipes de Saúde da Família em UBS pertencentes à SMS 

de Fortaleza-CE.

Ao analisar as seis regiões geográficas em que se divide o município de 

Fortaleza, a área escolhida foi determinada pelos seguintes critérios: 

contexto histórico de maior oferta de serviços de saúde mental na Atenção 

Básica, região com ApM implantado por mais tempo, número significativo de 

serviços de saúde mental de distinta complexidade, grande contingente 

populacional existente e projetos com vínculos acadêmicos. 

Identificou-se a área geográfica da SER-IV, dentre todas as regiões, como a 

área pioneira na prática do ApM em saúde mental na Atenção Básica e área 

que melhor contemplava os critérios de escolha.
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A região escolhida é composta por 19 bairros, tem uma população estimada 

pelo IBGE (2009) de 300.000/hab., possui 11 Centros de Saúde da Família, 

antes chamadas de Unidade Básica de Saúde - UBS, refletindo uma 

cobertura adequada em AB.

A área destaca-se pela concentração dos hospitais psiquiátricos do 

município, possui quatro dos sete hospitais existentes no município, e até 

julho de 2005 só contava com um CAPS Geral-II para atender à população 

das Regionais IV e V, equivalente a uma população superior a 

700.000/habitantes.

As 4 (quatro) UBS pertencentes a SER-IV foram eleitas de acordo com o 

tempo de implantação do serviço de ApM, todas são pioneiras nesta prática 

e a executam desde meados de 2007. Foram também eleitas por possuírem 

equipes de saúde da família completas e por terem profissionais de nível 

superior e médio como participantes assíduos dos encontros de ApM. As 

mesmas foram nomeadas neste estudo como UBS1, UBS2, UBS3 e UBS4.

UNIDADE DE 
SAÚDE EQUIPES

ACD ACS AUX.ENF DENT. ENF. MED-
GEN

THD

UBS1 2 2 7 2 2 2 2 1
UBS2 4 1 11 4 4 3
UBS3 3 2 14 3 1 3 1
UBS4 2 1 06 2 1 2 1

UBS XXXXXXX 5 16 5 5 5 5
UBS XXXXXXX 2 16 4 2 4 4
UBS XXXXXXX 2 7 1 3 1 1
UBS XXXXXXX 2 6 3 1 3 2
UBS XXXXXXX 1 5 2 2 2 2
UBS XXXXXXX 1 9 1 1 1
UBS XXXXXXX 2 10 2 1 2 2 1
UBS XXXXXXX 4 13 4 4 3 4
TODAS UBS 33 25 114 29 27 32 27 2

Quadro 2 - Demonstrativo da capacidade instalada nas UBS – 2009 – profissionais de 
saúde – SER IV
Fonte: Sistema Municipal de Saúde Escola - Núcleo de Supervisão de Estágios, Fortaleza, 
2009.
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4.5 SUJEITOS DA PESQUISA

O presente estudo optou por aprofundar o conhecimento das práticas e 

crenças dos técnicos que diretamente proveem os serviços aos usuários.

Os técnicos envolvidos no matriciamento da atenção à saúde mental são os 

atores sociais que mais podem efetivamente melhorar a qualidade da 

atenção prestada e, consequentemente, o estudo deste sujeito poderá 

propiciar uma ampliação no processo de compreensão e posterior 

disseminação dos achados do presente trabalho. 

Participaram da pesquisa como sujeitos 12 (doze) profissionais das equipes 

de saúde da família: 3 Médicos, 3 Enfermeiros e 3 Agentes Comunitários de 

Saúde. Os profissionais das quatro UBS selecionadas foram apresentados 

ao projeto deste estudo pela pesquisadora em reunião previamente 

agendada antes do início do atendimento do Apoio Matricial em cada 

Unidade. Optou-se por trabalhar com profissionais de equipes de saúde da 

família com maior tempo de participação, frequência e assiduidade às 

reuniões de ApM. As categorias profissionais eleitas representam na prática 

diária das UBS a referência para a busca do serviço ou do atendimento pelo 

usuário. 

Os profissionais selecionados foram entrevistados individualmente durante o 

período de 11 de novembro de 2008 a 30 de maio de 2009. A pesquisadora 

também realizou observação da prática do atendimento à saúde mental feita 

pelos mesmos durante os encontros mensais de apoio matricial em cada 

unidade de saúde e verificação de prontuário eletrônico de usuários 

atendidos pelo ApM para identificação de registros de atendimento.

Todos os sujeitos são atores sociais que acumulam experiências e 

vivenciam a prática do apoio matricial em saúde mental na atenção básica 

em saúde no município de Fortaleza (Quadro 3).
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Identificação Categoria 
Profissional

Idade Sexo Ano Formação Instit. Pós-Graduação/Capacitação Ano Tempo Na UBS Tempo de ESF

M.1 Médico 34 M 1999 UFC Esp. Saúde Publica
Esp. Saúde da família

2001
2003

02 anos e 8
meses

+/- 8 anos

E.1 Enfermeira 35 F 1996 UECE Esp. Saúde Pública
Esp. Saúde da Família
Mestrado em Saúde Pública
Esp. Terapias Comunitárias

1997
2001
2005
2009

03 anos 11 anos

A.1 ACS 28 F 2003 Téc. Enfer 
– Escola 
Privada

02 anos 02 anos

A.3 ACS 25 F 2002 Ensino 
Médio –
Escola 
Pública

02 anos e 8
meses

+/- 05 anos

E.3 Enfermeira 40 F 1994 UECE Esp. Adm Hospitalar
Esp. Saúde da Família
Esp. Saúde da Família

1998
1999
2001

02 anos e 8
meses

+/- 09anos

M.3 Médico 34 F 2002 UFC Esp. Pediatria 2006 02 anos e 6
meses

+/- 04anos e 
6meses

E.2 Enfermeira 43 F 2000 UECE Esp. Enf. Cardiovascular
Esp. Saúde da Família
Esp. Enf. Do Trabalho
Capacitação em Terapia Comunitária

2005
2006
2009
2008

05 anos 08 anos

A.2 ACS 44 M 1985/2006 Ensino 
Médio 
Escola 
Pública

Capacitação em Terapia Comunitária 2008 15 anos 02 anos e 8
meses

M.2 Médica 45 F 1989 UFPB Esp. Clínica Geral
Esp. Saúde da Família
Esp. Cardiologia

1990
1998
2002

06 anos 14 anos

M.4 Médico 38 M 1995 UFC Obstetrícia
Esp. Saúde da Família

1997
2000

03 anos 08 anos

E.4 Enfermeira 43 F 2005 UNIFOR Esp. Saúde da Família
Capacitação em Terapia Comunitária

2002
2008

03 anos 03 anos

A.4 ACS F 1999 Ensino 
Médio –
Escola 
Pública

Capacitação em Terapia Comunitária 2008 10 anos 04 anos

Quadro 3 - Caracterização dos sujeitos participantes da pesquisa - Saúde Mental na Atenção Básica: o desafio de implementar o Apoio Matricial. 2010
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4.6 FASES DA INVESTIGAÇÃO

1ª. Aproximação com o campo: visitas aos gerentes das UBS, conversas, 

debates e diálogos com as equipes do Apoio Matricial no Centro de Atenção 

Psicossocial da SER-IV. Fase fundamental para operacionalização do 

projeto: definição das UBS e dos sujeitos.

2ª. Entrevistas com os Sujeitos: as entrevistas foram gravadas para maior 

valorização do conteúdo da fala do sujeito. A fala é uma prática discursiva 

com conteúdo construído a partir da historicidade das relações que revelam 

a percepção individual e coletiva da vivência de si, do outro e do mundo Foi 

utilizado um roteiro de entrevista com cinco questões norteadoras: 

1. Como ocorre o atendimento aos casos de transtorno 
mental nesta UBS?
2. Você pode descrever o seu processo de atendimento a 
esses casos, desde a identificação até as condutas e 
encaminhamentos, etc.? (Descreva o seu processo de 
atendimento aos casos de transtorno mental).
3. Quando e por que você os encaminha? De onde eles vêm 
e para onde são encaminhados?
4. Você participa do matriciamento? Com que frequência? E 
sua participação na construção da proposta terapêutica?
5. Como você analisa as condições para o atendimento à 
saúde mental pela atenção básica? 

3ª. Observação e participação nos encontros com o Apoio Matricial: para 

compreender a dinâmica do ApM foi necessária a presença nos Encontros. 

Cada UBS recebia o ApM uma vez por mês, sendo necessário ao estudo 

mais de três visitas. Os momentos foram devidamente registrados em um 

diário de campo, que serviu de fonte de dados para a análise de alguns 

achados da pesquisa.
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4.7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Na análise do material empírico, para o melhor entendimento das questões 

deste estudo, toma-se como base MINAYO (2006), cujo objeto de análise é 

a práxis social, e o sentido que se busca é a afirmação ético-política do 

pensamento. 

Os dados qualitativos foram sistematizados e analisados conforme os 

objetivos do estudo e segundo os preceitos básicos da análise de conteúdo, 

temática sugerida por BARDIN (2004), complementada pelas articulações de 

MINAYO (2006) e ASSIS (1998), seguindo os passos:

Os passos sugeridos por MINAYO (2006) estão descritos abaixo:

1) Ordenação dos dados

No primeiro contato com os dados brutos, foi realizada a transcrição fiel e a 

leitura geral do conjunto das entrevistas gravadas. Em seguida, proceder-se-

á à organização dos dados contemplados nas entrevistas e observações, 

com o objetivo de estabelecer um mapeamento horizontal do material 

empírico coletado no campo de estudo, organizando-o em diferentes 

conjuntos.

2) Análise dos dados

Foi realizada a leitura exaustiva e flutuante dos textos contidos nas 

entrevistas e observações, recortando e realizando uma síntese geral, 

também denominada de síntese vertical, de cada unidade de análise, o que 

possibilitará a visualização das ideias centrais sobre o tema em foco. 

Foram construídas as categorias empíricas a partir de duas vertentes: a 

inicial, baseada na importância das distintas etapas do processo de atenção 

diretamente relacionadas à qualidade do processo. A partir dessas foi 
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possível identificar convergências encontradas, o que caracteriza o sentido 

das representações das falas ou outras formas de expressão, relacionadas 

ao objeto de estudo com direcionamento para sistematizar a análise e 

originar as seguintes categorias: Reorganização do Serviço de Saúde da AB 

com ApM e Reorganização das Práticas no Serviço de Saúde da AB com 

ApM. (ASSIS, 1998).

Como descrito acima, a identificação de vários núcleos de sentido, nas 

entrevistas e observações, contribuirá para a estruturação das categorias 

empíricas. 

Após a elaboração das categorias empíricas, selecionaram-se, em cada 

entrevista e observação, as falas e os registros no diário de campo, que se 

identificarem com as categorias, “recortando-as” e “colando-as” na categoria 

correspondente. Em seguida, em cada categoria, foi montado um quadro de

análise para os grupos entrevistados e cada local de estudo. 

Após a montagem dos quadros de análise para os grupos de entrevistados e 

instituições observadas, iniciou-se a segunda etapa com a leitura transversal 

de cada corpo de comunicação, estruturado a partir das categorias 

empíricas. Procurar-se-á fazer um cruzamento das ideias contidas nos 

diferentes grupos que compõem a análise, fazendo-se a filtragem dos temas 

mais relevantes relacionados ao objeto, às questões orientadoras e aos 

pressupostos teóricos, buscando-se o confronto de ideias entre as diferentes 

representações específicas e singulares, num processo de refinamento e 

aprofundamento classificatório. 

Enfatiza essa análise, segundo ASSIS (1998), o encontro da especificidade 

do objeto, pela prova do vivido, com as relações essenciais que são 

estabelecidas nas condições reais e na ação particular e social. A análise de 

um contexto histórico-estrutural específico exige um movimento contínuo 

entre os dados empíricos e o referencial teórico eleito. 
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Fez-se, então, a análise dos dados empíricos, tendo como referência as 

categorias empíricas que emergiram dos dados. A partir do material 

construído durante as entrevistas e as observações realizadas durante os 

encontros do matriciamento e com o material das falas dos profissionais, 

realizou-se o cruzamento entre as diferentes informações levantadas, 

articulando-as com o referencial teórico, através da técnica de triangulação 

do material empírico, o que, referendado por TRIVIÑOS (1995), possibilitou 

ao processo investigativo confrontar falas e fatos no processo de atenção à 

saúde mental na AB com o Apoio Matricial

A quebra de um paradigma tem repercussões, principalmente, nas 

dimensões cultural (valores, costumes, moral), ideológica (organização 

política da sociedade) e subjetiva dos cidadãos. Cada uma dessas 

dimensões gera e vivencia conflitos, mudanças e transformações capazes 

de revelar humores, afetos, comportamentos, condutas, pensamentos e 

práticas, pois a proposta do novo modelo transforma o cotidiano individual, 

familiar e social. O novo momento histórico agora faz parte da história social 

de cada sujeito. (KODA, 2003).

O próprio objeto da pesquisa se impõe mediante a escolha do método de 

análise. Avaliar as ações de saúde mental na atenção primária em Fortaleza 

não se restringe a um diagnóstico situacional e a identificação de ações 

positivas e negativas. O presente estudo, ao analisar processos individuais e 

coletivos presentes nas falas e atitudes dos sujeitos, construiu um Fluxo de 

Análise (Diagrama 1) da construção das categorias empíricas que revelam 

como se processa o atendimento à saúde mental com o Apoio Matricial.
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Diagrama 1. Fluxo de Análise – construção das categorias empíricas na 

avaliação do atendimento à saúde mental com Apoio Matricial.

Vislumbrou-se na teoria do Construcionismo Social (SPINK, 2004) a 

possibilidade de compreender, através do discurso, os determinantes do 

produto das intensas trocas interpessoais, já que as mesmas são originadas 

no contexto social da realidade de cada um, a partir do sentido dado por 

cada um da sua própria realidade e a dos outros.

Para MINAYO (2006), essa interseção de diferentes olhares possibilita a 

verificação e validação da pesquisa por meio do uso simultâneo de diversas 

técnicas de análise, diferentes sujeitos e pontos de vista distintos.

Atendimento à Saúde 
Mental na Atenção 

Básica

Mediado pelo Apoio Matricial

Reorganização das Práticas no 
Serviço de Saúde da AB com ApM

Reorganização do Serviço de 
Saúde da AB com ApM

Acesso
Acompanhamento: continuidade 

do cuidarOperacionalização 
do ApM nas UBS
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5 ASPECTOS ÉTICOS

O estudo seguiu os critérios éticos das Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, presentes na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/CNS. 

O projeto da presente tese foi submetido e aprovado pelos Comitês de Ética 

e Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e 

da Universidade Estadual do Ceará. (Anexos 2 e 3).

Todos os requisitos éticos foram apresentados no projeto aos Comitês, com 

destaque para o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi 

reajustado de acordo com as recomendações do parecer do Comitê de Ética 

em Pesquisa - COEP da Faculdade de São Paulo/USP (Anexo 4). 
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6 RESULTADOS

Os sistemas sociais devem ser responsáveis por seu desempenho. No 

sistema de saúde, esta responsabilidade leva a forma da garantia de 

qualidade. (STARFIELD, 2002).

A coleta, a organização e a análise dos dados primários junto aos 

profissionais das quatro Unidades de Saúde da Família com matriciamento 

em saúde mental, selecionadas para o estudo em Fortaleza, avaliaram como 

a Atenção Básica utiliza o arranjo do Apoio Matricial como estratégia para a 

melhoria da qualidade da atenção em saúde mental. Portanto, foi possível 

identificar as seguintes categorias empíricas: 1) Reorganização do Serviço 

de Saúde da AB com ApM; e 2) Reorganização das Práticas no Serviço de 

Saúde da AB com ApM. 

As informações coletadas permitiram a este estudo identificar o Acesso e a 

Operacionalização do Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Básica 

(AB) como dimensões/eixos estruturais para a Organização do Serviço de 

Saúde da Atenção Básica no atendimento aos usuários com transtornos 

psíquicos.

6.1 ACESSO

O acesso tem seu reconhecido grau de importância quando se avaliam a 

prestação de serviços de saúde e a qualidade dos mesmos no atendimento 

às necessidades de saúde das pessoas.
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6.1.1 O Acesso ao Atendimento à Saúde Mental: Garantias com o 

Apoio Matricial na Atenção Básica

Nesse nível de atenção, qual seja, o matriciamento em saúde mental na 

Atenção Básica, reorganiza-se a entrada do usuário com demanda de saúde 

mental. Identificam-se nas seguintes falas as características que 

demonstram o alcance organizacional do acesso nesta estratégia:

Dependendo do caso eu procuro entrar em contato com a 
equipe (Apoio Matricial) pra discutir a aquele caso, né, ou 
entrar em contato com o pessoal do CAPS, que a gente tem 
muito acesso ao pessoal do CAPS, tanto o CAPS ad quanto 
o i [...] (E.1)
[...] a gente tem conseguido trazer casos em que as pessoas 
que estavam sofrendo assim caladas em casa, de repente 
esses casos estão sendo discutidos e aí ta despertando 
mais e mais pessoas... (E.1)
[...] eles [usuários] vêem pra unidade em procura do 
atendimento encaminhado pelo agente de saúde na área, 
ele traz pra unidade, comunica ao médico pra poder fazer o 
agendamento da consulta, ou então ele mesmo procura o 
encaminhamento do CAPS geral pra vir pro matriciamento 
com a gente. (M.2)
[...] eles chegam e fazem uma avaliação com um 
enfermeiro, o enfermeiro manda pro médico e o médico é 
quem resolve se vai fazer aqui juntamente com algum grupo 
que a gente tem aqui ou se o caso é de CAPS mesmo. (E.2)

O Apoio Matricial em saúde mental, ao ser implementado na Atenção 

Básica, promove a reorganização do serviço de saúde para a garantia do 

acesso através de maior interação, uma influência pactuada entres os níveis 

de atenção, como se pode identificar na fala dos profissionais:

Algumas coisas mudaram, nós tínhamos muitas dificuldades 
por conta dos encaminhamentos, por conta até mesmo do 
lidar com esses casos, e que hoje em dia já tem mais essa 
facilidade, nós estamos tendo toda essa interação entre o 
CAPS e Atenção Básica [...]. (E.1)
[...] a maioria ta sendo por encaminhamento do próprio 
CAPS, como se fosse eles[usuário] estão retornando pra 
unidade básica aqueles pacientes que eles [ApM] 
consideram que podem ser acompanhados. (E.3.2)
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6.1.2 Práticas Institucionais no Acesso ao Atendimento à Saúde 

Mental na Atenção Básica

Foi possível perceber nas falas dos sujeitos que aspectos relativos à 

organização do serviço, como a ausência de uma sistematização para 

garantir o atendimento, não permite a utilização do serviço por todos que a 

necessitam. O acesso dos usuários, independente do tipo de demanda e 

vínculo do mesmo à oferta, é apontado como barreiras de acesso:

Aqui no posto a gente tava tendo uma dificuldade porque 
não tava havendo uma triagem, o paciente vinha, marcava 
com a coordenadora e tava chegando no atendimento do 
matriciamento muita gente que não tinha nada a ver com o 
quadro clínico mental. (M.2)
[...] E aí a gente tenta colocar os nossos pacientes no 
matriciamento, mas o matriciamento [...] a gente já observou 
4 pacientes você atende, 5 não dá tempo. E aí é uma vez 
por mês (E.3.1)
O que limita como eu te falei é a grande demanda pra 
escassez completa do profissional do matriciamento, poucas 
vezes e poucas pessoas agendadas para o dia do 
matriciamento [...] é uma vez por mês e agenda só 4 
clientes, a gente agendava 5, 6, mas aí ficava muito tarde, e 
eles dependem de transporte. (E.4)
[...] algumas pessoas vem aqui no posto pedir consulta e 
nem é muito o caso de ser visto pelo pessoal do CAPS e 
quem precisa nem vem, e às vezes não vem porque não 
tem mais vaga. (AG.4)

6.1.3 Atenção aos Distintos Níveis de Complexidade

Os resultados apontam que a equipe da AB tem procurado enviar para os 

CAPS somente os casos de transtornos mentais avaliados como graves. 

Apontam que o ApM não tem a finalidade de atender casos que não se pode 

acompanhar somente na Atenção Básica:
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[...] o CAPS só assume o paciente quando isso é definido no 
matriciamento. (M.1)
O Matriciamento não vê os casos de internação, nem os 
mais graves, pois esses são casos de urgência, e aí a gente 
já entra em contato direto com o pessoal do CAPS. (E.1)
Procuro tentar fazer o seguinte discernimento se o paciente 
tem um transtorno mental, se ele é do tipo neurótico, que no 
caso desenvolva mais transtornos ansiosos ou transtornos 
fóbicos, ou se é um transtorno psicótico onde o paciente tem 
alucinações, tem delírios, quando se trata de algum 
transtorno psicótico e/ou o paciente é muito depressivo, se 
tem algum potencial [...] que fala na questão do suicídio eu 
jamais acompanho na unidade de saúde, eu sempre faço 
encaminhamento para o CAPS. (M.3)
[...] o usuário tem participado sim, tem resposta com o 
tratamento, [...] só que quando não responde a gente quer 
levar pro CAPS sabe? Pra ele ser acompanhado lá. É uma 
discussão que é feita em comum acordo com o usuário.

6.2 APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: 

ALCANCES E LIMITES NO SERVIÇO

6.2.1 Alcances 

Os profissionais, em suas falas, apontam que a forma como o matriciamento 

acontece permite que haja o exercício da tomada de decisão coletiva, 

organização da agenda da Unidade de Saúde, organização e triagem da 

demanda e sensibilização e compromisso de membros da equipe de Saúde 

da Família:

[...] nessa reunião do matriciamento é discutido o caso 
específico do paciente e decidimos se esse paciente vai ser 
conduzido só pela unidade de saúde ou conjuntamente pela 
unidade de saúde e o CAPS [...]. (M.1)
[...] eu não encaminho mais, eu encaminhava antes porque 
não tinha matriciamento, com o matriciamento geralmente 
eu não encaminho mais, tem que resolver tudo dentro da 
unidade [...]. (M.2)
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Basicamente quem participa sempre são os dois médicos, 
as duas dentistas, uma enfermeira, e um Agente de Saúde 
das duas equipes do PSF. Todos estes estão sempre 
presentes nas reuniões de matriciamento. (E.1)
Normalmente são encaminhados para reunião aqui na 
unidade que acontece uma vez por mês, né, do CAPS aqui 
com reunião com a equipe da saúde da família. (AG.1)
Eles [usuários] vêm pra cá normalmente, porque o médico 
encaminha ou o próprio Agente de saúde que conhece a 
área; [...] normalmente se conversa com o paciente e pede 
que ele se encaminhe, ou encaminha pra médico e o médico 
vê se é um caso de CAPS, ou a equipe pode decidir se ele 
pode ser resolvido aqui [...]. (AG.1)

Esta situação mostra que o processo de matriciamento para o atendimento 

aos casos de saúde mental é capaz de produzir novas práticas clínicas e 

institucionais junto às Equipes de Saúde da Família (ESF).

6.2.2 Limites

No entanto outras falas mostram que há aspectos operacionais que indicam 

os limites dessas práticas devido ao reduzido número de profissionais da 

AB, o pouco envolvimento/compromisso e valorização por parte de 

profissionais da Unidade em incorporar as ações de saúde mental na 

Atenção Básica.

6.2.2.1 A Participação da ESF Atrelada ao Contexto Organizacional do Serviço

As falas a seguir permitem identificar as dificuldades de envolvimento de 

todos os responsáveis pela Atenção Básica. A característica de manter a 

mesma equipe permite melhor capacitação do profissional, mas fica restrita 

à equipe que participa de forma mais constante do matriciamento:
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Aqui tem mais de 15 profissionais de nível superior de 20 
horas [...] que também atendem pessoas das áreas cobertas 
pelo PSF, esses profissionais não têm nenhum contato com 
o matriciamento. Não tem nenhuma organização do serviço 
pra isso. (E.1)
Só tem um ACS que vem sempre, é um que faz terapia 
comunitária comigo, ele é da minha área. Mas o que a gente 
tava pensando é que cada mês viesse uma equipe 
entendeu? Pra entender o que tava acontecendo, pra se 
sensibilizar por que tem muita gente que tem um tabu 
horrível contra isso. (E.2)
A pessoa chega aqui e marca para quem quiser, quando a 
gente ver ta lá no sistema do prontuário, os atendimentos de 
gente nossa área e não tem nenhuma troca de nada [...] tem 
toda uma gama de atendimento aqui dentro e não existe 
uma comunicação e isso atrapalha muito. (E.1)
[...] só que me parece que só a Dra A e a Dra B é que 
sempre participam do matriciamento [...]. E as coisas que 
não são boas são porque falta, às vezes profissional, 
poucas pessoas não tem interesse de ver a coisa 
deslanchar. (AG.2)

6.2.2.2 A Dificuldade de Reorganizar Serviço para Reorganizar as Práticas

Ao definir uma agenda para o dia de Apoio Matricial na UBS e orientar as 

ESF a participarem desse momento, não parece ser o suficiente para 

garantir que o serviço esteja organizado para que os profissionais possam 

criar e desenvolver novas práticas e condutas no atendimento aos casos de 

saúde mental. Eles relatam as barreiras enfrentadas com frequência:

[...] Então acaba sendo só naquele dia do mês que a gente 
acaba tendo o matriciamento. (M.3)
[...] as equipes aqui não tem como discutir sobre o 
atendimento a paciente com transtorno mental e sobre o 
matriciamento, até porque é outra falha do nosso posto, por 
causa do nosso turno a gente não consegue ter reuniões 
regulares [...] a gente não ta conseguindo ter esse tipo de 
discussão sobre esses casos. Só nas entrelinhas, nos 
intervalos com opiniões isoladas, nunca com a equipe 
completa. (M.3)
[...] as pessoas vêm muitas vezes e passam direto pra 
DNI[agente administrativo], aí dão o nome. São cinco 
pessoas que o matriciamento atende uma vez por mês. O 



73

que deveria acontecer eram pessoas que o médico ou 
enfermeiro num consenso tinham chegado a conclusão que 
deveriam ser paciente do CAPS, mas o fato é que não ta 
acontecendo isso. Muita gente, uma parte dessas 5 pessoas 
é ocupada por pessoas que vem de fora, não foi triada, e 
quando chega a gente vê no matriciamento. (E.2)

6.3 REORGANIZAÇÃO DAS PRÁTICAS NO SERVIÇO DE SAÚDE DA 

AB COM APM: ACOMPANHAMENTO – CONTINUIDADE DO CUIDAR

Os profissionais da ESF participantes do estudo mostram que, à medida que 

se incorporam conceitos e práticas para assistir à saúde mental em um 

processo articulado com o Apoio Matricial, amplia-se e/ou potencializa-se a 

reorganização das ações das equipes da AB para um atendimento que visa 

a promover estados mais saudáveis de vida.

As falas dos profissionais permitiram identificar que as ações concernentes 

ao acompanhamento dos usuários acontecem pautadas pelo saber 

psiquiátrico, considerando o paradigma da doença mental, pela cultura da 

medicalização na saúde, e na reorganização do serviço para seus RH, mas 

também revelam a iniciativa de uma prática mais autônoma, comprometida e 

crítica ao papel da Atenção Básica. Claramente identifica-se que a atenção 

aos transtornos mentais na rede básica se faz essencialmente dos casos 

leve, tendo em vista a dinâmica do acompanhamento.

6.3.1 Acompanhamento

A proposta de incorporação das ações de saúde mental pela AB apresenta 

vários desafios, principalmente relevantes ao acompanhamento de usuários 



74

com transtornos mentais, especialmente os casos leves. Com o intuito de 

executar ou dar continuidade às ações de saúde mental elaboradas com o 

ApM, os profissionais relatam que neste nível de atenção conseguem assistir 

aos casos:

Agora um paciente com transtorno ansioso leve, que 
justamente são esses casos que a gente ta recebendo 
dentro do matriciamento [...] esses pacientes às vezes eu 
tento fazer o acompanhamento dentro da unidade. (M.3)
Os casos mais graves são encaminhados para CAPS e os 
casos mais simples são tratados aqui mesmo no 
matriciamento. Mas, eu acho que aqui não tem recurso 
nenhum para atender os casos mais graves. Muitas mães 
até me perguntam, porque o matriciamento só atende os 
casos simples que fazem o tratamento no posto mesmo.
(AG.1)
[...] eu acompanho na minha visita domiciliar. Falo com os 
familiares, eles são poucos ta entendendo? Eles têm o 
transtorno mental que não é muito elevado [...]. (AG.2)

6.3.1.1 Assistir com Segurança

Os casos acompanhados pelos profissionais na AB estão aportados na 

competência, na vivência profissional e na capacidade instalada das 

Unidades Básicas de Saúde e na confiabilidade no próprio conhecimento 

para a assistência aos usuários, como ilustram as seguintes falas:

[...] em poucas oportunidades, quando eu sinto uma 
segurança, quando eu já vi um caso similar que eu 
acompanhei com o CAPS ou também da minha própria 
experiência, eu, às vezes, entro com a terapêutica, inicio a 
medicação, certo? E tento observar a resposta. Se não 
houver essa resposta e eu tiver alguma dúvida, eu tento 
encaminhar esse paciente para o CAPS. (M.3)
[...] eu vejo que dá pra eu conduzir daqui de dentro do 
consultório sem precisar mandar pro matriciamento, eu fico 
com esse paciente aqui porque são pacientes da minha área 
que dá pra mim ficar tendo o controle e automaticamente 
desmamar qualquer medicação, [...] até que eu precise 
passar por algum motivo ele pro matriciamento pra fazer a 
descrição do caso, né, [...] comigo.(M.2)
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O Matriciamento não vê os casos de internação, nem os 
mais graves, pois esses são casos de urgência, e aí a gente 
já entra em contato direto com o pessoal do CAPS. (E.1)
Eu tenho dois pacientes que antes de dar continuidade ao 
tratamento que estamos fazendo agora, eu já marquei uma 
vez pro matriciamento e já tive uma opinião do psiquiatra e 
conduzi o tratamento sem nenhum tipo de problema. Eu 
sempre procuro uma opinião pra me dar mais segurança. 
(M.3)
O paciente chega na unidade, é agendado anteriormente, se 
consulta com o médico, o médico passa a medicação ou 
encaminha para o CAPS, se não ficar no CAPS volta e o Dr. 
fica acompanhando nesse sentido mais medicamentoso. 
(E.3.¹)

6.3.1.2 Vivenciando a Autonomia com o Apoio Matricial

De acordo com os dados, o ApM tem procurado potencializar a AB a 

desenvolver práticas mais autônomas incentivando a ESF a aprimorar e a 

desenvolver suas habilidades de inserção e vínculo com o território de sua 

atuação. As falas revelam esta vivência pelos profissionais:

As agentes comunitárias de saúde vão acompanhando no 
domicílio como é que eles estão se comportando de acordo 
com esse tratamento e vamos ver a necessidade, se eles 
precisam realmente de um apoio fora da atenção básica.
[E.4]
[...] o paciente vem, a gente dá uma avaliada nele, se ele 
tiver tudo bem, a gente continua com o tratamento pra 
ministrar com ele, senão a gente pode alterar um pouco da 
dose do medicamento e mantém, se caso a gente não 
resolva, a gente manda pro CAPS. [M.4]
[...] eles [médicos] já mandavam um encaminhamento para 
o apoio psicológico, mas agora com o matriciamento quase 
não estão saindo pra fora, cuidamos aqui mesmo. Eu junto 
com o médico agora tão encaminhando pra terapia 
comunitária que também trabalha paralela com o 
matriciamento, e tá ficando todo mundo aqui mesmo. [E.4]
[...] no geral encaminham pra mim ou é pra Dra. A. Por que 
elas dizem ‘não, tu gosta mais, tu sabe mais, fica aí!’ Sabe? 
É mais ou menos por aí. E graças a Deus que eu gosto 
mesmo! Então pra mim não é um problema, é maravilhoso e 
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é até uma maneira de eu divulgar a terapia comunitária que 
temos aqui. (E.2)
[...] dentro das unidades de saúde veio trazer só coisas boas 
porque o paciente se sente mais apoiado, se sente mais 
seguro, agora é mais fácil de ele entrar em contato com a 
equipe porque a gente tá junto dele ali na área. (M.2)
Eu sempre procurei ouvir o usuário e seus problemas, é eles 
trazem os problemas, eles às vezes trazem o familiar que 
também tá com problema; é a aquela interação terapêutica, 
né, que a gente chama da escuta mesmo, uma escuta 
qualificada (E.1)
Eu escuto o que ele está falando, eu escuto o que ele quer 
dizer, mas ele falou nas entrelinhas, eu escuto muito com o 
olho e com o corpo; e eu também escuto a aflição do 
acompanhante [...]. (E.2)
[...] é um apoio maravilhoso. E dá uma autonomia pro 
profissional aqui da unidade, o cliente também se sente em 
casa, ele não tem aquele preconceito de ir pra um local que 
ele considera que é uma coisa de doido, essas coisas, se 
sente no contexto mesmo, se sente em casa. (E.4)

6.3.2 Limitações

A continuidade do cuidar ou mesmo avaliações e intervenções necessárias 

aos casos de transtorno mental na AB se revelam pelas falas dos 

profissionais como uma prática que parece ser limitada pela própria 

organização do serviço, pela influência do modelo biomédico e por uma 

lacuna no conhecimento em saúde mental.

6.3.2.1 Risco da Exclusividade no Matriciamento

A necessidade de acompanhar os usuários e dar continuidade aos casos na 

Unidade ou no território, de acordo com o que foi proposto como terapêutica 

em parceria com o ApM, revela-se nas falas dos profissionais como uma 

atividade limitada, pois somente interagem com os usuários nos dias de 



77

encontro com matriciamento em saúde mental, sendo raros os encontros 

fora desse momento.

[...] então, os pacientes do matriciamento a maioria que eu 
vejo, eu só vejo na consulta de matriciamento. (M.3)
[...] normalmente só vejo mesmo no matriciamento se o caso 
dele for só isso, mas como são nossos pacientes, são 
pessoas da nossa área. [...] assim eu até recomendo que 
venha a terapia comunitária [...] (E.2)
[...] eles vêm só uma vez no médico, duas ou três assim de 
dois em dois meses, de três em três meses, aqui nessa 
reunião q tem com o matriciamento, ou às vezes, alguma 
outra coisa no posto. (AG.2)
[...] muito desses pacientes que estão sendo acompanhados 
pela atenção básica podem fazer retorno dentro do 
matriciamento, porque se for marcar pra vir em outro horário 
eu não vou conseguir atendê-los porque eu to ocupado com 
outro programa. (M.1)

6.3.2.2 Foco na Medicação

Os entrevistados revelam, através de suas falas, que o acompanhamento é 

feito, principalmente, pelo médico e a importância da medicação. Os demais 

profissionais da equipe também vinculam o acompanhamento à prescrição 

de medicamento, mesmo reconhecendo que o caso solicita outras condutas.

O acompanhamento [...] O paciente vem, a gente dá uma 
avaliada nele, se ele tiver tudo bem, a gente continua com o 
tratamento pra ministrar com ele, senão a gente pode alterar 
um pouco da dose do medicamento e manter, se caso a 
gente não resolva, a gente manda pro CAPS. (M.4)
Quando ele já chega com histórico de medicação que já foi 
passada por médico, aí não, eu escuto e depois passo pro 
médico pra dar continuidade. (E.2)
Pra dar seguimento dos casos aqui eu praticamente vejo a 
dependência à medicação, certo, que é o mais importante. 
Vejo a adesão também ao grupo de terapia comunitária.
(E.4)
Os clientes procuram ou vem pra acompanhamento, quem 
já tem alguma prescrição [...]. (E.3.2)
[...] acaba vindo aqui só pegar medicamento acaba sem 
tratamento nenhum, entende?! Acabam ficando dependente 
do medicamento. (AG.1)
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6.3.3 Adequação dos Recursos Humanos

6.3.3.1 Carência ou Oferta de Profissionais

As falas dos profissionais também revelam que a carência de pessoal tem 

comprometido o desenvolvimento das atividades junto ao ApM. A carência é 

apontada como uma dificuldade, pois demonstra que o quantitativo de 

profissionais é reduzido nas ESF, como também ressalta o qualitativo, pois 

os informantes denunciam a falta de envolvimento dos outros profissionais 

com o processo de ApM:

Então quando a gente vai pro matriciamento que são 
encaminhados de outras áreas, de outras equipes, então 
não tem um médico de cada equipe e eu me vejo assim 
quase que na obrigação, porque eu não posso pegar um 
paciente desses e dizer que eu não vou ficar. (M.2)
[...] aqui também não tem condições de se fazer muita coisa 
não, o Dr.C é o único médico do PSF aqui nessa Unidade 
pra todas as equipes, e eu sou a única profissional superior 
da minha equipe, fica difícil, né?! Já disseram que vão 
mandar mais médico, outra equipe [...] eu fico sonhando 
com isso, porque o povo (risos)daqui não dá pra fazer não. 
(E.3.1)
Dra A(Médica) porque é dos outros profissionais aqui a 
única pessoa que se mostra interessada nessa área. Eu não 
sei as outras pessoas, mas as outras pessoas ou não estão 
aqui ou quando estão, estão muito ocupadas. Eu não sei 
como é essa história. Mas a Dra A é muito ocupada, mas ela 
sempre tem um espaço pra atender esses pacientes. (E.2)
Tem o Dr. C, ele é o único médico de 3 equipes, porque ele 
e a equipe dele faz o atendimento ao hipertenso, ao 
diabético, por isso que no cronograma dele não existe esse 
atendimento ao paciente do CAPS, ta entendendo? Ele 
atende integralmente os pacientes da equipe dele e nos 
cede alguns dias pra fazer pré-natal, puericultura, esse tipo 
de atendimento. Então a carência médica também existe, 
tanto infra-estrutura como também de pessoal. (E.3.2)
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6.3.3.2 Conhecimento Especializado na Atenção Básica

A dificuldade para acompanhar os casos de saúde mental em suas 

Unidades de trabalho é expressa pelos sujeitos da pesquisa por 

necessidade de agregar mais conhecimento, de capacitação adequada para 

escuta e orientação aos usuários, da impossibilidade de estruturar e 

implementar grupos terapêuticos e ações complementares (não-

medicamentosa, grupal ou individual) e da sobrecarga de atividades na UBS:

[...] outro trabalho assim em si, infelizmente que eu veja não 
tem, é só o atendimento medicamentoso, não tem como a 
gente fazer coisa de grupo aqui, não tem preparação pra 
isso [...]. (E.3.1)
[...] a maioria dos pacientes da saúde mental não encontram 
um respaldo aqui na Unidade Básica [...] eu creio que falta 
conhecimento teórico para conduzir individualmente os 
casos de saúde mental [...] (M.1)
[...] pacientes que têm transtorno, essas coisas, a gente 
sempre vê que tem que ter uma associação tanto 
medicamentosa como a terapia, então na unidade de saúde 
infelizmente não tem como a gente trabalhar essa terapia, 
trabalhar em conjunto [...] o que eu acho é que falta é 
treinamento mesmo pra ver a parte dos transtornos e até do 
tratamento medicamentoso. Porque nós enfermeiros, a 
gente não lida direto com isso, a gente lida com a parte das 
orientações. (E.3.2)
[...] com relação ao apoio para uma capacitação, para 
montar grupo terapêutico é o que precisaria, porque não é 
assim a pessoa chegar e vamos fazer um grupo 
terapêutico?! [...] teria que ter uma capacitação pra poder 
montar esses grupos terapêuticos aqui na unidade, e até pra 
sensibilizar também os outros profissionais a colaborarem.
(E.1)
[...] quando começou esse matriciamento a gente sentiu 
certa dificuldade. O apoio matricial queria que a gente 
formasse grupos e tudo e não deu certo porque era um 
negócio assim, se eu começar a fazer um grupo como é que 
eu vou me sentir dentro desse grupo? Porque dentro do 
matriciamento a gente já fica assim e como é que eu vou 
direcionar isso? Então, nós como profissionais de saúde não 
estou capacitada pra trabalhar com esse tipo de paciente 
[...]. (E.3.1)
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6.3.4 A Integração entre a Atenção Básica e o Apoio Matricial

Os encontros mensais com a equipe de matriciamento são sempre 

concorridos. Com um tempo limitado para atender à demanda agendada, 

quatro a cinco casos/dia, os profissionais apontam uma dificuldade para 

esse momento, a ausência de registro escrito ou oral sobre o caso por parte

da AB.

Os profissionais retratam a dificuldade para avaliar e intervir, pois sem 

acesso a uma evolução ou troca de informações entre os profissionais da 

UBS, o acompanhamento dos casos no dia depende do resgate feito a partir 

do prontuário do ApM:

[...] ela só vai saber o que aconteceu com ele só se ela 
pegar o prontuário dele lá do matriciamento, que nem fica 
aqui [...] não tem nem o porque encaminhou. (E.3.1)
Quando o paciente chega a primeira vez tudo bem, mas 
quando é um paciente que já é de segunda ou terceira, ele 
já é conhecido porque é a terceira vez dele no 
matriciamento, mas não tem ninguém ali da equipe pra 
resgatar a história dele [...]. (E.4)
Não, tem nenhum acompanhamento assim pra acompanhar 
esses pacientes, não. O que tem é o matriciamento para 
esses pacientes. São agendadas as consultas, as consultas 
são conversadas e a gente até quando tem uma 
oportunidade revê o prontuário do matriciamento. (E.3.1)
a humanidade só levanta problemas que é capaz de 
resolver e, assim, numa observação atenta, descobrir-se-á 
que o próprio problema só surgiu quando as condições 
materiais para resolvê-lo já existiam ou estavam pelo menos 
em vias de aparecer. (MARX, 1973).
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

[A Atenção Básica deve] [...] possibilitar o acesso universal e 
contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 
caracterizados como a porta de entrada preferencial do 
sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir 
o planejamento e a programação descentralizada, e em 
consonância com o princípio da eqüidade; [...]. (MS, 2006).

7.1 REORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO NA ATENÇÃO BÁSICA: 

GARANTIR ACESSO AO APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL

Sabe-se que de um modo geral o objetivo AB com a Estratégia Saúde da 

Família é de oferecer um serviço de procura regular, um serviço que as 

pessoas usem para atenção à saúde, seja como prevenção, cuidado, 

acompanhamento, tratamento e reabilitação, e que ela não atenda somente 

aos grupos prioritários, mas a todos nos seus distintos ciclos de vida. Assim 

a AB caracteriza-se por ser:

A Atenção Básica caracteriza-se por 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. [...]. Utiliza tecnologias de elevada complexidade 
e baixa densidade, que devem resolver os problemas de 
saúde de maior freqüência 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 sócio-
cultural 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.
A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia 
prioritária para sua organização de acordo com os preceitos 
do Sistema Único de Saúde.
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A proposta de avaliar a melhoria da qualidade do atendimento em saúde 

mental na AB, a partir da incorporação da estratégia do ApM, remete a um 

dos pontos críticos iniciais nessa questão: a Estratégia Saúde da Família e o 

Arranjo Organizacional Apoio Matricial, ambos fazem parte de uma nova 

conjuntura de políticas públicas de saúde no Brasil, e em sua implementação 

rompem com paradigmas e superam saberes e práticas institucionalizados.

A construção desse contexto das polices no Brasil ocorre no âmbito de uma 

reforma do Estado de cunho democratizante, descentralizador e de conquistas 

sociais. Dos diversos setores influenciados por essas mudanças, a Saúde foi a 

área de política social em que as propostas da reforma foram mais 

abrangentes, aplicadas e transformadoras. O processo histórico de construção 

e implementação do SUS provocou mudanças intensas no sistema de saúde 

brasileiro, de modo que uma nova “ordem” se impõe aos serviços de saúde e 

aos seus prestadores: redefinir formas organizativas pretensamente capazes 

de fazer a gestão dos programas de saúde pública e de atenção básica à 

saúde, além de regular a rede hospitalar instalada. (GAWRYSZEWSKI; 

JORGE; KOIZUMI, 2004; ARRETCHE; MARQUES, 2002).

Portanto, a reorganização da atenção básica no Brasil origina-se da 

necessidade de fortalecer uma política de estado que permita maior 

autonomia à gestão local da saúde. Esta condição proporciona a criação e o 

desenvolvimento de programas e estratégias de saúde púbica sob a égide 

dos princípios doutrinários do SUS. É a partir, principalmente, da 

universalização e da equidade, que a AB passa a ser um campo propício à 

implementação de estratégias inovadoras e substitutivas ao cuidado com as 

pessoas, sendo relevante a atenção à população com transtornos psíquicos.

(BODSTEIN, 2002; MS, 2007).

Diante do exposto, os resultados apresentados neste estudo suscitam a 

necessidade de discutir os processos, muitas vezes dicotômicos, que 

envolvem o atendimento à saúde mental pela AB do município de Fortaleza. 

O estudo com os profissionais das ESF das quatro UBS pioneiras no 
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atendimento à saúde mental com o arranjo do Apoio Matricial (ApM) revela 

aspectos fundamentais que ocorrem na incorporação dessa estratégia. 

Nesse sentido, o presente estudo traz à tona a reflexão de quanto esse 

processo é capaz de provocar a reorganização do serviço, mesmo que ainda 

encontre limitações que são típicas do conflito: atendimento integral na AB e 

saúde mental como saber específico.

Os achados apontam que nas quatro UBS o Apoio Matricial propiciou a 

reorganização do serviço de forma a ampliar o acesso ao atendimento às 

necessidades de saúde mental dos usuários. A garantia do acesso tem 

propiciado a chegada aos serviços de saúde de usuários que não eram 

captados antes do apoio matricial. 

A análise do referido achado remete ao conceito e à compreensão de 

acesso e de acessibilidade e sua dimensão no processo de avaliação. O 

significado de acesso varia entre autores, muda ao longo do tempo, de 

acordo com o contexto. Pode significar, segundo TRAVASSOS e MARTINS 

(2004), o ato de ingressar, de entrada nos serviços de saúde, ou seja, o grau 

de facilidade com que as pessoas utilizam os serviços de saúde. Por outro 

lado, utiliza-se o termo acessibilidade, como faz DONABEDIAN (1992), para 

definir o caráter ou qualidade do que é acessível, ou seja, a forma como o 

serviço é organizado é que facilita a chegada do usuário, ou ainda os dois 

conceitos podem ser relativos ao grau de facilidade com que as pessoas 

obtêm cuidados de saúde. (TRAVASSOS; MARTINS, 2004).

A implementação do ApM promove uma reorganização dos serviços, mas 

esta condição não garante uma maior facilidade na utilização dos serviços 

de saúde. No entanto, os achados da presente pesquisa de: carência 

quantitativa de recursos humanos e materiais, insuficiente capacitação para 

atuar conforme programado, o anunciado despreparo e a ausência de 

sistematização para definir o atendimento aos usuários explicam as 

dificuldades de acesso encontradas no presente estudo. Assim, mesmo nos 

casos em que exista o ingresso do usuário no serviço, o subsequente 
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acompanhamento de casos não contempla a necessária qualidade na 

prestação de serviços que fortaleça a construção de vínculos pelos 

profissionais e de recursos tecnológicos. Portanto, observa-se um acesso 

limitado ao serviço de ApM em saúde mental.

O processo organizativo que amplia o acesso dos casos de transtorno 

mental não segue um padrão ou mesmo critérios uniformes para triagem e 

seleção dos casos. Desde a entrada no serviço por demanda espontânea ou 

por encaminhamento do ACS ou referência do CAPS, todas são situações 

possíveis em uma mesma UBS. Assumir formas distintas, por vezes peculiar 

na reorganização do serviço, tem potencializado o acesso, mesmo 

parecendo que a Atenção Básica negligencie na captação dos casos. A 

observação de campo dessa dinâmica aponta que a ESF não utiliza seu 

potencial de acesso à família, sua relação com o território para captar 

demanda de saúde mental com ou sem a necessidade do apoio matricial.

A forma de atuar dos profissionais da AB em relação à assistência em saúde 

mental revela que a ESF negligencia as ações que podem ser desenvolvidas 

com o usuário junto à família e à comunidade, pois segundo MACHADO e

MOCINHO (2003), as ações de saúde da família podem e devem ser 

deflagradas no meio onde o indivíduo está inserido, permitindo que acesso e 

vínculo sejam estabelecidos entre equipe-usuário para que a continuidade 

da atenção permita que os profissionais tenham maior vivência no trabalho 

com pessoas com transtorno mental.

Mesmo com a presença do Apoio Matricial foi possível registrar, durante a 

observação de campo, que em uma Unidade não ocorreu o comparecimento 

dos usuários ao serviço para a reunião com o matriciamento, fato ocorrido 

anteriormente. A administração da Unidade justificou que não houve procura 

para marcar consulta e também não havia casos encaminhados pelo CAPS. 

O período reservado para o matriciamento foi utilizado para uma reunião das 

equipes para avaliação dos procedimentos de encaminhamento e 

organização do acesso da demanda.
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Embora com o aumento observado no acesso dos usuários ao serviço, não 

foi possível identificar expansão de cobertura no matriciamento, pois como 

identificado nas falas, o número de atendimento/dia para o Apoio Matricial e 

a periodicidade mensal atendem de forma restrita as necessidades 

identificadas pelos próprios profissionais. Agrava-se a situação quando da 

ausência ou redução de critérios para a triagem dos casos a serem 

assistidos, pois redunda em atendimentos de revisão dos casos assíduos, 

da clínica geral ou da assistência social. 

Portanto, questiona-se se a AB estaria realmente comprometida, 

incorporando em suas ações a atenção à saúde mental. Os resultados 

apresentados podem configurar uma conjuntura que aponta um cenário de 

limitações no serviço prestado. 

Os resultados encontrados apontam que o processo de implementação do 

ApM nas UBS da SER-IV inverte a lógica (oferta/demanda) de incorporação 

das diretrizes de saúde mental na AB sugeridas pelo Ministério da Saúde 

(CNS, 2003), que visa a dotar a Atenção Básica de material teórico-prático 

para atender aos casos de saúde mental que estão na Rede Básica. Cabe 

observar que, em 2005, o contexto dos serviços substitutivos de saúde 

mental da SER-IV, CAPS geral, encontrava-se em vias de estrangulamento 

por atender casos de saúde mental dos diversos níveis de atenção. A 

solução proposta pela coordenação foi a implantação do Apoio Matricial à 

AB para que este serviço, ao assumir os casos, desafogasse o fluxo de 

usuários no CAPS. (Relatório Interno da Coordenação de Saúde Mental da 

SER-IV, cedido com autorização).

Entretanto, respeitando o processo de sensibilização junto à AB, o que pode 

ser percebido no campo foi a sobrecarga de atividades que a AB passou a 

acumular. Nesta circunstância, o atendimento à Saúde Mental entra no 

escopo das ações da AB como um escape para os serviços especializados.
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Nesse sentido, estudos realizados junto à equipe de saúde da família 

(LUCCHESE et al., 2009; DIMENSTEIN et al., 2009) apontam claramente a 

importância de um serviço, como o ApM, para aumentar a resolutividade 

destes serviços. Para que as ações de saúde mental possam ser 

incorporadas como objeto de atuação/intervenção será importante investir na 

gestão de pessoas/profissionais, ampliar sua formação e viabilizar suas 

potencialidades para que seja possível uma reorientação na atenção à 

saúde mental. O propósito é que, dessa maneira, não venha a se tornar 

apenas uma função a mais dentre tantas responsabilidades e sem 

capacidade de responder às reais necessidades dos usuários. 

O arranjo organizacional ApM é incorporado nas UBS estudadas não por um 

reconhecimento inicial pela AB da necessidade de ter ApM como ferramenta 

para melhoria de uma prática já vigente. Mas em realidade aparece como 

uma proposta de reorganização de outro serviço, mesmo que em cadeia, 

que se reflita em beneficio para toda a rede de saúde mental do município.

O Estudo de BRÊDA e AUGUSTO (2001), realizado em Maceió com equipes 

de PSF, já apontava como um de seus resultados a necessidade que a AB 

tem de um apoio especializado. Mas em distintos contextos, como sentir a 

ausência de algo que nunca se teve, considerando que até 2005 o 

atendimento de casos de transtorno mental pela atenção básica em 

Fortaleza era uma exigência ao controle da porta de 

entrada/encaminhamento para o serviço especializado.

O estudo realizado em Natal por DIMENSTEIN et al. (2009) reforça que: não 

há clareza acerca do papel desempenhado pelo Apoio Matricial na Atenção 

Básica e os profissionais não se sentem preparados para uma forte 

demanda de saúde mental. No presente estudo em Fortaleza foram 

encontradas condições semelhantes. Apesar de contar com serviços 

especializados como referência e com o ApM, os profissionais do saúde da 

família revelam que muitas vezes encaminham as queixas de saúde mental 
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ou nem recebem essa demanda por não ter recursos teóricos e práticos para 

acompanhar os casos.

Diante do exposto, configura-se que o acesso aos cuidados de saúde mental 

na AB é um problema que remete ao planejamento e reorganização do 

serviço, pois desde a recepção do usuário na UBS e seu acompanhamento 

pela equipe de saúde da família, revela-se a necessidade de regulação da 

porta de entrada e da oferta de serviço potencialmente capaz de atender ao 

usuário. (SILVEIRA; VIEIRA, 2009). A incorporação do ApM no 

atendimento dos casos de saúde mental na Atenção Básica resultou na 

exigência de que o acesso e o acompanhamento dos usuários seja feito pela 

própria ESF. Essa modificação na oferta tem pressionado o serviço a 

reorganizar o fluxo e a sistemática para o adequado acompanhamento dos 

casos de transtorno mental. No entanto, os resultados apresentados 

mostram dificuldades e/ou barreiras que ainda se manifestam na 

organização do processo de trabalho dos profissionais da ESF no 

atendimento aos casos.

[A Atenção Básica deve] [...] desenvolver relações de 
vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 
adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado; (MS, 2006).

7.2 ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO 

BÁSICA 

As ações de saúde mental na Atenção Básica devem ser delineadas 

buscando a efetivação da política de saúde mental do município de 

Fortaleza. A implementação do Apoio Matricial vem possibilitar à AB 

(re)organizar seus serviços, utilizando novas estratégias, novos 

procedimentos e novas práticas, que satisfaça os propósitos de um 

atendimento de qualidade.
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A responsabilização compartilhada no atendimento aos casos de saúde 

mental na AB exclui a lógica do encaminhamento, pois visa a aumentar a 

capacidade resolutiva de problemas de saúde pela Estratégia Saúde da 

Família (MS, 2003). Portanto, o ApM detém o lugar e a prática da 

especificidade, a Atenção Básica as intervenções em processos coletivos, e 

ambos, nesta estratégia, se colocam como instrumentos teóricos e práticos 

que viabilizam a construção e a execução de projetos terapêuticos na 

atenção à saúde mental.

O presente estudo, através das análises das entrevistas e da participação do 

pesquisador nos encontros de ApM, identificou o acompanhamento dos 

casos de saúde mental como essencial para uma compreensão crítica dos 

distintos fatores que influenciam a dinâmica e a funcionalidade da AB no 

atendimento à saúde mental.

Para atender às necessidades dos usuários, de acordo com o que se 

estabelece em parceria com o Apoio Matricial, os profissionais da Atenção 

Básica revisam suas condutas, seu conhecimento técnico-científico, sua 

adequação ao serviço e, desta forma, estruturam e executam suas ações. 

Para que suas ações sejam de fato resolutivas, segundo MENDES (2002), é 

fundamental que estejam qualificados para acompanhar os casos de saúde 

mental na UBS, que muitas vezes não são identificados, por conseguinte os 

casos recebem somente tratamento para o rol de queixas apresentadas. 

O conteúdo das falas dos sujeitos da pesquisa revelou que a dinâmica do 

acompanhamento dos casos de saúde mental na AB detém forte influência 

do modelo biomédico centrado no saber psiquiátrico, da cultura da 

medicalização na saúde e na (in)adequação dos profissionais ao serviço. 

Também revelam que o desafio proposto de fazer saúde mental na AB é 

capaz de produzir uma prática mais autônoma. Entretanto, as limitações 

apontam a necessidade de uma análise crítica do lugar e da função do ApM 

pelo risco deste se tornar somente mais uma oferta no cardápio do serviço 

da Atenção Básica. 
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O presente estudo aponta para as limitações relativas ao acompanhamento 

de casos de saúde mental na AB através do apoio matricial. SILVEIRA e

VIEIRA (2009) identificaram em estudos de alguns pesquisadores as 

fragilidades e contradições na operacionalização da Estratégia Saúde da 

Família - ESF, principalmente no que se refere ao caráter prescritivo e 

vertical dos programas do MS; inadequação da assistência às realidades 

locais; despreparo dos profissionais para lidar com conteúdos e aspectos 

subjetivos no cotidiano da assistência; para o cuidado do sofrimento psíquico 

e tendência à medicalização dos sintomas

O atendimento e o acompanhamento dos casos de saúde mental na AB, de 

acordo com as falas, têm priorizado os Transtornos Mentais Leves, mesmo 

que a recomendação seja para compartilhar o cuidado de casos de 

transtorno mental severo e crônico, tentativas de suicídio, vítimas de 

violência e outros agravos em parceria com o ApM. Identifica-se no 

atendimento conjunto e/ou no individual que o acompanhamento e as 

intervenções são realizados com casos que demandam intervenções com 

menor suporte especializado ou casos com terapêuticas já prescritas ou 

casos em que o profissional tenha acumulado experiência por ter vivenciado 

situação semelhante.

Existem aspectos que devem ser considerados para este argumento. O 

desempenho relatado pelos profissionais da AB está vinculado a uma 

autopercepção de como é possível acompanhar casos utilizando 

procedimentos rotineiros, seu potencial de agregar ações complementares e 

identificar e utilizar os recursos disponíveis na Unidade. Mesmo o ApM 

estando presente e garantindo o suporte específico nas intervenções, o 

acompanhamento está restrito a uma relação tipo de caso/condição teórico-

prática do profissional, que restringe com frequência o acompanhamento aos 

casos de saúde mental identificados como leves.

Ao atender somente aos casos leves, os profissionais expressam que assim 

o fazem pela necessidade de deter maior segurança em seus 
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procedimentos, principalmente quando o acompanhamento é individual e 

possa ocorrer fora do ApM. A confiabilidade em seus procedimentos 

interfere na conduta dos profissionais, casos crônicos ou severos não são 

identificados pelas equipes, sendo infrequentes os registros na Unidade dos 

casos de internação ou os que são acompanhados somente pelos CAPS. 

Talvez a aproximação da AB com a Saúde Mental nesse momento seja 

possível através dos casos leves. Essa situação pode ser compreendida 

como um recurso de adaptação à nova realidade da atenção à saúde mental 

na Rede Básica.

Acompanhar casos de saúde mental na AB tem por outro lado mostrado que 

esse encontro é possível e que tem possibilitado ao profissional vivenciar 

uma prática mais autônoma individual e coletiva. Aqueles que vão se 

adaptando à reorganização do serviço, que se apropriam de novos recursos 

terapêuticos e aperfeiçoam as ferramentas da ESF conseguem desenvolver 

suas atividades cada vez mais independentes do ApM e dos serviços de 

referência. 

O estudo de NASCIMENTO (2007) já apontava a necessidade de os 

profissionais da ESF atuarem de forma mais independente, pois o 

matriciamento não tem a obrigação de atender/discutir/acompanhar todos os 

casos de saúde mental existentes na área de abrangência da equipe. Mais 

uma vez revisitam-se os achados do presente estudo que será desafiador 

tanto para a AB como para o ApM compartilhar responsabilidades em um 

processo longitudinal de cuidar da saúde mental no território.

Mesmo considerando que todos os esforços para implementar o ApM na AB 

têm efeitos positivos sobre as práticas, destaca-se no conteúdo das falas 

dos profissionais um relevante contexto de limitações, barreiras e 

dificuldades vivenciadas pela AB para acompanhar os casos de saúde 

mental, que são merecedores de reflexões críticas sobre o real propósito do 

ApM e sua operacionalidade. Ao contrário de ser uma estratégia para 

incrementar a AB, corre-se o risco de se instituir mais uma oferta para o 
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atendimento exclusivo da saúde mental, comprometendo a perspectiva do 

atendimento integral na AB.

Segundo CAMPOS (2006), as equipes de saúde não têm uma formação que 

possibilite atender às necessidades subjetivas, afetivas e as condições 

psíquicas dos indivíduos e da comunidade. Em um conjunto de situações 

que aparecem como limitadoras ao acompanhamento, destaca-se a 

prescrição medicamentosa. As falas dos profissionais apontam que o 

acompanhamento é realizado mais frequentemente pelo médico. A condição 

científico-legal do médico torna-o referência para o acompanhamento dos 

usuários, especificamente pela prescrição medicamentosa. Os demais 

membros das equipes da saúde da família também relacionam suas 

ausências no acompanhamento pelo mesmo motivo. Também acreditam que 

os usuários se mantêm no atendimento do apoio matricial buscando a 

garantia do tratamento medicamentoso.

O PSF desenvolve ações individuais e coletivas na sua rotina com destaque 

para grupos (hipertensos, obesos, idosos, etc.). Para MACHADO e

MOCINHO (2003), esses grupos podem ser potencializados em seu alcance 

por meio da participação dos portadores de sofrimento psíquico sem a 

necessidade de se construir grupos específicos de saúde mental ou o 

atendimento individual especializado. Estudos mostram que o uso de 

dispositivos tradicionais favorece a cronificação e dependência dos usuários 

por serviços específicos (LANCETTI, 2001). No presente estudo, somente 

dois profissionais relataram que quando realizam grupos trabalham os 

aspectos subjetivos e demandas psíquicas independentemente da queixa 

principal. Os demais entrevistados referem não dispor de tempo para formar 

ou participar de grupos com usuários, mas reconhecem a importância de tê-

los nas UBS. Cidades no Brasil, como Campinas, Sobral, Quixadá, Chapecó 

(TÓFOLI, 2007; COIMBRA, 2007; GOMES et al., 2006; SAMPAIO;

BARROSO, 2005) desenvolveram experiências exitosas, exemplares de 

saúde mental na Atenção Básica, e que hoje fazem parte da política local, 
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mas todas únicas, idealizadas e realizadas naquele território, com suas 

especificidades, identificaram suas fragilidades e potencialidades e 

deflagraram um processo intenso de inserção da saúde mental na AB de 

influência nacional. Na atual política de saúde mental de Fortaleza, as 

relações político-administrativas da saúde têm se condicionado a um ritmo 

menos intenso das ações de saúde mental na Atenção Básica.

A política de Recursos Humanos, que a princípio garantiria cobertura da 

Estratégia de Saúde da Família em Fortaleza, tem-se colocado como 

impasse e até mesmo limitante das ações da Atenção Básica. Mesmo com a 

ampliação da cobertura de 15% para 43% em 2006 (SMS, 2007), a realidade 

encontrada em todas as Unidades estudadas era a carência no número de 

equipes e muitas equipes incompletas. A carência de Recursos Humanos 

agrava as condições necessárias para o acompanhamento de casos de 

usuários com transtorno mental que participam ou não do Apoio Matricial. O 

número inadequado de profissionais provoca sobrecarga de trabalho, 

consequentemente de responsabilidades, e fragiliza os propósitos do 

matriciamento, que em resumo é de fortalecer a rede de cuidados em saúde 

mental.

Neste contexto o ApM pode não ter sustentabilidade, pois a ausência de 

equipes e/ou profissionais compromete a funcionalidade do arranjo 

organizacional, que ao compartilhar os problemas de saúde mental com a 

AB terá sua capacidade resolutiva diminuída. Assim, ao contrário do que 

afirmam as diretrizes, a médio e longo prazo aumenta-se o risco da clínica 

na AB não ultrapassar a dimensão biológica e não valorizar e incorporar na 

avaliação clínica as dimensões subjetivas e sociais que estão presentes no 

processo saúde-doença.

Todavia, os profissionais que hoje estão na AB reconhecem que para atuar 

no campo da saúde mental é necessário ampliar o conhecimento específico 

e incorporar novas ações terapêuticas. Existe uma carência de capacitação 

em relação aos profissionais sujeitos deste estudo, ou seja, todos referem 
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não ter participado de momentos pontuais de capacitação em saúde mental, 

psiquiatria ou práticas terapêuticas alternativas. Ressalta-se que por ocasião 

da implementação do ApM na AB vários profissionais da AB e da rede de 

saúde mental participaram de capacitações/formações /jornadas e 

congressos específicos da área. (SMS, 2009). 

Os profissionais reconhecem nos encontros com os apoiadores matriciais 

um momento de qualificação/capacitação. Entretanto, são relatados como 

impeditivos para o acompanhamento dos casos a ausência de preparação 

para grupos terapêuticos, conhecimento limitado da farmacoterapia por 

psicotrópicos e outros recursos terapêuticos. O acompanhamento apresenta-

se frágil e deficiente, limitado às intervenções durante os encontros com o 

ApM.

Os obstáculos aqui relatados têm colaborado para uma prática recorrente, o 

acompanhamento em primazia ocorre somente durante os encontros 

mensais com o Apoio Matricial. Também não há referência sobre ações de 

identificação/busca de demanda reprimida com delimitações de área de 

risco. Os casos assistidos só retornam de acordo com o aprazamento do 

ApM, ficando a continuidade da atenção comprometida. Essa lógica de 

atendimento, sem uma avaliação e ajustes, com o tempo tende a constituir 

as equipes de referência em saúde mental como mais uma atividade 

especializada na AB. Surge o risco do dispositivo do ApM se constituir como 

um programa pontual e vertical de atenção à saúde mental nas unidades de 

saúde de Fortaleza.

Porém, até mesmo as atividades realizadas em conjunto têm sofrido com a 

falta de continuidade das ações. Os encontros são marcados por ausências 

de registro escrito ou oral sobre os casos por parte da AB. A troca de 

informações ou mesmo uma evolução se torna impossível já que não se 

estabeleceram critérios para o registro das atividades. Destaca-se que 

quase toda rede municipal de saúde de Fortaleza utiliza prontuário eletrônico 

com sistemas interligados, com exceção para os CAPS. 
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Por ocasião da presença do pesquisador no campo, foram acessados 

prontuários eletrônicos da Saúde da Família de usuários com maior tempo e 

frequência de participação no ApM. Constatou-se a ausência de 

informações/registros referentes ao atendimento realizado com o ApM e ao 

projeto terapêutico. O único registro fica sob a responsabilidade e guarda da 

equipe do ApM, de modo que, se necessário uma informação sobre o estado 

de um usuário, não há de imediato como acessá-la. Evidencia-se a má 

utilização de um recurso tecnológico disponível à rede que poderia favorecer 

um melhor desempenho na continuidade do cuidado, bem como maior 

interação entre os níveis de atenção. A observação dos encontros matriciais 

permitiu identificar a ausência de informações pregressas e de 

responsabilização pelos casos acompanhados pela equipe da saúde da 

família, transparecendo uma situação de informalidade no atendimento 

agendado.

O contexto exposto permite inferir que a assistência aos casos de saúde 

mental na AB de Fortaleza encontra-se limitada por uma conjunção de 

fatores: deficiência no alcance do acesso; inapropriada cobertura da ESF; 

carência de qualificação e sensibilização dos profissionais nos serviços e 

limitações organizacionais, teórico-práticas relativas à implementação de 

novo dispositivo. Estes fatores comprometem as iniciativas e os avanços 

proporcionados pela implementação do ApM em saúde mental.

Segundo MUNARI et al. (2008), existe um despreparo e uma desmotivação 

dos profissionais de saúde para investir no aspecto subjetivo da relação 

profissional-usuário no cuidado, pois a realidade mostra que as ações são 

individualizadas, focadas na terapia medicamentosa, consultas e visitas 

domiciliares, de maneira que para provocar uma mudança nesse processo 

será necessário refletir sobre práticas mais interativas, ter maior manejo no 

território sobre as questões subjetivas, romper com formas e modos 

cristalizados de cuidar da saúde. É preciso reconstruir o modo de atenção à 

saúde mental no âmbito da AB, incorporando ações de promoção, de escuta 
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qualificada e de conscientização da relação mente/corpo que contemplem 

uma clínica psicossocial com práticas integrativas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das discussões que foram realizadas, ao longo deste estudo, 

destacam-se alguns fatores considerados relevantes na avaliação da 

atenção em saúde mental na AB através da implementação do Apoio 

Matricial. Estes fatores possibilitam aumentar a resolutividade ao reformular 

a organização dos serviços e das práticas. 

Os achados da presente pesquisa mostram que passos largos já foram dados 

na direção de produzir uma atenção qualificada ao atendimento à saúde 

mental com a implementação do ApM. As experiências vividas pelas 

Unidades de Saúde e os profissionais pioneiros em atuar com o 

matriciamento em Fortaleza têm revelado a necessidade de as ações serem 

estruturadas para uma prática pautada no sujeito, na lógica de território com 

ações coletivas e com qualidade para garantir o atendimento à saúde mental.

A análise das falas dos sujeitos na pesquisa permitiu avaliar que o processo 

de incorporação do ApM em saúde mental na AB é complexo. Foi possível 

identificar um processo de interação com os outros níveis de atenção, 

permitindo promover a reorganização dos serviços e das práticas. No 

entanto, essas mudanças estão sempre mergulhadas no conflito: 

atendimento integral na AB e a atenção específica em saúde mental por uma 

equipe especializada. 

O Apoio Matricial detém o potencial de propiciar a reorganização do serviço 

de forma a ampliar o acesso ao atendimento às necessidades de saúde 

mental dos usuários. Uma das características principais encontrada no 

trabalho foi a ampliação do acesso de usuários que não eram captados 

antes da implementação do ApM. No entanto, a forma restrita como tem sido 

o agendamento e o seguimento dos casos parece não ter aumentado a 

cobertura real dos serviços. 
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De acordo com os dados, o reconhecimento da demanda com transtorno 

mental por parte do serviço e dos profissionais já revela um ganho em 

potencial para a saúde mental na AB. No entanto, a capacidade e a 

competência da AB em dar seguimento põem em dúvida o quão efetivo é o 

cuidado do caso em si. Constata-se que os usuários recebem o atendimento 

de forma pontual nos dias dos encontros com o matriciamento, mas ao não 

ter sido observado o adequado seguimento desses casos pela equipe da AB 

identifica-se a fragilidade no atendimento integral. Essa dinâmica pode 

resultar em uma descontinuidade no atendimento, sem uma regulação das 

ações das equipes. Assim o ApM tende a se constituir em mais uma 

atividade especializada na AB.

Essa situação, se não for devidamente equacionada, poderá comprometer o 

papel da ESF junto ao seu território para captar e atender às demandas de 

saúde do usuário, família e comunidade.

Quando ocorre um maior envolvimento da equipe da AB, através de uma 

responsabilização compartilhada e continuada no atendimento aos casos de 

saúde mental, o acompanhamento dos casos é incorporado à rotina dos 

profissionais e das Unidades. Essa incorporação favorece um maior 

compromisso da equipe da AB em assumir os casos de saúde mental em 

substituição à lógica do encaminhamento para outros níveis de atenção. O 

processo de atenção compartilhada tem produzido sinais de que é possível 

uma prática na AB mais autônoma, segura e cada vez mais comprometida 

com os vínculos construídos no território.

A pesquisa mostra que o ApM tem permitido a construção de novos 

processos de trabalho que põem em questão a necessidade de maior 

conhecimento da saúde mental, com enfoque multi e transdisciplinar, 

questionando a formação tradicional nesta área de atenção. As ações de 

saúde mental desenvolvidas pelo grupo pesquisado são muitas vezes 

orientadas pela prática da psiquiatria tradicional, pois ainda há um 

predomínio do modelo biomédico, tendo em vista a importância dada ao 
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medicamento no processo de atenção, e não tendo sido identificada a 

atuação interdisciplinar ou multidisciplinar. Existe uma carência de 

capacitação para os aspectos subjetivos do cuidar em saúde mental, apesar 

dos cursos e das oportunidades de educação permanente em serviço 

ofertados e descritos em relatório de gestão da saúde. (SMS, 2007).

A ausência de registros oficiais na documentação das equipes da ESF e nos 

prontuários eletrônicos dos usuários aponta para uma precária utilização da 

tecnologia disponível à rede, fato que também compromete a possibilidade 

de acompanhamento e continuidade do cuidado integral aos usuários. A 

interação entre os diversos níveis de atenção fica comprometida, pois 

resguarda ao ApM a total responsabilidade pelo acompanhamento dos 

casos.

O Apoio Matricial em saúde mental não pode ser compreendido como um 

serviço especializado para atender usuários e orientar os profissionais. O 

arranjo, ao ser incorporado pela AB, exerce uma tarefa que lida com 

transformações na visão de mundo e de processo saúde-doença mental, 

resultando em mudanças na organização dos serviços e nas intervenções 

individuais e coletivas sobre a forma de lidar com o sofrimento psíquico.

O cuidar da saúde mental na AB, em parceria com o ApM em Fortaleza, tem 

percorrido os primeiros passos limitada por uma conjunção de fatores, mas a 

implementação tem possibilitado ao serviço, profissionais, usuários e aos 

muitos atores sociais envolvidos uma maior sensibilização e acolhimento à 

saúde mental pelos que fazem a AB.

Fica evidente a importância da inserção da saúde mental na AB, pois se 

considera que o arranjo adotado tem oportunizado aos enfermeiros, médicos 

e ACS pesquisados evitar o uso rotineiro de práticas psiquiátricas 

tradicionais.

A proposta do ApM em saúde mental na AB de Fortaleza apresenta várias 

dificuldades operacionais. Mesmo que a iniciativa tenha propulsado novas 



99

articulações entre os níveis de atenção, a responsabilidade compartilhada 

ainda é um desafio para a inclusão da saúde mental na AB. 

Há muito caminho a ser percorrido na inserção das ações de Saúde Mental 

na Atenção Básica. O pensamento sobre esta questão deve superar os 

conceitos organicistas, os paradigmas e a lógica da exclusão, exigindo 

tempo para superar a epistemologia da doença mental, alterando conceitos 

e práticas atuais.

Ressalta-se que o presente trabalho agrega informações que podem 

contribuir para a reelaboração da dinâmica e da função dos diferentes 

equipamentos de saúde mental que compõem a rede municipal de saúde e 

sua articulação com a Atenção Básica.

As falas dos profissionais e as discussões apresentadas neste estudo 

revelam um contexto da saúde mental na AB peculiar ao município de

Fortaleza, mas que pode guardar similaridade com outras regiões do país 

que vivenciam o processo de implementação do ApM em saúde mental.



100

9 REFERÊNCIAS

ALMEIDA FILHO, N. de et al. Estudo multicêntrico de morbidade psiquiátrica 
em áreas urbanas brasileiras. Revista ABP-APAL, (Brasília, São Paulo, 
Porto Alegre), v. 14, n. 3, p. 93-104, 1992.

ALVES, D. S. Integralidade nas políticas de saúde mental. In: PINHEIRO, R.; 
MATTOS, R. A. de. (Orgs.). Os sentidos da Integralidade na atenção e no 
cuidado à saúde. Ministério da Saúde/UERJ/ABRASCO. Rio de Janeiro, 
2001. p. 167-176.

AMARANTE, P. D. C. O homem e a serpente: outras histórias para a 
loucura e a psiquiatria. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996.

______. Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Fiocruz 
1994.

ANDRADE, L. H. S. G. et al. Epidemiologia dos transtornos em uma área 
definida de capitação da cidade de São Paulo, Brasil. Rev. Psiquiatria 
Clínica, 26(6), 1997.

ANDREOLI, S. B. Serviços de saúde mental no Brasil. In: MELLO, M. F. de 
et al. (Orgs.). Epidemiologia da Saúde Mental no Brasil. Porto Alegre: 
Artmed, 2007.

ARRETCHE, M.; MARQUES, E. (Re) Construção do conhecimento sobre 
a atenção básica à saúde: sujeitos, saberes, práticas e relações. Tese de 
Professora Titular do Departamento de Saúde da Universidade Estadual de 
Feira de Santana. Feira de Santana-Ba, 2007, 165p.

______. Municipalização da saúde no Brasil: diferenças regionais, poder do 
voto e estratégias de governo. Ciênc. Saúde Coletiva, São Paulo, v. 7, n. 3, 
2002.

ASSIS, M. A. Análise de dados qualitativos. Mimeografado, 1998. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Reedição. Porto/ Lisboa: Edições 70, 2004.

BASAGLIA, F. A psiquiatria alternativa – contra o pessimismo da razão o 
otimismo da prática. In: AMARANTE, P. D. C. O homem e a serpente: 
outras histórias para a loucura e a psiquiatria. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996.

______. A psiquiatria alternativa – contra o pessimismo da razão o otimismo 
da prática. In: AMARANTE, P. D. C. O homem e a serpente: outras 
histórias para a loucura e a psiquiatria. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996.



101

BODSTEIN, R. Atenção básica na agenda da saúde. Ciênc. Saúde 
Coletiva, v. 7, n. 3, p.401-412, 2002.

BRÊDA, M. Z; AUGUSTO, L. G. da S. O cuidado ao portador de transtorno psíquico 
na atenção básica de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 6(2): 471-480, 2001.

______. O cuidado ao portador de transtorno psíquico na atenção básica de 
saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 6(2): 471-480, 2001.

CAMPOS, G. W. de S. Equipes de referência e apoio especializado matricial: 
um ensaio sobre a reorganização do trabalho em saúde. Ciência & Saúde 
Coletiva, 4(2):393-403,1999.

______. Um método para análise e co-gestão de coletivos a construção 
do sujeito, a produção de valor de uso e a democracia em instituições: 
o método da roda. São Paulo: Hucitec, 2000.

______. Reforma da reforma: repensando a saúde. 3. ed. São Paulo: 
HUCITEC, 2006.

CAMPOS, G. W. de S.; DOMITTI, A. C. Apoio matricial e equipe de referência: 
uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. 
Cadernos de Saúde Pública v. 23 n. 2 Rio de Janeiro/fev. 2007. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v23n2/16.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2007.

CAMPOS. C. E. A. Integrality (comprehensiveness): from the viewpoint of 
health care and the recent proposals regarding basic assistance in Brazil. 
Ciência & Saúde Coletiva, 8(2): 569-584, 2003.

CASTEL, R. A ordem psiquiátrica. - a idade de ouro do alienismo. In:
AMARANTE, P. D. C. O homem e a serpente: outras histórias para a 
loucura e a psiquiatria. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996.

COIMBRA, V. C. C. Avaliação do Cuidado em Saúde Mental na 
Estratégia Saúde da Família. Tese de doutorado. Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto/USP. Ribeirão Preto. 2007.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE - CNS. 11ª
Conferência Nacional de Saúde, Brasília 15 a 19 de dezembro de 2000: 
o Brasil falando como quer ser tratado: efetivando o SUS: acesso, qualidade 
e humanização na atenção à saúde com controle social: relatório final/ 
Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, - 1. reimp. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2003. 198p.

______. 11ª Conferência Nacional de Saúde, Brasília 15 a 19 de 
dezembro de 2000: o Brasil falando como quer ser tratado: efetivando o 
SUS: acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com controle 
social: relatório final/ Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, 1ª 
reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 198p.



102

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE - CNS. 12ª 
Conferência Nacional de Saúde: Conferência Sérgio Arouca: Brasília, 7 
a 11 de dezembro de 2003: relatório final/ Ministério da Saúde, Conselho 
Nacional de Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 230p.

______. Comissão Organizadora da III Conferência Nacional de Saúde 
Mental. Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental: 
Brasília, 11 a 15 de dezembro de 2001. Brasília: 2002. 213 p.

______. Comissão Organizadora da III Conferência Nacional de Saúde 
Mental. Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental: 
Brasília, 11 a 15 de dezembro de 2001. Brasília: 2002, 213p.

CONTANDRIOPOULOS, A. P. et al. A avaliação na área de saúde: 
Conceitos e métodos. In: HARTZ, Z. M. A. (Org.). Avaliação em saúde: dos 
modelos conceituais à prática na análise da implantação de programas. Rio 
de Janeiro: Fiocruz, 1997, p. 29-47.

DATASUS. Informações de Saúde. Brasília. 2006. Disponível em: 
<http://pnass.datasus.gov.br>. Acesso: 15 jul. 2007.

DELGADO, P. G. G. et al. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental 
no Brasil – Conferência Nacional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 
15 anos depois de Caracas. In: MELLO, M. F. de; MELLO, A. A. F.; KOHN, 
R. (Orgs.). Epidemiologia da saúde mental no Brasil. Porto Alegre: 
Artmed, 2007. p. 39-83.

DESLANDES, S. F.; GOMES, R. A pesquisa qualitativa nos serviços de 
saúde: notas teóricas. In: BOSI, M. L. M; MERCADO-MARTÍNEZ, F. J. 
(Orgs.). Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. Petrópolis: Vozes, 
2004. p. 99-120.

DIMENSTEIN, M. et al. O apoio matricial em unidades de saúde da família: 
experimentando inovações em saúde mental. Saúde e Sociedade, São 
Paulo, v. 8, n. 1, p. 63-74, 2009.

DONABEDIAN, A. Evaluacion de la calidad de la atencion medica. In: WHITE, 
K. L.; FRANK, J. Investigaciones sobre servicios de salud: una antologia. 
Washington, D. C., Organization Panamericana de la Salud, 1992. p. 382-404. 

______. Evaluacion de la calidad de la atencion medica. In: WHITE, K. L.; 
FRANK, J. Investigaciones sobre servicios de salud: una antologia. 
Washington, D. C., Organization Panamericana de la Salud, 1992.  p. 382-404.

FIDELIS, P. O desafio da produção de indicadores para avaliação de 
serviços de saúde mental: um estudo de caso do Centro de Atenção 
Psicossocial Rubens Corrêa, RJ. In: SCLIAR, M. et al. Archivos de saúde 
mental e de atenção psicossocial. Coleção Archivos. Rio de Janeiro, NAU 
Editora, 2003.



103

FIGUEIREDO, M. D. Saúde mental na atenção básica: um estudo 
hermenêutico-narrativo sobre o Apoio Matricial na rede SUS-Campinas(SP). 
Dissertação de Mestrado. Campinas: São Paulo, 2005.

GAWRYSZEWSKI, V. P.; JORGE, M. H. P. de M.; KOIZUMI, M. S. Mortes e 
internações por causas externas entre os idosos no Brasil: o desafio de 
integrar a saúde coletiva e atenção individual. Rev. Assoc. Med. Bras., São 
Paulo, v. 50, n. 1, 2004.

GOMES, V. G. et al. Apoio matricial: estratégia de interlocução na rede de 
saúde de Campinas - SP. Universidade Estadual de Campinas, Faculdade 
de Ciências Médicas, Departamento de Medicina Preventiva e Social. 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Aprimoramento em Saúde 
Mental. Campinas, 2006.

GUBA, E. G.; LINCOLN, Y. S. The countenance of fourth generation 
evaluation. In: LIPSEY, M.; CORDRAY, D. Evaluation Studies Review 
Annual, v. 11, Beverly Hills, CA: Sage, 1987. 

HARTZ, Z. M. de A. (Org.). Avaliação em saúde: dos modelos conceituais à 
prática na análise da implantação de programas. Rio de Janeiro: Fiocruz; 1997.

______. Avaliação dos programas de saúde: perspectivas teórico 
metodológicas e políticas institucionais. Ciência & Saúde coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 4, n. 2, p. 341-53, 1999.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2000. Brasília, 
2003. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/ 
estimativa2006/estimativa.shtm>. Acesso em 15 jan. 2007.

______. Estimativa 2009. Brasília, 2009. Disponível em: 
<http://dialogospoliticos.wordpress.com/2009/08/15/ibge-estimativa-
populacional-dos-municipios-do-ceara-em-2009/>. Acesso em: 20 maio 2009.

JORGE, M. S. B. et al. Avaliação da qualidade do programa saúde da família 
no Ceará: a satisfação. Revista Baiana de Saúde Pública, v. 31, p. 258-
266, 2007. 

KESSLER, R. C. et al. Lifetime and 12-Month Prevalence of DSM-III-R 
Psychiatric Disorders in the United States. Arch Gen Psychiatry, 51(12):8-
19, jan., 1994.

KESSLER, R. C. et al. Posttraumatic stress disorder in the National 
Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry. Dec. 52(12):1048-60, 1995.

KODA, M. Y. A construção de sentidos sobre o trabalho em um Núcleo de 
Atenção Psicossocial. In: SCLIAR, M. et al. Archivos de saúde mental e de 
atenção psicossocial. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2003. (Coleção Archivos).



104

LANCETTI, A. (Org.). Saúde mental e saúde da família. São Paulo: 
HUCITEC, 2001. (Saúdeloucura, 7).         

LIBÉRIO, M. Avaliação de qualidade de serviços de saúde mental. Revista 
Saúde em Foco – Informe Epidemiológico em Saúde Coletiva. n. 21: 61-78, 
julho, 2001.

LUCHESE, R. et al. Saúde mental no Programa Saúde da Família: caminhos 
e impasses de uma trajetória. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
25(9):2033-2042, set. 2009.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

MACHADO, A. P. C.; MOCINHO, R. R.. Saúde mental: um desafio no 
programa saúde da família. Boletim da Saúde, Porto Alegre, v. 17, n. 2, 
jul./dez., 2003.

MACHADO, R. et al. Danação da norma: medicina social e constituição da 
psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Graal. 1978.

______. A recusa à desospitalização psiquiátrica: um estudo qualitativo. 
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2005. v. 21, n. 5, p. 1472-1479.

MARCON, S. R. et al. Saúde Mental e PSF: construindo estratégias de 
atenção psicossocial. Rev. Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 21, n. 2/3, 
p. 51-59, maio/dez. 2007.

MARI, J. J.; JORGE, M. R.; KOHN, R. Epidemiologia dos transtornos 
psiquiátricos em adultos. In: MELLO, M. F. de; MELLO, A. A. F.; KOHN, R. 
(Orgs.). Epidemiologia da saúde mental no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 
2007. p. 119-141. 

MARSIGLIA, R. G.; SILVEIRA, C.; CARNEIRO JÚNIOR, N. Brasil: 
indicadores sociodemográficos e características das políticas públicas na 
década de 1990. In: MELLO, M. F. de; MELLO, A. A. F.; KOHN, R. (Orgs.). 
Epidemiologia da saúde mental no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2007. p. 
17-37.

MARX, K. Contribuição para a crítica da economia política. Lisboa: 
Estampa. 1973.

MATIDA, A. H.; CAMACHO, L. A. B. Pesquisa avaliativa e epidemiológica: 
movimentos e síntese no processo de avaliação de programa de saúde. 
Cad. de Saúde Pública, 2004; 20 (1): 37-47.

MENDES, E. V. A atenção primária à saúde no SUS. Fortaleza. Escola de 
Saúde Pública do Ceará, 2002.



105

MERHY, E. A rede básica como uma construção da saúde pública e seus 
dilemas. In: MERHY, E; ONOCKO, R. (Orgs.). Agir em saúde – um desafio 
para o público. São Paulo: Hucitec, 1997.

MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS. SAS/DAPES. Coordenação Geral de Saúde 
Mental, Álcool e Outras Drogas. Saúde Mental em Dados - 6, ano IV, n. 6,
junho de 2009. Brasília, 2009. Informativo eletrônico de dados sobre a 
Política Nacional de Saúde Mental. 17p. Disponível em: 
<http://www.saude.gov.brehttp://www.saude.gov.br/bvs/saudemental>. 
Acesso em: 15 jul. 2007.

______. SAS/DAPES. Coordenação Nacional de Saúde Mental. Saúde 
Mental em Dados - 6, Ano I, nº 2, jan-jul de 2006. Brasília, 2006. 
Informativo eletrônico de dados sobre a Política Nacional de Saúde Mental. 
39p.

______. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
programáticas estratégicas / Departamento de Atenção Básica. 
Coordenação Geral de Saúde Mental e Coordenação de Gestão da Atenção 
Básica. Circular Conjunta n. 01/03, de 13/11/03. Brasília. 2003.

______. Secretaria de Atenção à Saúde/DAPE. Saúde Mental no SUS:
acesso ao tratamento e mudança do modelo de atenção. Relatório de 
Gestão 2003-2006. Ministério da Saúde: Brasília, 2007.

______. Secretaria Executiva. Secretaria de Atenção à Saúde. Legislação 
em saúde mental: 1990-2004. Ministério da Saúde - Secretaria Executiva, 
Secretaria de Atenção à Saúde. 5. ed. ampl. Brasília: Ministério da Saúde, 
2004.

MODESTO, T. N.; SANTOS, D. N. Saúde mental na Atenção Básica. 
Revista Baiana de Saúde Pública, v. 31, n. 1, p. 19-24, jan./jun. 2007.

MUNARI, D. B. et al. Saúde Mental no Contexto da atenção básica: 
potencialidades, limitações, desafios do Programa Saúde da Família. Rev. 
Eletr. Enf., 10(3):784-95, 2008.

MUNARI, D. B. et al. Saúde mental no contexto da atenção básica: 
potencialidades, limitações, desafios do Programa Saúde da Família. Rev. 
Eletr. Enf., 10(3):784-95, 2008.

NASCIMENTO, C. C. Apoio matricial em saúde mental: possibilidades e 
limites no contexto da reforma psiquiátrica. Dissertação de Mestrado. Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.



106

NOGUEIRA-MARTINS, M. C. F.; BÓGUS, C. M. considerações sobre a 
metodologia qualitativa como recurso para o estudo das ações de 
humanização da saúde. Saúde e Sociedade. v. 13, n. 3, p. 44-57, set./dez. 
2004.

NUNES, M. et al. Ações de Saúde Mental no Programa Saúde da Família: 
confluências e dissonâncias das práticas com os princípios das reformas 
psiquiátrica e sanitária. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(10):2375-
2384, out., 2007.

ODA, A. M. G. R.; DALGALARRONDO, P. Histórias das primeiras 
instituições para alienados no Brasil. História, ciência e saúde –
Manguinhos, v. 12, n. 3, 983-1010, 2005.

______. O início da assistência aos alienados no Brasil ou importância e 
necessidade de estudar a história da psiquiatria. Revista Latinoamericana 
de Psicopatologia Fundamental, v. VII, n. 1, p. 128-141, mar., 2004.

OLIVEIRA, F. J. A de. A contribuição da Antropologia nos estudos de 
satisfação e Avaliação dos Serviços de Saúde no nível de atenção primária à 
saúde: Vale a pena ouvir o que os usuários têm a nos dizer?. Revista 
Técnico-Científica do grupo Hospitalar Conceição,11(1):18-32, 1998.

ONOCKO-CAMPOS, R. T.; FURTADO, J. P.. Entre a saúde coletiva e a 
saúde mental: um instrumental metodológico para avaliação da rede de 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Sistema Único de Saúde. Cad. 
Saúde Pública, v. 22, n. 5, p. 1053-1062, 2006.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – OMS. Informe sobre la salud 
em el mundo 2001 - Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas 
esperanzas. Genebra, 2001.

PATTON, M. Q. Qualitative evaluation and research methods. 3. ed. 
Newbury Park: Sage Publications; 2002.

PEDROSA, J. I. dos S. Perspectivas na avaliação em promoção da saúde: 
uma abordagem institucional. Ciência & Saúde Coletiva, 2004, 9 (3): 617-
626.

PEREIRA, A de A.; ANDRADE, L. O M. de. Rede Integral de Atenção à 
Saúde Mental, de Sobral, Ceará. In: LANCETTI, A. (Org). Saúde loucura 
número 7 – saúde mental e saúde da família. São Paulo: Hucitec, 2005.

PITTA, A. M. F. Atenção à Saúde Mental. Conferência de abertura do II 
Simpósio Internacional de Modelos de atenção à saúde mental. 
Realizado em Fortaleza-Ce de 08 a 11 de maio de 2007. (nota)

______. (Org.). Reabilitação Psicossocial no Brasil. 2. ed. São Paulo: 
HUCITEC, 2001. v. 01. 168 p.



107

PITTA, A. M. F. Redes, territórios, intersetorialidade e saúde mental. 
Disponível em: <http://www.abrasco.org.br/.../Ana%20Pita%200930% 
20ABRASCOredes1,2006.ppt>. Acesso em: 22 maio 2009.

______. Qualidade de serviços de saúde mental: desafios para a 
epidemiologia. J.B.P., 45(6): 313-321, 1996.

PORTOCARRERO, V. M. O dispositivo da saúde mental – uma 
metamorfose na psiquiatria brasileira. In: AMARANTE, P. D. C. O homem e 
a serpente: outras histórias para a loucura e a psiquiatria. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 1996.

ROTELLI, F. A instituição inventada. In: NICÁCIO, F. (Org.). 
Desinstitucionalização. São Paulo: Hucitec, 1990. p. 89-99.

SAMPAIO, J. J. C.; BARROSO, C. M. C. Centros de Atenção Psicossocial e 
Equipes de Saúde da família: diretrizes e experiências no Ceará. In:
LANCETTI, A. (Org). Saúde Loucura número 7 – saúde mental e saúde da 
família. São Paulo: Hucitec, 2007.

______. Centros de Atencção Psicossocial e Equipes de Saúde da família: 
diretrizes e experiências no Ceará. In: Lancetti. A. (Org.). Saúde loucura 
número 7 – saúde mental e saúde da família. São Paulo: Hucitec, 2005.

SANTOS, A. W. G. dos. Avaliação Crítica dos centros e núcleos de 
atenção psicossocial no nordeste: perfil organizacional dos serviços 
instalados até 31 de dezembro de 1995. Fortaleza, 1997. Dissertação 
(Mestrado Acadêmico em Saúde Pública) – Universidade Estadual do Ceará.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - SMS. Política de 
Saúde Mental do Município. Fortaleza. 2007. Disponível em: 
<http://www.saudefortaleza.ce.gov.br/internet/end_us_index.asp#ser>. 
Acesso em: 15 jul. 2007.

______. Política de Saúde Mental do Município. Fortaleza. 2007. 
Disponível em: <http://www.saudefortaleza.ce.gov.br/internet/end_us_index. 
asp#ser>. Acesso em: 15 jul. 2007.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - SMS. Relatório de 
Gestão 2007 da Secretaria Municipal de Saúde: saúde, qualidade de vida e 
ética no cuidado. Disponível em: <http://www.sms.fortaleza. ce.gov.br/sms_v2/ 
Downloads/relGestao2007. pdf>. Acesso em: 20 maio 2009.

______. Relatório de Gestão 2006 da Secretaria Municipal de Saúde: 
saúde, qualidade de vida e ética no cuidado. Disponível em: 
<http://www.sms.fortaleza.ce.gov.br/sms_v2/Downloads/relGestao2006. pdf>. 
Acesso em: 15 jul. 2007.



108

SILVEIRA. D. P. da; VIEIRA, A. L. S. Saúde Mental e Atenção Básica em 
Saúde: análise de uma experiência no nível local. Ciênc. Saúde Coletiva, 
14(1):139-148, 2009.

SPINK. M. J. (Org.). Práticas discursivas e produção de sentidos no 
cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas. 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2004.

STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, 
serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002.

TANAKA, O. Y.; RIBEIRO, E. L. Desafio para a atenção básica: incorporação 
da assistência em saúde mental. Cadernos de Saúde de Pública, Rio de 
Janeiro, v. 22, n. 9, p. 1845-1853, 2006.

______. Ações de saúde mental na atenção básica: caminho para ampliação 
da integralidade da atenção. Ciênc. Saúde Coletiva. 14(2): 477-486, 2009.

TEIXEIRA, M. O. Nascimento da psiquiatria no Brasil. Cadernos IPUB, v. 8, 
p. 42-78, 1997.

TENÓRIO, F. A reforma psiquiátrica brasileira, da década de 1980 aos dias 
atuais: história e conceitos. História, Ciências, Saúde, Manguinhos. Rio de 
Janeiro, 9(1): 25-29, jan./abr. 2002.

TÓFOLI, L. F.; FORTES, S. Apoio Matricial de saúde mental na atenção 
primária no município de Sobral,CE: o relato de uma experiência. Sanare, 
Sobral, v. 6, n. 2, p. 34-42, jul./dez. 2005/2007.

TRALDI, M. S. O que é o Centro de Atenção Psicossocial hoje? Revendo 
um conceito e uma prática à luz das transformações estruturais 
contemporâneas. Dissertação de Mestrado. Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo/USP. São Paulo, 2006. 391p.

TRAVASSOS, C.; MARTINS, M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso 
e utilização de serviços de saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20 
Sup 190-198, 2004.

TRAVERSO-YÉPEZ, M; MORAIS, N. A. de. Reivindicando a subjetividade 
dos usuários da Rede Básica de Saúde: para uma humanização do 
atendimento. Cad. de Saúde Pública, 20 (1): 80-81, jan./fev., 2004.

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais – a 
pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas S. A., 1995. 

UCHIMURA, K. Y.; BOSI, M. L. M. Qualidade e subjetividade na avaliação 
de programas e serviços em saúde. Cad. de Saúde Pública, 18 (6): 1561-
1569, 2002.



109

VIACAVA, F. et al. Uma metodologia de avaliação de desempenho do
sistema de saúde brasileiro. Ciências & Saúde Coletiva, 9(3): 711-724, 
2004.

YIN, R. K. Estudo de Caso – planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: 
Bookman Companhia, 2005.



110

ANEXOS



111

ANEXO 1 - Diagrama da Rede de Atenção à Saúde Mental

PITTA, A. 2006.
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Anexo 2 - Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de São 

Paulo/USP.
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Anexo 3 - Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual

do Ceará.



114

Anexo 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
Curso de Doutorado em Saúde Pública / DINTER-Ce.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Via do Participante)

Encontra-se em execução a pesquisa intitulada: Ações de Saúde 
Mental na Atenção Básica: possibilidades e limites da assistência ao 
portador de transtorno mental no município de Fortaleza-Ce; com a 
mesma pretendemos identificar e compreender formas de atuação dos 
serviços de atenção básica de saúde junto aos pacientes com transtorno 
mental, egressos ou não de hospital psiquiátrico; e a conformação da 
adesão do usuário ao atendimento. Para tanto, gostaríamos de contar com a 
sua participação e permissão para divulgação dos resultados autorizados 
através deste termo.

A pesquisa predomina uma abordagem qualitativa e será 
desenvolvida em duas etapas: 1ª) Quantitativa – (nº internações, altas, 
encaminhamentos, perfil diagnóstico, referência e contra-referência) e 2ª) 
Qualitativa – entrevista com profissionais de saúde da Rede Básica 
(UBS/Equipe de PSF); e investigação junto aos usuários e/ou familiares que 
utilizam os serviços da Rede Básica (visitas e entrevistas com usuários). 
Esclarecemos que sua colaboração e devida autorização permitirá ao 
pesquisador(a) aplicar formulários de pesquisa, realizar entrevista na 
Unidade Básica de Saúde ou em domicílio sendo necessário gravar as
mesmas para análise.

Informamos que a pesquisa não traz riscos biológicos, psíquicos ou 
sociais à sua saúde ou para com seus responsáveis, e que você pode 
solicitar maiores esclarecimentos sobre o desenvolvimento da pesquisa a 
qualquer momento, ou se eventualmente necessitar afastar-se da pesquisa, 
sem que isso lhe acarrete qualquer dano. 

Através deste termo fica garantido o caráter sigiloso da não 
identificação do participante e o cuidado ético com a divulgação das 
informações dadas. Se necessário, para maiores esclarecimentos pode 
entrar em contato com a coordenação da pesquisa pelo telefone: (85) 
31019806/31019826 ou por e-mail: moraisana@uece.br, 
moraisana@usp.br 

________________________________________
Assinatura do Pesquisador

Fortaleza, ___ de ____________ 200__.
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
Curso de Doutorado em Saúde Pública / DINTER-Ce.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

(Via do pesquisador)

Após ler e receber explicações sobre a pesquisa Ações de saúde 
mental na atenção básica: possibilidades e limites da assistência 
ao portador de transtorno mental no município de Fortaleza-Ce, e 
ter meus direitos esclarecidos de:

1. Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os 
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à 
pesquisa;

2. Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo;

3. Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das 
informações relacionadas à privacidade.

4. Procurar esclarecimentos com o responsável da pesquisa ou com 
o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo, no telefone (11) 3061-7779 ou Av. 
Dr. Arnaldo, nº 715, Bairro: Cerqueira César, São Paulo – SP; em 
caso de dúvidas ou notificação de acontecimentos não previstos.

Declaro estar ciente do exposto e desejo participar do projeto de 
pesquisa a mim apresentado.

Fortaleza, ___ de ______________ de 200__.

Eu, _______________________________________ (pesquisador), 
declaro que forneci todas as informações referentes ao projeto ao 
participante e/ou responsável.

__________________________               __________________________
         Assinatura do usuário/familiar                                        Assinatura do Pesquisador
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6 Anexo 5 - Regionalização de Fortaleza

                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Município de Fortaleza – Microárea: Secretaria Executiva Regional IV/2006
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RESUMO





Morais, Ana Patrícia Pereira. Saúde Mental na Atenção Básica: o desafio da implementação do apoio matricial [tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2010.



A Reforma Psiquiátrica no Brasil reorienta para um novo modelo de atenção à saúde mental, o qual necessita de contínuas estratégias e práticas para atingir seus objetivos. O fechamento de leitos e hospitais psiquiátricos, o surgimento de serviços extra-hospitalares e a criação de equipes mínimas de saúde mental passaram a exigir maior suporte da rede pública de saúde. No município de Fortaleza-CE, a reorganização das ações e serviços de saúde mental tem exigido da Rede Básica o enfrentamento do desafio de atender aos problemas de saúde mental, o que tem sido possível com a implementação do Apoio Matricial. Para avaliar o atendimento à saúde mental na Atenção Básica, o presente estudo utilizou uma abordagem qualitativa, tendo como referência lógico-conceitual a Reforma Psiquiátrica Brasileira, a Política de Saúde Mental do SUS para a Atenção Básica. Foram entrevistados doze profissionais das equipes da Saúde da Família de 4 UBS com apoio matricial implantado. As análises do conteúdo das falas originaram dois eixos teóricos analíticos. A reorganização dos serviços da Atenção Básica com ApM garantindo o acesso e a reorganização das práticas para a continuidade do cuidar. A implementação do ApM tem propulsado novas articulações entre os níveis de atenção e nos serviços tem possibilitado a responsabilidade compartilhada dos casos de saúde mental. O ApM tem oportunizado aos enfermeiros, médicos e ACS reverem o uso de práticas psiquiátricas tradicionais para atender às demandas em saúde mental na UBS. As UBS estudadas apresentam fragilidades operacionais na reorganização dos serviços, no gerenciamento do atendimento da demanda e no uso do potencial humano para o atendimento. A presença do ApM na AB marca avanço na proposta de trabalhar uma saúde mental em rede no município. O processo não está findo. A mobilização, sensibilização e capacitação da AB precisam ser incrementadas constantemente, bem como a organização e a supervisão do ApM nas UBS.



Palavras-chave: Saúde mental, atenção básica à saúde, serviços básicos de saúde, apoio matricial.







ABSTRACT





Morais, Ana Patricia Pereira. Primary Care in Mental Health: the challenge of implementing a matrix support system [PhD thesis]. São Paulo: Faculty of Public Health, USP; 2010.



Psychiatric Reform in Brazil is being restructured around a new model of mental health care and this requires the adoption of fixed strategies and practices to attain its objectives. Greater support is required from the networks of public health services as a result of the closure of wards in psychiatric hospitals, the rise of extra-hospital facilities and the setting up of minimum mental health teams. In the municipal district of Fortaleza (Ceará), the reorganization of mental health activities and services has required the Basic Network to meet the challenge of addressing mental health problems, and this has been made possible by implementing the Matrix Support system (ApM). This study has employed a qualitative approach to carry out an evaluation of the treatment provided by Primary Care Mental Health and adopted the Reforms in Brazilian Psychiatry and the SUS (Unified Health System) Policies of Primary Care as a logical-conceptual point of reference. Twelve professionals from the Family Health Teams of 04 UBS (Basic Health Units) were interviewed with the aid of the matrix support system. The analysis of the data obtained from their responses led to the formation of two theoretical axes: the reorganization of the Primary Care services together with the ApM which guaranteed right of access and the restructuring of practices that could ensure continuity of health care. The implementation of ApM has helped to coordinate the health services and allowed responsibility to be shared in the treatment of mental health. It has also enabled nurses, doctors and ACS (community health agents) to review the use of traditional psychiatric practices in meeting the requirements of mental health in the UBS. The UBS that have been studied show signs of operational failings in the reorganization of the services, the administration of public demand for treatment and the use of personnel. The presence of primary care in the ApM signals an advance in the working mental health project in the municipal network. However, the process does not end with improving organization since there is a constant need to increase awareness of the problem and the training of personnel in Primary Care, as well as making the running and supervision of ApM in the UBS more efficient.



Key-words: Mental health, primary health care, basic health services, matrix support.
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APRESENTAÇÃO





O presente estudo, a partir da perspectiva da reforma psiquiátrica brasileira e das políticas públicas de saúde mental, apresenta e analisa criticamente a conformação do atendimento de saúde mental na AB em Fortaleza. Para tanto, fez-se necessário agregar conceitos que baseiam os argumentos aplicados mostrando que a história recente do sistema nacional de saúde é o maior subsídio para compreender processos políticos e organizacionais do atendimento à saúde.

Optou-se por uma abordagem qualitativa, a partir do conteúdo da fala de quem oferece o serviço. A escolha respeita o foco do estudo e a fragilidade dos usuários mediante o atendimento das suas necessidades de saúde no momento de realização da pesquisa.

Identificou-se que a implementação de um arranjo organizacional, como o Apoio Matricial em saúde mental na Atenção Básica, proporciona a este nível de atenção garantir acesso do usuário ao serviço, bem como o esforço no acompanhamento dos casos. A presença do ApM nas UBS demonstra um avanço, mas também expõe limitações, dificuldades inerentes ao serviço e aos recursos humanos, e as que são relativas ao paradigma da doença mental.

Ao avaliar o atendimento à saúde mental prestado na atenção básica, tendo o Apoio Matricial como estratégia organizacional de escolha do serviço, a presente tese colabora para uma situação diagnóstica e aponta possíveis caminhos para a AB não subutilizar o ApM e suas potencialidades na atenção à saúde mental.







1 INTRODUÇÃO





A busca por novas tecnologias de transformação ou de sustentabilidade do meio em que se vive dita o ritmo e a organização social, política, econômica e cultural das populações.

Em constante atividade, as ciências vêm oferecendo ao homem essa possibilidade de evoluir e transformar sua realidade, principalmente mudar aquilo que não lhe basta, exigindo reforma e inovação com o menor índice de erro possível. 

Tomando como exemplo a organização de um Estado democrático, identifica-se que a forma de administrar e utilizar o conhecimento científico produzido encontra nas políticas públicas um meio viável para a projeção e a participação no cotidiano social, proporcionando as mudanças e transformações necessárias ao meio.

Outrossim, as políticas públicas evoluem para assegurar melhor qualidade de vida à população. Muito interessa essa operacionalização, principalmente a transformação, tanto das políticas públicas de saúde e sua repercussão sobre a qualidade de vida da população. 

No Brasil, assim como tem ocorrido em outros países, as grandes mudanças e os avanços decorrem da necessidade de atender melhor a uma maior parcela da população, preferencialmente, de forma que se possa minimizar os agravos à saúde antes que os mesmos se tornem problemas que demandem uma estrutura complexa de resolutividade.

À medida que a população cresce, é também esperado um crescimento no potencial de riscos e agravos à saúde, uma credencial que exige das políticas de saúde concatenar conhecimento científico, tecnológico e filosófico, a fim de criar modelos de superação às práticas assistenciais de saúde vigentes. 

Os estudos sobre organização de serviços de saúde têm por finalidade não apenas as questões operacionais relativas à conformação dos serviços de saúde, mas as suas formas alternativas de organização, tendo por pressuposto o objeto específico da Saúde Coletiva, ou seja, o coletivo, que sugere direitos, situação histórica, comprometimento de condições de vida social, entendimento do processo saúde-doença, como o resultado das condições objetivas de viver dos homens em sociedade. 

O interesse nesse veio de investigação se dá, fundamentalmente, pela própria historicidade da estrutura de serviços de saúde no Brasil, constituindo-se em um campo de conhecimento que se articula ao modelo de atenção em saúde, baseado em saberes estruturados histórico e socialmente, envolvendo as dimensões da clínica, da epidemiologia e da saúde mental comunitária. 

Pode-se enfatizar que as ações desenvolvidas nos serviços de saúde se dirigem com maior intensidade ao atendimento à doença, quer nos níveis de atenção de alta e média complexidade, quer na porta de entrada do sistema. 

Para explicitar a escolha dessa temática, é preciso reconhecer uma interconexão analítica entre a estrutura histórico-institucional e os sujeitos que comandam, operam e usufruem das práticas institucionais, pois as instituições se tornam espaços de conflitos, de sensibilidade, de desejos e de necessidades dos executantes das práticas e dos usuários. Entende-se que todos os que vivem o cotidiano devem se sentir participantes, e não somente expectadores, visto que todos são fundamentais para construir e consolidar um corpo de conhecimentos que possa contribuir para o resgate da cidadania, onde se façam efetivamente presentes os princípios da universalização e equidade da atenção à saúde. 

O novo modelo de atenção à saúde mental do Brasil tem forte influência das mudanças de paradigmas da saúde no século XX e das políticas públicas sociais. Compreender a configuração e a conformação desse modelo implica em análise e em avaliação. Destaca-se que avaliar implica estabelecer critérios e parâmetros para a obtenção de resultados que traduzam a capacidade de intervenção em situações-problema. Avaliar passa a fazer parte das ações de saúde, inclusive de saúde mental, pela necessidade de se efetivar uma nova política de serviços e cuidados (ONOCKO-CAMPOS; FURTADO, 2006).

Sempre se encontram novos desafios, à medida que se produzem estudos científicos. Neste caso considera-se a articulação entre atenção primária, saúde mental e avaliação de qualidade de serviços de saúde o ícone dos desafios, pois requer conhecimento que ultrapassa o campo das disciplinas psi. O trabalho com estes temas prescreve uma perspectiva ontológica, aceitação de realidades diferentes, interação permanente entre o objeto e o investigador. Além da análise de conteúdo como escolha metodológica, considerando que esta, para o estudo proposto, seria capaz de abarcar processos dialéticos, análises, críticas e reanálises neste processo de investigação.

Outro desafio ou ponto crítico para o estudo é o insuficiente tratamento dispensado aos estudos científicos envolvendo saúde mental, contexto social e saúde pública. A academia ainda concentra seus esforços em estudos farmacológicos e em ensaios diagnósticos. 

Este estudo também resulta de uma experiência pioneira em Fortaleza-Ceará de valorização das novas ações em saúde mental. Parte dessa experiência vem sendo desenvolvida pelo grupo de pesquisa Saúde Mental, Família, Práticas de Saúde e Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará/UECE, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, do qual a pesquisadora faz parte. 

Desde o ano de 2005, o grupo desenvolve projetos de pesquisa sobre avaliação dos serviços de saúde mental de Fortaleza-CE, utilizando referenciais metodológicos de avaliação de DONABEDIAN (1992), e outras metodologias que deem conta das mudanças na saúde mental, como a avaliação de quarta geração (GUBA; LINCON, 1987), que resgata a questão do empoderamento dos grupos envolvidos com o serviço, levando à apropriação do conhecimento produzido pelo processo avaliativo (HARTZ, 1997; ONOCKO-CAMPOS; FURTADO, 2006). Os resultados têm mostrado a fragilidade da rede de saúde mental e o descompasso das ações do movimento de reforma psiquiátrica, que expõe a dificuldade de operacionalização da nova política de saúde mental. (JORGE et al., 2007).

Diante do exposto surgiram reflexões e as seguintes indagações: como compreender a articulação da saúde mental e da Atenção Básica em serviços de saúde do município de Fortaleza/CE? E como as ações de saúde mental na Atenção Básica estão contribuindo para fortalecer e consolidar a reforma psiquiátrica em Fortaleza?

As mudanças na atenção à saúde mental no município de Fortaleza têm um processo histórico e político recente, não mais que dez anos, e continua desafiador transformar em realidade a proposta da reforma psiquiátrica brasileira. Se comparada a outros municípios cearenses, que no início da década de 90 já se lançavam pioneiros no processo, Fortaleza padece de uma aparente adinamia política, pois loteadas por seus hospitais psiquiátricos e ambulatórios de psiquiatria em postos de saúde pública, as mudanças implantadas esbarraram no modelo hospitalocêntrico e na dificuldade de gestão com os novos dispositivos e equipamentos de saúde presentes na AB e nos serviços especializados em saúde mental, bem como na relação com a comunidade/usuário. 

O que pode justificar o contexto da saúde mental em Fortaleza é aliviado pelos inegáveis esforços. A proposta de uma atenção à saúde mental em rede aproxima e articula objetos e objetivos da AB e da saúde mental, e essa relação se mostra plausível. Mas é nesse ponto que se questiona o alcance das ações de saúde mental na Atenção Básica no município de Fortaleza. O que realmente é produto desse movimento, como ocorre, quem faz, seus fundamentos e dinâmicas, sua funcionalidade no sistema municipal de saúde? Nesse sentido, torna-se relevante conhecer como a rede básica de saúde do município tem estruturado de forma teórico-prática a atenção ao usuário com transtorno mental ou com necessidades de atendimento em saúde mental.

É imperativo nos argumentos utilizados na reestruturação das políticas de saúde mental no Brasil que a AB tem responsabilidades com o processo de pensar o cuidar em saúde mental na perspectiva da saúde coletiva. 

A Atenção Básica tem demonstrado um volume de possibilidades e potencialidades capazes de ir além do atendimento à doença, o que torna cada vez mais possível acreditar em ações de saúde mental que visem à produção de estados saudáveis, evitando o isolamento de paciente em hospitais, o sequestro do convívio social, a perda de vínculo familiar e social e prognósticos negativos de doença.







2 REFERÊNCIAS CONCEITUAIS





2.1 Reorientação do Modelo de Atenção à Saúde Mental no Brasil





Os Princípios da Reforma Psiquiátrica:

Desinstitucionalização

Noção de território

Organização da atenção à saúde mental em rede

Intersetorialidade

Atenção integral, contínua e de qualidade. (AMARANTE, 1996)

Considerando a historicidade, o comportamento, a evolução, a utilização, a repercussão e o gerenciamento das políticas de saúde mental, o entendimento sobre saúde mental na Atenção Básica objetiva reduzir cronificação e promover inclusão social/reabilitação psicossocial. 

No final da década de 70 do século XX, o Brasil começa a expressar, através da academia, dos profissionais e de familiares de usuários de serviços de assistência psiquiátrica, um sentimento de inconformismo com a atenção prestada aos portadores de transtornos mentais. 

O movimento brasileiro de reforma psiquiátrica desperta no meio acadêmico e nos serviços mobilizados por profissionais e usuários e seus familiares. Também eclode sob a influência dos movimentos reformistas internacionais, da articulação promovida pelo movimento dos trabalhadores da saúde mental, pelo movimento de luta antimanicomial, bem como de uma diversidade de empreendimentos políticos, científicos, sociais, administrativos e jurídico-legais. Cada um destes movimentos aponta que a reforma psiquiátrica no Brasil tem como seu principal alvo e obstáculo a representação social de doença mental e o comportamento da sociedade em relação às pessoas portadoras de transtornos mentais. (TENÓRIO, 2002). 

O embate da reforma foi revelando experiências exitosas em serviços abertos, a possibilidade de tratamento fora do hospital com diversidade de recursos terapêuticos, a necessidade da reabilitação psicossocial, os benefícios de uma maior participação da família na terapêutica e outras. Neste momento também amadurece o conceito de promoção da saúde mental como qualidade de vida, abrangendo o ser humano em todas as fases do ciclo vital e grupos de pessoas que vivem situações de risco, geradas em parte pelo desenvolvimento urbano desordenado (alcoolismo, dependência química, violência sexual, maus tratos, assédio moral, abandono etc.). Apesar de pontuais, as experiências repercutiram em todo o país, principalmente, através dos serviços de atenção primária à saúde.

Marcos conceituais históricos, como a Declaração de Caracas, em 1990, registram e reforçam a reestruturação da atenção psiquiátrica vinculada à atenção primária à saúde, admitindo serviços e ações substitutivos centrados na comunidade e nas redes sociais de apoio, sobressaindo-se as ações de reabilitação psicossocial, visando à permanência do doente em seu meio social (CNS, 2002). Tal constatação parece repercutir de duas formas: a primeira aponta para o necessário fim do modelo psiquiátrico hospitalocêntrico; a segunda sugere que equipamentos comunitários sejam a principal e melhor forma para se obter atendimento à saúde mental. Para CAMPOS (2003), um projeto de reinserção social ou de promoção da saúde mental exige que a atenção primária esteja habilitada a interromper a lógica da assistência asilar, crise/ internação /crise.

A III Conferência Nacional de Saúde Mental/CNSM, em 2001, propôs o processamento da reforma psiquiátrica através de uma política de desospitalização de forma imediata. Indica a construção de rede substitutiva que assegure assistência integral, e que a reorganização dos serviços e programas de saúde mental deve obedecer às noções de território, características sociodemográficas e culturais, organização urbana, perfil epidemiológico, condições de acesso, a fim de que integrem a rede de assistência à saúde. Também propõe que o município garanta a composição da rede de serviços à saúde mental: CAPS/NAPS, leitos psiquiátricos em hospitais gerais, centros de convivência, centros de saúde, serviços de atenção à criança e ao adolescente, residências terapêuticas e programas de renda e trabalho na perspectiva da responsabilidade social. (CNS, 2002).





2.2 Reforma Psiquiátrica Brasileira: interfaces





Na sua origem, esse movimento está ligado à Reforma Sanitária Brasileira da qual resultou a criação do Sistema Único de Saúde - (SUS). Está ligado também à experiência de desinstitucionalização da Psiquiatria desenvolvida em Gorizia e em Trieste, na Itália, por FRANCO BASAGLIA, nos anos 60.

Os psiquiatras renovadores italianos criticavam o paradigma da psiquiatria como um conjunto de normas teóricas e ações para solucionar o problema da doença mental por meio da racionalidade positivista de combater o problema (doença mental) com uma solução (cura). Contrariamente, para ROTELLI (1990), a doença mental é bastante “não conhecível” e frequentemente incurável, apesar dos esforços para dar-lhe uma explicação e tratamento adequado.

Abandonou-se então o paradigma que buscava a cura da doença mental para se buscar a “reinvenção da saúde” e a “reprodução social do paciente”. Assim, não se valoriza de maneira absoluta o diagnóstico psiquiátrico e as causas das perdas pelas quais estaria passando o paciente em relação às suas funções psíquicas. Valoriza-se como objeto de intervenção a “existência-sofrimento dos pacientes” e suas formas de expressão dentro de cada contexto social. (ROTELLI, 1990).

Toda mobilização gerada em parceria com os trabalhadores da saúde mental, a luta do movimento sanitarista e a experiência da reforma italiana e outros movimentos internacionais e nacionais deram origem ao processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira, definida pela Lei nº 10.216 de 2001 (Lei Paulo Delgado – com mais de 10 anos de tramitação no Congresso Nacional), que estabelece as diretrizes para a reformulação do modelo de Atenção à Saúde Mental, transferindo o foco do tratamento que se concentrava na instituição hospitalar para uma Rede de Atenção Psicossocial, estruturada em unidades de serviços comunitários e abertos. Segundo os estudos do psiquiatra e pesquisador Paulo Amarante, a reforma psiquiátrica é um processo complexo. Pode-se registrar como evento inaugural, desse movimento, a crise institucional vivida pela Divisão de Saúde Mental – DINSAM, nos anos 70. (CNS, 2004).

Ao se narrar fatos e elementos estruturantes da história brasileira, nunca se finda com transparência total dos eventos, haja vista que surgem novas leituras, novas reflexões e, por isso mesmo, abandonam-se ou incorpora,-se “novos cenários” e “novos atores”, construindo uma nova versão da história. Eis alguns elementos que se destacam como os principais marcos históricos que estão na base, dando solidez ao movimento, e outros que indicam avanços no processo, tais como:

· 1978 – Lei nº 180, Itália

· 1982 – o CONASP psiquiátrico

· 1983 – Eleições democráticas (os anos Montoro).

· 1985 – I Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental

· 1987 – I Conferência Nacional de Saúde Mental e I CAPS do Brasil

· 1989 – Projeto de Lei Paulo Delgado

· 1990 – Declaração de Caracas

· 1991 – Lei Estadual, RS

· 1992 – II Conferência Nacional de Saúde Mental

· 1993 – Lei Estadual, CE

· 2001 – Lei Federal nº 10.216, Brasil

· 2003 – Circular Conjunta nº 01/03 – Saúde Mental na Atenção Básica

· 2003 – Lei nº 10.708 - Programa de Volta para Casa.

No Brasil, nas últimas décadas, o conjunto de iniciativas políticas, científicas, sociais, administrativas e jurídicas tem sido implementadas para transformar a compreensão cultural, a relação e a representação social das pessoas que apresentam transtornos mentais. Este processo resultou na providência de incentivos para o uso de recursos extra-hospitalares, primando pela manutenção do portador de transtorno mental em seu meio familiar e comunitário. Essas iniciativas, aliadas à divulgação pelos meios de comunicação, da precária assistência psiquiátrica hospitalar, com violação dos direitos civis dos pacientes, têm criado, junto à opinião pública, o consenso quanto à necessidade de mudança. (PITTA, 2007).

A fim de melhor visualizar o movimento cronológico, político e operacional do redirecionamento do modelo de atenção à saúde mental no Brasil, apresenta-se um quadro demonstrativo sugerido por ALVES (2001, p. 168), que sistematiza de forma didática a assistência psiquiátrica brasileira, segundo o período e o modelo de atenção:

		ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA

		MODELOS DE 

ATENÇÃO



		Períodos

		Pressupostos

		Serviço/Ações



		Até os anos 70

		· Preventivismo

· Especialização

		· Simplificado

· Hospícios



		Anos 70 – 80

		· Especialização

· Setorização

		· Hospícios ou Ambulatórios Especializados



		Anos 80 – 90

		· Racionalidade

· Regionalização

· Hierarquização

· Intensidade

		· Porta de Entrada

· Rede de Serviços Regionais

· Referência / Contra-referência



		Anos 90

		· Território

· Diversificação

· Complexidade

		· Responsáveis Regionais

· Único / integral

· Rede Social



		Tendências no ano 2000

		· Inversão modelo

· Cidade saudável

		· PSF / PACS

· Sem Serviço

· Internação Domiciliar





Quadro 1 - Periodização da assistência psiquiátrica e modelos de atenção, da década de 70 a 2000, Brasil.

Um evento estratégico para a conformação deste novo direcionamento da atenção à saúde mental foi a criação de serviços substitutivos ao hegemônico modelo hospitalocêntrico de exclusão e de novos espaços de atenção e valorização das pessoas com distúrbios ou em sofrimento mental, até então negadas ao direito de expressão da subjetividade e cidadania. A criação dos Centros de Atenção Psicossocial/CAPS demonstra que é possível fazer atenção fora do hospital, mesmo que, diariamente, o reducionismo do tratamento sucumba à prática do cuidar na perspectiva da integralidade e da intersetorialidade. (DELGADO et al., 2007; ALVES, 2001).

Os CAPS surgiram em algumas cidades na década de 80 do último século e de um número de seis até 1988 chegam a 1394 em 2009. (MS, 2006; 2007). Mesmo com a possibilidade de se tornarem um grande ambulatório de psicóticos ou de medicalização dos distúrbios mentais, os CAPS têm a função de atender pacientes com transtornos mentais graves e persistentes, a partir de uma assistência humanizada que visa a reforçar os contratos sociais do usuário com o meio em que vive, evitar a reiternação através de ações intersetoriais e de ser o principal articulador da política de saúde mental, dando o suporte necessário a cada serviço, não só de saúde, que assiste as principais demandas de saúde mental de uma determinada população em seu território. 

Para DELGADO et al. (2007, p. 59), os CAPS são:

Serviços de saúde municipais, abertos, comunitários, que oferecem atendimento diário às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social destas pessoas por meio do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. 

A dimensão e a expansão dos CAPS pelo Brasil oferecem várias leituras, reflexões e interpretações. Concomitante à magnitude deste serviço, existe uma valorização do governo para com a atenção primária em saúde através da implementação da estratégia saúde da família, uma maior aproximação entre academia e serviço, uma linha de financiamento para CAPS no Ministério da Saúde, uma evidente redução no número de internações de pacientes com transtornos graves, redução de 36% em onze anos, e a adequação das modalidades de CAPS definidas pela Portaria GM 336/2002, de acordo com as necessidades da demanda (CAPS I, CAPS II, CAPS III e CAPSad). (DELGADO et al., 2007; CNS, 2004). Antes mesmo da crítica, é necessário que se reconheça que os CAPS, na reordenação da lógica de atenção à saúde mental, devem oferecer os recursos necessários para que ocorra a desinstitucionalização com reinserção social, principalmente pela valorização das ações de saúde mental na atenção básica.

Ao CAPS caberia essencialmente conduzir a construção coletiva de uma rede de atenção à saúde mental de base comunitária, com capacidade para propor soluções com resolutividade na sua base operacional, que é o território. (MS, 2007). Portanto, o CAPS é estratégico na construção e constituição da política nacional de saúde mental.





2.3 A Prevalência dos Transtornos Mentais no Brasil: a Epidemiologia do Campo das Subjetividades





O relatório da saúde no mundo da Organização Mundial da Saúde/OMS (OMS, 2001) levanta um cenário global com especial relevância sobre as questões de saúde mental no mundo, como: frequência, carga de doença, impacto, dentre outros.

Os dados apresentados por este relatório, respeitados e aceitos mundialmente, indicam que os estudos epidemiológicos mais recentes sobre morbidade psiquiátrica ou desordens mentais ou de comportamento registram uma prevalência de aproximadamente 10% de acometimento da população adulta no mundo, ou seja, 450 milhões de indivíduos são acometidos por problemas de saúde mental. (OMS, 2001).

Os estudos brasileiros sobre a epidemiologia dos transtornos mentais têm mostrado que o uso de valores universais, generalizados, pode implicar, a princípio, em interpretações e avaliações inconsistentes. As características peculiares de cada transtorno mental, o perfil da população afetada, a cultura e os aspectos sociopolíticos e econômicos, além do contexto de cada indivíduo, devem ser considerados para que se possa ter valores mais ajustados com a realidade estudada.

Pesquisadores, como ALMEIDA FILHO, et al. (1992) e ANDRADE et al. (1997), em estudos isolados, encontraram, respectivamente, a prevalência global de transtornos mentais em segmentos regionais da população brasileira de 30% a 50% e de 33,1% em adultos. 

Obedecendo à classificação do Código Internacional de Doenças – CID, na sua 10ª versão, as patologias mais recorrentes são: transtorno depressivo unipolar, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, epilepsia, transtornos por abuso de álcool e substâncias psicoativas, doença de Alzheimer, demências, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do pânico.

A maioria dos estudos tem procurado verificar a frequência de transtornos mentais de forma mais pontual, momento específico, ou a possibilidade de ocorrer em algum momento ao longo da vida das pessoas. O relatório (OMS, 2001) destaca a importância dos valores encontrados e apresentados na perspectiva do planejamento dos serviços de saúde baseado nas necessidades reais da demanda para um ano ou para uma política de saúde.

O discurso e o fato da escassez de estudos epidemiológicos no campo da psiquiatria viraram quase um jargão introdutório de todas as justificativas de produções acadêmicas que objetivam retratar em números, diga-se, mostrar a magnitude dos problemas mentais no Brasil. Este reduzido número de estudos pode ser consequência de algo que a epidemiologia fundada por John Snow – relação causa/efeito – não cogitava e, mesmo hoje, para a epidemiologia social, ainda é incipiente, que é a construção dos indicadores e dos determinantes sociais dos transtornos psiquiátricos, pois se deve salientar que os aspectos subjetivos e a multicausalidade no campo da saúde mental exigem das investigações um cuidado e um rigor metodológico que muitas vezes (quase sempre) tornam os achados pontuais impedidos de uma generalização. (MARI, JORGE; KOHN, 2007).

Em artigo original, ALMEIDA FILHO (1992) já apontava a carência de dados epidemiológicos sobre as morbidades psiquiátricas na população brasileira e o quanto isso compromete o desenvolvimento de serviços e ações de saúde para o campo da saúde mental. É necessário lembrar que vários estudos sobre morbidade psiquiátrica já haviam sido realizados, como cita ALMEIDA FILHO (1992, p. 94):

Em termos de morbidade psiquiátrica geral, até o momento, identifica-se apenas uma pesquisa com dados hospitalares (CAETANO, 1982), quatro levantamentos na atenção primária (SANTANA, 1977; BUSNELLO e col., 1983; MARI, 1987; ALMEIDA FILHO e col., 1991) e quatro inquéritos domiciliares em uma mesma área metropolitana (COUTINHO, 1976; SANTANA, 1982; ALMEIDA FILHO, 1983; AGUIAR, 1988). Entretanto, trata-se de estudos com características metodológicas especiais que, aliado ao fato de serem referidos a populações restritas, com características demográficas e culturais extremamente particulares, limitam as possibilidades de comparação de resultados.

Entretanto, reconhece-se o esforço de trabalhos atuais que tentam equacionar os dados já levantados, a fim de construir um panorama das morbidades psiquiátricas no Brasil. Dentre estes, o trabalho realizado por MARI; JORGE e KOHN (2007) parece preencher esse vazio de dados, que dizem: Não há nenhum estudo representativo dos índices de prevalência, seja regional, seja nacional. Contudo, uma estimativa da extensão do problema pode ser determinada.

A partir da análise estatística de quatro estudos de estimativas de transtorno mental na população: ALMEIDA FILHO (1992), ANDRADE et al. (1997), ambos no Brasil, e KESSLER et al. (1994, 1995), nos Estados Unidos, os pesquisadores buscaram trabalhar com estimativas generalizáveis para o Brasil. Trabalharam com estimativas populacionais para o Brasil no Censo de 2000 e para as estimativas de diagnóstico foram utilizados os critérios do DSM-III-R. Os dados foram trabalhados para oferecer a prevalência de um ano e os índices para toda a vida, sendo que este último visa a mostrar a extensão da população total de risco.

Foram considerados os diferentes critérios metodológicos de cada estudo escolhido para análise por MARI, JORGE e KOHN (2007), que combinaram e ponderaram índices de variáveis dos estudos que gerassem resultados possíveis de serem generalizados. Um dos principais resultados é a prevalência de morbidade psiquiátrica para todos os transtornos, por região e tempo de ocorrência, em um ano e por toda vida. Entenda-se pela categoria todos os transtornos, os seguintes: depressão maior e transtorno bipolar, distimia, transtornos fóbicos, transtornos de pânico, de ansiedade generalizada, psicoses não-afetivas e transtorno de personalidade antissocial.

As estimativas encontradas para o Brasil foram calculadas para indivíduos adultos afetados, separadamente para os transtornos de ansiedade, transtornos afetivos, psicoses não-afetivas, transtornos cognitivos e transtornos por uso de substâncias psicoativas, pois nem todos os estudos contemplaram todas as categorias ao mesmo tempo e cada estudo utilizou material e métodos diferenciados para encontrar seus valores. Portanto, o que se encontra no Brasil, segundo MARI, JORGE e KOHN (2007, p. 135) é:

A variação da prevalência para um ano foi de 18,8 a 29,9%. Os índices para a vida toda foram de 31,9 a 41,3%. Usando-se essas estimativas, devem existir entre 31.922.000 e 49.580.000 brasileiros sofrendo de alguma doença mental. Cerca de 54.166.000 a 70.127.000 de brasileiros tiveram alguma doença mental durante a sua vida.

Na análise por categorias separadas, os autores apontam que o Brasil tem como transtorno de maior prevalência, sem considerar as intoxicações agudas, o grupo dos transtornos de ansiedade (generalizada, pânico e fóbicos). As formas mais comuns são as fobias, mesmo considerando as variações da prevalência em cada estudo.

Para uma maior resposta das políticas públicas de saúde mental, têm-se procurado analisar mais os índices das doenças mentais severas-DMS e persistentes-DMP. KESSLER et al. (1995) afirmam categoricamente que as DSM e DMP fornecem indicadores mais concretos e úteis para a oferta dos serviços. São consideradas pela National Advisory Mental Health Council (1993) como DMS e DMP: esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, bipolar, autismo, formas de depressão maior, transtorno do pânico e transtorno obcessivo-compulsivo.

De acordo com o estudo realizado nos EUA, estima-se que a prevalência para doença mental em um ano seja de 24,2%, sendo 6,0% DMS e 3,1% DMP. A partir desses índices, estima-se que 10.188.000 brasileiros desenvolvem doença mental séria, o que se traduz na necessidade de atenção psiquiátrica especializada. (MARI, JORGE; KOHN, 2007).

E ainda, sabe-se que todos os valores encontrados podem mascarar a situação real. As desigualdades sociais por regiões, os preconceitos étnicos e morais e outros aspectos subjetivos tendem a provocar falseamento na generalização dos dados, mas trabalhar com a variação de índices permite as considerações produzidas por MARI, JORGE e KOHN (2007). O nordeste brasileiro, região de realização do presente projeto, segundo a análise dos autores, apresenta a prevalência para doença mental de 24,6%, para DMS de 6,1% e de 3,1% para DMP.

O relatório da OMS de 2001 sugere como recomendação que a Atenção Básica proporcione a atenção à saúde mental, pois neste nível é possível desenvolver ações relativas à detecção precoce de sofrimentos psíquicos, o tratamento e a referência aos serviços especializados. (OMS, 2001).

Entretanto, a assistência à saúde mental na atenção básica ainda é um processo. Percebe-se que pela ausência de indicadores e de direcionamento da política de AB, as equipes de saúde da família não conseguem gerar informações das ações desenvolvidas relativas à saúde mental no SIAB, o que sugere subnotificações sobre perfil epidemiológico e ações de saúde mental na AB. (MARCON, 2007; MS, 2006).

Por outro lado, para a implementação de saúde mental, alguns esforços foram contemplados com a implantação dos indicadores específicos, tais como: taxa de cobertura de CAPS/100.000 habitantes e taxa de cobertura do Programa de Volta para Casa Portaria MS no 325/GM, de 13/03/2008). Esta incorporação de indicadores específicos foi possível pela priorização da saúde mental, através do Pacto pela Vida (Portaria MS no 399/GM de 22/02/2006), mas os indicadores implantados não contemplam a saúde mental na atenção básica. (TANAKA, RIBEIRO, 2009; MS, 2003).

Nesta complexa relação entre oferta e demanda, tem-se o desafio de entender como a atenção básica pode intervir para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos afetados, pautada pelos princípios norteadores de um novo modelo de atenção à saúde mental.

















2.4 Atenção Básica e Saúde Mental no Brasil: Aproximando Conceitos





2.4.1 Da Conferência de Alma-Ata à Declaração de Caracas: 





No Brasil, assim como tem ocorrido em outros países, as grandes mudanças e os avanços decorrem da necessidade de atender melhor uma maior parcela da população, preferencialmente, de forma que se possa minimizar os agravos à saúde antes que os mesmos se tornem problemas que demandem uma estrutura complexa de resolutividade.

Ao se observar a trajetória da assistência à saúde brasileira, destaca-se o comportamento das políticas de saúde destinadas à atenção primária. Inicialmente direcionadas a intervenções sanitárias pontuais, vai transformar-se em estratégia de orientação para a organização do sistema nacional de saúde após os anos 80 do século XX.

A movimentação e a requalificação da atenção primária no sistema de saúde através do movimento pró-atenção primária culminam com um marco histórico no contexto das políticas públicas de saúde, a Conferência de Alma-Ata.

Reforça-se com MENDES (2002, p. 9):

A catalogação da atenção primária à saúde como doutrina universal veio a dar-se na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata, em 1978, sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância [...] Essa conferência definiu como elementos essenciais da atenção primária à saúde a educação sanitária; o saneamento básico; o programa materno-infantil, incluindo imunização e planejamento familiar; a prevenção de endemias; o tratamento apropriado das doenças e dos danos mais comuns; a provisão de medicamentos essenciais; a promoção de alimentação saudável e de micronutrientes; e a valorização da medicina tradicional.

A Conferência de Alma-Ata, em caráter irrevogável, traz o indicativo da valorização da atenção primária e do empenho das nações de organizar suas políticas de saúde de acordo com a realidade das populações e com vistas ao ideal de saúde preconizado.

Uma nova agenda para a saúde se torna hegemônica no mundo. No Brasil, as medidas indicadas por este movimento ganham força no contexto das reformas setoriais do Estado. As mudanças necessárias vão exigir aprimoramento e ajustes administrativos, nem sempre fáceis de acontecer.

A estrutura administrativa criada pelo governo militar não suporta as mudanças no cenário político e econômico mundial. Abre-se espaço para a retomada de um estado democrático de direito, marcado pela mobilização social. Este movimento produz ações e reações de repercussão nacional.

No campo das políticas públicas sociais, o setor saúde destaca-se com dois grandes movimentos: 1) o movimento de reforma sanitária; e 2) o movimento de reforma psiquiátrica. O primeiro trabalha as questões gerais, porém essenciais, da saúde na busca de um modelo único, universal e equânime de assistência à saúde; o segundo tem uma missão árdua, inicia e estabelece o processo de desconstrução do modelo asilar de atenção à saúde mental instituído pelo saber psiquiátrico, sedimentado pela sociedade, e apresenta uma nova forma de cuidar da saúde mental.

O segundo movimento é tomado como principal cenário deste esboço de projeto. A experiência da reforma da assistência à saúde mental oferece a base para este estudo. A assistência psiquiátrica, que era de forma preponderante asilar e hospitalocêntrica, tem sido redirecionada para um modelo de serviços abertos, de inclusão social, de resgate da cidadania, de promoção da saúde mental, de bem-estar social e de qualidade de vida. O movimento prima por respeitar os consensos universais contidos nos postulados da Conferência de Alma-Ata, em 1978, e na Declaração de Caracas, em 1990. (TENÓRIO, 2002).

Ao se atentar para a necessidade de uma nova prática, de um novo modelo de assistência para com a saúde mental, vários desafios se interpõem. A exigência de uma ruptura com paradigmas seculares provoca tensões no limiar da implementação de novos saberes e práticas no campo da saúde mental.

Toma-se para este estudo o conceito de desospitalização, segundo BASAGLIA (1996). A redução gradual de leitos psiquiátricos tem gerado amplos e conflitantes debates no processo de reforma psiquiátrica, e que quase sempre não há consenso nos espaços legitimados de discussão. A compreensão de que a internação prolongada ou repetida propicia a cronificação da doença mental e a exclusão social é pauta inquestionável no campo da saúde mental, mesmo considerando as enfermidades de pior prognóstico. 

Diversos pesquisadores brasileiros, como AMARANTE (1994) e PITTA (2001), já demonstraram em seus escritos a capacidade ou incapacidade das instituições psiquiátricas asilares de gerar bons prognósticos aos pacientes assistidos. O foco deste estudo não é indagar o papel e a ação do hospital psiquiátrico, mas o fato de que se deseja fortalecer a reforma psiquiátrica e a reorientação de um novo modelo de atenção à saúde mental, que passa a existir na perspectiva extra-hospitalar ao priorizar a inclusão e a reabilitação psicossocial centradas no sujeito, família e comunidade, mantendo-se como objeto e pauta da saúde pública. 

O debate necessário para as transformações de modelos sanitários e de modelos de atenção à saúde mental ocorre em vários países do mundo sob a égide da valorização da estratégia Atenção Primária à Saúde e das premissas da desinstitucionalização e da rede de cuidados psicossociais na Atenção Básica. (TÓFOLI; FORTES, 2007).

A magnitude dos problemas de saúde mental encontra na Atenção Básica um meio propício para que sejam realizadas intervenções preventivas e promocionais de saúde, ao possibilitar que uma conjunção de saberes e fazeres específicos possam identificar sintomas psíquicos e tratá-los com brevidade, reduzindo as possibilidades de internação. (NUNES et al., 2007).

Portanto, a Atenção Básica tem instrumentos e condutas capazes de promover a atenção integral ao portador de transtorno mental, mantendo-o cada vez mais inserido no meio familiar e social. (FIDELIS, 2003).





2.4.2 A Estratégia do PSF e a Saúde Mental





A implementação do Programa Saúde da Família (PSF) e dos novos serviços substitutivos em saúde mental – especialmente os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) – assinalam um indiscutível avanço na política de saúde mental do SUS. Esse progresso na resolução dos problemas de saúde da população, por meio da vinculação com equipes, e do aumento de resolutividade propiciado pelos serviços substitutivos em crescente expansão, não significa, contudo, que se tenha chegado a uma situação ideal, do ponto de vista da melhoria da atenção.

Os serviços de saúde mental existentes na maioria das cidades brasileiras têm se dedicado com afinco à desinstitucionalização de pacientes cronicamente asilados, ao tratamento de casos graves, às crises, etc. 

Segundo estimativas internacionais e do Ministério da Saúde, 3% da população (cinco milhões de pessoas) necessitam de cuidados contínuos (transtornos mentais severos e persistentes), e mais 9% (totalizando 12% da população geral do país – 20 milhões de pessoas) precisam de atendimento eventual, relativo aos casos de transtornos mentais menos graves. (MS, 2007; DELGADO et al., 2007). Cabe lembrar que outros estudos já referidos apresentam prevalência de maior magnitude para a população brasileira adulta acometida de transtornos mentais ao longo da vida.

Quanto a transtornos decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas, a necessidade de atendimento regular atinge cerca de 6% a 8% da população, embora existam estimativas ainda mais elevadas. (MARSIGILA; SILVEIRA; CARNEIRO JÚNIOR, 2007).

Todos esses dados revelam a amplitude do problema a ser enfrentado. O que existe aí, epidemiologicamente falando? Sem contar com nenhum estudo recente, estima-se que uma grande parte das pessoas com transtornos mentais leves está sendo atendida pela atenção básica (queixas psicossomáticas, abuso de álcool e drogas, dependência de benzodiazepínicos, transtornos de ansiedade menos graves, etc.).

A realidade das equipes de atenção básica demonstra que, cotidianamente, elas se deparam com problemas de ‘saúde mental’: 56% das equipes de saúde da família referiram realizar ‘alguma ação de saúde mental’. Por sua proximidade com famílias e comunidades, as equipes de PSF apresentam-se como um recurso estratégico para o enfrentamento de agravos vinculados ao uso abusivo de álcool, drogas e diversas formas de sofrimento psíquico. (ANDREOLI, 2007).

Existe um componente de sofrimento subjetivo associado a toda e qualquer doença, às vezes, atuando como entrave à adesão a práticas preventivas ou de vida mais saudáveis. Poder-se-ia dizer que todo problema de saúde é também – e sempre – mental, e que toda saúde mental é também – e sempre – produção de saúde. Nesse sentido, será sempre importante e necessária a articulação da saúde mental com a atenção básica.

A Atenção Básica foi incorporada como estratégia política do SUS na rede de atenção à saúde mental, como espaço de intervenção construído em cada território, e funciona como porta de entrada do sistema de saúde mental dos municípios. (CNS, 2003; CNS, 2004).

A Atenção Básica em Saúde tem-se conformado na prática através da efetivação de serviços e ações inovadoras para compor vínculos com os usuários e as famílias com intuito de contribuir com a inclusão social dos pacientes que recebem alta em instituições psiquiátricas e serviços substitutivos. Entretanto, o modelo de atenção vigente ainda é híbrido, um misto de práticas que findam por focalizar problemas que são fragmentados na saúde e/ou na doença. (ASSIS, 1998).

A atual política de saúde mental no SUS, sumariamente, baseia-se em (MS, 2007):

Identificação de situações de risco e definição de prioridades

· Transtornos mentais graves e severos

· Problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas

· Violência

· Exclusão social (pacientes cronificados em hospitais psiquiátricos, pessoas em prisão domiciliar, população em situação de rua, idoso em situação de abandono, crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social). 

Diretrizes:

· Apoio matricial de saúde mental às equipes do PSF/ Aumento da capacidade resolutiva das equipes do PSF/PACS)

· Priorização da Saúde Mental na formação das equipes da Atenção Básica (PSF, ACS, médicos generalistas e enfermeiros). 

· Ações de acompanhamento e avaliação das ações de saúde mental na AB (revisão do SIAB)

· Recursos do PROESF (expansão do PSF) e Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGETS)

Desafios 

· Sustentabilidade da Reforma Psiquiátrica

· Qualificação da rede 

· Inclusão das ações de SM na Atenção Básica

· Aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento das instituições psiquiátricas

· Compromisso e articulação dos movimentos sociais

· 13ª Conferência de Saúde – participação e articulação da saúde mental

· IV Conferência Nacional de Saúde Mental Cooperação e solidariedade internacional.

Ao contrário ou talvez inesperado do que possa parecer, os problemas de saúde mental são frequentes em pacientes que buscam os serviços de atenção básica de saúde. Torna-se relevante avaliar a dimensão destes eventos e suas características, contextualizadas no processo saúde-doença mental, pois se torna possível a articulação para a oferta de serviços e ações necessários ao atendimento desta população. (OMS, 2001).

Diante disso, afirma-se que os problemas de saúde mental podem ser comumente encontrados nos serviços de atenção básica da saúde. Logo, estão na rede de atenção à saúde, conforme diagrama da Rede de Atenção à Saúde Mental, conforme PITTA (2006 - anexo 1). Portanto, independente do diagnóstico, a atenção básica de saúde, segundo STARFIELD (2002), deverá organizar seus serviços de saúde para garantir a integração do usuário não só à rede de saúde, mas às redes sociais.

É no seio dos serviços comunitários que se dará o principal atendimento. Será, segundo MERHY (1997), a Atenção Básica porta de entrada no sistema de saúde, mas a mesma deverá responder sua demanda em resolubilidade (80%), complexidade, referência e contrarreferência, e de vigilância à saúde da sua área de abrangência.

Mesmo que existam no país práticas de saúde voltadas à desospitalização, enfrenta-se o problema da desinstitucionalização. Pacientes com forte resistência a deixar o hospital ou querer internações mais prolongadas por perda de vínculos familiares, sociais, cronificação da doença e da sua volição. Não se quer desassistir, mas garantir atendimento equânime, conforme estabelece a política do SUS. (MACHADO et al., 2005).

A atenção básica se coloca na rede de atenção à saúde como nível de atenção articulado capaz de promover saúde; reduzir os danos do estigma, dos agentes estressores, das doenças, da marginalidade; evitar internações desnecessárias; e desenvolver a clínica e o suporte psicossocial necessários ao cuidado das pessoas que sofrem com transtornos mentais na comunidade.

Sabe-se que serviços e ações de saúde mental transcendem o campo do saber e do fazer e dependem, quase na sua totalidade, do campo político das tomadas de decisões. Entretanto, o complexo campo da saúde mental é marcado pelo forte componente subjetivo em todas as ações. Esta condição pode ser fator complicador ou facilitador das práticas. O estudo de TANAKA e RIBEIRO (2006) mostram as dificuldades na identificação de problemas de atenção à saúde mental na atenção básica. O estudo identificou que pediatras que atendem na atenção básica têm a sensibilidade reduzida para reconhecer, intervir ou referenciar crianças com problemas de saúde mental que procuram atendimento em unidades básicas de saúde. 

Nos estudos de LUCHESE et al. (2009) e NUNES et al. (2007), as ações de saúde mental na AB são referidas pelos profissionais.





2.4.3 Proposta de Inclusão da Saúde Mental na AB: o Apoio Matricial





O Apoio Matricial se configura como um suporte técnico especializado que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de saúde, a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações. Trata-se de um dispositivo, segundo CAMPOS (1999), organizacional que pretende oferecer retaguarda assistencial, um arranjo que visa a aumentar o grau de resolutividade das ações de saúde, reformulando a organização dos serviços no sentido de uma prática mais horizontal entre os saberes nas equipes interdisciplinares na AB. CAMPOS e DOMITTI (2007, p. 400) afirmam: 

Apoio matricial e equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, objetivando ampliar as possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões.

A composição da equipe de referência e a criação de especialidades em apoio matricial buscam criar possibilidades para operar-se com uma ampliação do trabalho clínico e do sanitário, já que se considera que nenhum especialista, de modo isolado, poderá assegurar uma abordagem integral. Essa metodologia pretende assegurar maior eficácia e eficiência ao trabalho em saúde, mas também investir na construção de autonomia dos usuários. Sua utilização como instrumento concreto e cotidiano pressupõe certo grau de reforma ou de transformação do modo como se organizam e funcionam serviços e sistemas de saúde. (CAMPOS; DOMITTI, 2007).

Isto vem pautado da clínica ampliada com a função de dar maior apoio técnico de referência, de acordo com a metodologia proposta por Gastão Campos em:

O apoio matricial constitui um arranjo organizacional que visa outorgar suporte técnico em áreas específicas às equipes responsáveis pelo desenvolvimento de ações básicas de saúde para a população. Nesse arranjo, a equipe por ele responsável, compartilha alguns casos com a equipe de saúde local (no caso, as equipes da atenção básica responsáveis pelas famílias de um dado território). Esse compartilhamento se produz em forma de co-responsabilização pelos casos, que pode se efetivar através de discussões conjuntas de caso, intervenções conjuntas junto às famílias e comunidades ou em atendimentos conjuntos. (MS, 2003).

Essa proposta de ApM resulta de um longo processo de reflexão da atenção brindada pela rede de atenção à saúde com base na análise que, de acordo com a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, considera que cada vez mais um número maior de pessoas com transtornos mentais são atendidas na AB, com maior frequência para os transtornos leves, como queixas psicossomáticas, ansiedade, depressão leve, abuso de álcool e drogas, dependência de benzodiazepínicos e outros.

As equipes de Saúde da Família têm-se deparado com uma realidade até então pouco comum e pouco diagnosticada na AB, pois, segundo o MS: 56% das equipes de saúde da família referiram realizar “alguma ação de saúde mental”. Por sua finalidade e forma de atuação junto à comunidade, a AB apresenta-se como elemento estratégico no enfrentamento de agravos vinculados ao sofrimento psíquico apresentados pela demanda. (MS, 2003).

Cada vez mais a articulação entre saúde mental e AB se faz necessária, pois o campo especializado precisa dar condições à AB de atender aos casos de saúde mental. Portanto, ao atender pessoas com problemas de saúde mental, a AB precisa ter a clara concepção de atendimento integral por parte dos serviços e de seus recursos humanos.

O avanço de uma rede de serviços substitutivos em saúde mental, com os CAPS, e a implantação da ESF têm promovido uma parceria que tem possibilitado a resolução dos problemas de saúde mental. Entretanto, a perspectiva de uma rede integral de cuidados à saúde precisa ser mais bem estruturada, haja vista que o CAPS não pode ser o único provedor desse cuidado. De acordo com o MS (2003), fazem parte desta rede: a atenção básica, as residências terapêuticas, os ambulatórios, os centros de convivência, os clubes de lazer, entre outros.

Fazer parte dessa rede é assumir um compromisso responsável no atendimento aos casos de saúde mental, pois estes continuam sendo objeto do trabalho de ambulatórios de saúde mental e da AB com pouco alcance e baixa resolutividade, de acordo com Relatório de Gestão 2003-2006 sobre a saúde mental no SUS. (MS, 2007). 

Avanços para a inclusão das ações de saúde mental na AB já eram debatidos e pleiteados nos serviços e na academia. Com propósito de institucionalizar as ações, a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde estimulou a expansão e formulação de políticas de saúde mental na AB realizando entre os anos de 2001 e 2003. (MS, 2003). 

E, considerando que os princípios fundamentais da articulação entre saúde mental e atenção básica são MS (2003): noção de território; organização da atenção à saúde mental em rede; intersetorialidade; reabilitação psicossocial; multiprofissionalidade/interdisciplinaridade; desinstitucionalização; promoção da cidadania dos usuários; construção da autonomia possível de usuários e familiares, em associação com o produto das Oficinas, a Coordenação Geral de Saúde Mental, em parceria com a Coordenação de Gestão da Atenção Básica, propôs, através da Circular Conjunta Nº 01/03, de 13/11/2003 (MS, 2003), as seguintes diretrizes:

a) Apoio Matricial da Saúde Mental às equipes da AB;

b) Formação como estratégia para incluir a saúde mental na AB;

c) Inclusão da saúde mental no Sistema de Informação da AB – SIAB.

Com o ApM, o vínculo estabelecido entre usuários e profissionais passa a orientar e regular as ações terapêuticas. Os apoiadores e/ou as Equipes de Referência, em conjunto com as equipes da AB, são horizontalmente responsáveis pelo acompanhamento de cada usuário. Tem-se, desta forma, condições de se fazer uma reordenação nos processos de atenção à saúde, valorizando outras dimensões que não a biológica, subvertendo o modelo médico dominante, que se identifica na fragmentação do trabalho e no excesso de encaminhamentos desnecessários às diversas especialidades (CAMPOS; DOMITTI, 2007; FIGUEIREDO, 2005; ONOCKO-CAMPOS; FURTADO, 2006; CAMPOS, 2000).

A operacionalização da implantação do Apoio Matricial foi claramente definida na Circular Conjunta 01/03, que definiu passos necessários para a concretização.

A Circular Conjunta 01/03 recomenda os critérios para a organização e funcionamento das equipes de ApM em saúde mental na AB nos municípios.













2.5 Avaliação de Serviços de Saúde Mental na Atenção Básica





Os anos 80 do século XX passaram a ser um período crítico para o setor saúde no mundo inteiro. Apregoava-se a reforma do estado, consequentemente, os gestores se depararam com a necessidade de reformar a organização e o financiamento dos sistemas de saúde. (VIACAVA et al., 2004).

A diminuição de recursos para a saúde, para a política social, mais despesas com níveis maiores de complexidade para com a saúde, e com a cada vez mais estreita relação custo-benefício, o Estado busca alternativas viáveis para atender à agenda mundial de saúde. (FIDELIS, 2005).

Equilibrar as receitas é item inquestionável. Tornar o sistema mais justo, mais equânime e efetivo sucedem em importância. O Estado não deve em absoluto prover, mas deve executar seu papel regulador. E para que assim funcione e que se modifique o sistema de saúde, foi e é necessário estabelecer um método de acompanhamento, monitoramento, processos avaliativos periódicos e contínuos, mais aprofundados. Desde dispositivos de avaliação de conformidade, avaliação das relações de trabalho, as pesquisas de avaliação ou avaliação propriamente dita, apresenta-se como elemento primordial à reestruturação do setor saúde. 

Os serviços de saúde na atenção primária no Brasil foram submetidos a uma reestruturação em sua dinâmica devido, principalmente, às reformas nos quesitos financiamento e gestão local de saúde. As mudanças passaram a exigir da administração pública a incorporação de processos avaliativos para monitorar a aplicação dos recursos pelo Estado. Indispensável, a avaliação terá no setor saúde uma função maior que medir a eficácia. Os resultados obtidos serão subsídios às decisões no setor saúde que levará à implementação de políticas públicas, serviços e práticas comprometidas com a real necessidade da população. (PEDROSA, 2004).

Portanto, pensar em mudança de modelo de assistência implica em avaliação. Mas avaliar em saúde associa paradigmas quantitativos e qualitativos, e isto gera uma diversidade tecnológica de conceitos de avaliação que podem ser usados. Muitas vezes caberá ao pesquisador definir conceitos, critérios, parâmetros, instrumentos e indicadores que permitam uma análise profunda do fenômeno em estudo.

Assim diz LIBÉRIO (2001, p. 62):

Ao analisarmos o campo atual da avaliação de qualidade de serviços percebe-se a existência de uma enorme diversidade tecnológica sob a denominação de ‘avaliação’. Esta diversidade explica-se a partir do enfoque teórico escolhido, não apenas na questão da abordagem como no que diz respeito a seus atributos e componentes. Assim, há uma preocupação em estabelecer os parâmetros a serem utilizados. Não basta apenas a definição da metodologia utilizada, mas também a nomeação do princípios eleitos para este enfoque.

Segundo CONTANDRIOPOULOS et al. (1997), avaliar é uma prática existente desde os primórdios da civilização humana. Portanto, uma atividade antiga, que exercita o ato de atribuir valor, manifestar-se em relação a algo, utilizando um método especifico, entretanto, sem compromisso com o juízo elaborado ou com o método. (UCHIMURA; BOSI, 2002).

Como existe uma diversidade de conceitos e definições de avaliação que podem muitas vezes divergir, e a fim de se evitarem equívocos interpretativos, utilizar-se-á a definição adotada pela Universidade de Montreal/Canadá, que com frequência é citada em estudos sobre avaliação na área de saúde.

CONTANDRIOPOULOS et al., (1997, p. 31) dizem que:

[...] Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre um de seus componentes, com o objetivo de ajudar a tomada de decisões. Este julgamento pode ser resultado da aplicação de critérios e normas (avaliação normativa) ou se elaborar a partir de um procedimento científico (pesquisa avaliativa).

Após a segunda guerra mundial, surgem os primeiros trabalhos sobre avaliação da qualidade dos serviços públicos. Segundo as etapas de desenvolvimento da Avaliação de GUBA e LINCOLN (1987), a avaliação da qualidade vai evoluir em quatro gerações de acordo com o desenvolvimento de conceitos e o acúmulo de conhecimento. A pesquisa avaliativa é ícone desse processo, e à medida que vai sendo executada exige do pesquisador responsabilidade, flexibilidade metodológica, atualização política e criatividade para que os resultados do programa avaliado sejam no mínimo válidos, confiáveis, úteis e adequados.

Para LIBÉRIO (2001), a avaliação da qualidade é um processo dinâmico, que pressupõe uma dialética entre quem avalia e todos os que estão envolvidos com o programa ou serviço que está sendo avaliado. Esta interação é bem frisada no modelo da quarta geração apontado por GUBA e LINCOLN, que observam a necessidade de se utilizarem os valores dos grupos envolvidos, já que nenhum programa ou serviço está desvinculado do seu meio social, cultural e econômico. Os interesses e preocupações dos diversos atores envolvidos devem ser considerados, pois se se idealizar uma melhoria na qualidade dos serviços de saúde deve-se respeitar as posições e julgamentos dos diferentes grupos que avaliam os serviços. (TRAVERSO-YÉPEZ; MORAIS, 2004).

A proposta de DONABEDIAN para a avaliação de qualidade engloba os componentes estrutura, processo e resultado. Neste trabalho a ênfase será no processo, porém em estrutura do processo e do resultado, segundo DONABEDIAN (1992), considerando-se o estudo do processo como a forma mais apropriada para se investigar o conteúdo da atenção prestada na rede básica.

Na avaliação do processo, coletam-se informações sobre o número de consultas, o número de vezes que os procedimentos básicos, específicos de cada área, são realizados, quais os exames solicitados e quais os medicamentos prescritos. Tais dados são retirados dos prontuários médicos. O processo está relacionado ao atendimento, desde a procura do paciente pelo serviço até as atividades relacionadas ao diagnóstico e tratamento das doenças. Investiga-se a qualidade do cuidado prestado à população. (LIBÉRIO, 2001). 

Enfatiza-se também a participação do usuário na avaliação. Escutar o usuário é uma forma bastante sofisticada de avaliar, pois atende aos princípios do SUS e de várias instituições de saúde que preconizam a participação popular nos serviços. O parecer do usuário em relação à assistência recebida pode constituir-se um instrumento concreto para melhorias e elaboração das políticas e dos serviços que se procura implementar no nível de atenção primária à saúde. (OLIVEIRA, 1998).

Um estudo de avaliação de serviços de saúde proporciona subsídios para futuras intervenções, visto que se procura descrever e avaliar a assistência à saúde, analisando sua eficácia, afetividade e impacto das suas ações; os custos dos serviços relacionando-os com sua eficácia; a disponibilidade e distribuição dos recursos (acessibilidade, equidade); e ainda a percepção dos usuários sobre a assistência recebida, ou seja, a aceitabilidade dos serviços de saúde. (MATIDA; CAMACHO, 2004).

DONABEDIAN (1992) admite que a qualidade dos serviços de saúde possa ser julgada em três planos distintos: a) na visão dos prestadores de serviços; b) na visão dos usuários; e c) na das prioridades consideradas pela sociedade em geral.

Segundo MATIDA e CAMACHO (2004), qualquer que seja o tipo de programa, pode sofrer dois tipos de avaliação: a pesquisa normativa e a pesquisa avaliativa. A primeira estuda as interações existentes entre vários atores integrantes de uma intervenção em relação a normas e critérios; já a pesquisa avaliativa, de acordo com MATIDA e CAMACHO (2004, p. 43), é a que: 

[...] trata de analisar as experiências e os fundamentos teóricos (análise estratégica), os objetivos (análise de intervenção), a produtividade, os efeitos (análise de efetividade) e o rendimento de uma intervenção e o contexto (análise de implantação) no qual ele se situa.

É necessário enfatizar que um dos grandes desafios metodológicos numa avaliação é desenvolver um instrumento que possibilite uma avaliação abrangente, que contemple as diferentes realidades.

Sendo assim, no Plano Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS, que é um instrumento de apoio à gestão do SUS no tocante à qualidade da assistência oferecida aos usuários do sistema, e desenvolvido pelo Ministério da Saúde juntamente com a Secretaria de Atenção à Saúde, com o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas e com a Coordenação Geral de Regulação e Avaliação, foram definidos como elementos de dimensão avaliativa: padrões de conformidade (sistema de autoavaliação e do gestor), pesquisa de satisfação dos usuários e pesquisa das condições e relações de trabalho. (DATASUS/2006).

O PNASS tem como objetivo avaliar os serviços de saúde do SUS procurando a apreensão mais completa e abrangente da realidade dos mesmos. Busca avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e resultados relacionados a equidade, acesso e satisfação dos cidadãos frente aos serviços públicos de saúde. (DATASUS/2006).

É inquestionável a melhoria de determinados indicadores sanitários brasileiros nas últimas duas décadas. Foram priorizadas as áreas indicadas pela agenda mundial de saúde e as determinadas pelos consensos universais extraídos das conferências mundiais de saúde, o que se traduz pela valorização e imposição da atenção primária à saúde como estratégia de reorganização do sistema nacional de saúde. Destacaram-se áreas com programas de combate à desnutrição e à diarreia na infância, de prevenção da AIDS, de imunizações, de prevenção do câncer de mama, do aleitamento materno, do controle da hipertensão, de diabetes, o que engloba as sete áreas programáticas trabalhadas pela estratégia saúde da família.

Entretanto, mesmo com todos os avanços e mudanças no sistema de saúde no Brasil, existe a predominância de uma política pública de saúde pautada em programas focais, que acordam tecnologias e ações de caráter curativo e epidemiológico centradas em impacto, eficácia, efetividade e eficiência comprovadas.

Questionam-se as limitações que parecem impedir o alinhamento da política de saúde nacional com as diretrizes da atenção primária,a lenta reordenação não implica em ausências de políticas ou estratégias, mas dificulta a implementação de medidas transformadoras, submetendo o sistema e a população a um tenso convívio de suas necessidades.

A avaliação de qualidade de serviços de saúde se apresenta como instrumento capaz de reunir informações que demonstrem os pontos fortes e frágeis dos serviços, mesmo considerando a multiplicidade de abordagens e desenhos possíveis. É a partir dos dados que se poderá intervir com responsabilidade política, social, econômica e cultural para redefinir o modelo de assistência que prime pela promoção da saúde como qualidade de vida.

Os serviços de saúde mental constituem um desafio a mais para a avaliação de saúde pela peculiaridade que os diferencia dos demais serviços de saúde, seja qual for, todos os aspectos objetivos e materiais, estão marcados pela intersubjetividade das relações entre usuários, trabalhadores e instituições de saúde, acentuando os obstáculos geralmente presentes nesta atividade. A assistência psiquiátrica encontra-se em transformação, pois já não é possível compreender esta assistência somente no âmbito da psiquiatria, mas sim como uma responsabilidade compartilhada por outras disciplinas. Torna-se viável questionar que critérios de avaliação devem ser usados, e como podem ser medidos.

A utilização de critérios comuns a serviços médicos em geral, tais como extensão de cobertura, número de consultas, procedimentos laboratoriais, por si só, não são suficientes para satisfazer o que é preciso saber acerca da boa qualidade em saúde mental. (LIBÉRIO, 2001).

Ao pensar na metodologia ideal para este estudo logo se depara com a dificuldade de se estabelecer critérios de qualidade. Pensar uma nova abordagem, constitui-se no maior desafio. SARACENO e BOLONGARO (apud LIBÉRIO, 2001, p. 70) advogam que:

[...] para esta nova proposta de avaliação é necessário que se construa um modelo de indagação adequada à situação em estudo. Esse modelo não deve levar em consideração apenas se a assistência prestada proporcionou ou não a supressão de sintomas, mas também a inserção familiar, no trabalho e na vida cotidiana. Por isso, torna-se fundamental a definição de critérios de qualidade específicos, assim como a escolha dos indicadores que melhor se apliquem ao objeto da avaliação.

A área de saúde mental sugere a abordagem de dimensões sociais, econômicas e técnicas. Surge de fato o primeiro e grande desafio neste estudo, qual seja, eleger e definir critérios de qualidade para avaliar os serviços de saúde mental na atenção primária. Avaliar serviços de saúde mental requer uma compreensão dialética das dimensões presentes no contexto da saúde mental. (ONOCKO-CAMPOS; FURTADO, 2006).









3 OBJETIVOS





3.1 Geral





Avaliar o atendimento à saúde mental na atenção básica, tendo o Apoio Matricial como estratégia na melhoria da qualidade do serviço. 





3.2 Específicos





· Analisar a reorganização das ações de saúde mental em Unidades Básicas de Saúde que desenvolvem o Apoio Matricial.

· Descrever a reorganização das práticas para o acompanhamento de usuários de UBS com o Apoio Matricial.







4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO





4.1 Desenho do Estudo





O presente estudo é de natureza qualitativa, tipo estudo de caso, utilizando abordagem avaliativa junto a serviços e práticas de saúde na Atenção Básica. (YIN, 2005).

Visando a aprofundar o conceito sobre a qualidade dos serviços, utilizou-se a abordagem qualitativa em pesquisa, que tem o objetivo de analisar as interpretações que os sujeitos sociais atribuem aos fatos, práticas e relações quanto às próprias práticas dos sujeitos. (DESLANDES, 2004).

À medida que se compreende o objeto do estudo, transforma-se a realidade social, tornando as ações dos serviços de saúde e de seus agentes mais eficientes e eficazes. A abordagem qualitativa permite construir meios para que as ações dos serviços sejam delineadas pelo diálogo entre as distintas lógicas culturais onde os serviços estão inseridos. (NOGUEIRA-MARTINS; BÓGUS, 2004).

A investigação qualitativa em saúde está em expansão, pois a complexidade dos fatores que compõem o setor saúde exige um método que valorize o componente humano de forma mais intensa. 

Sendo assim, ganham destaque os estudos de caso, pois, segundo HARTZ (1999), os estudos de caso são fundamentais quando o fenômeno estudado é complexo, quando o contexto tem peculiaridades e, principalmente, quando o foco da pesquisa é uma intervenção inovadora, com informações parcialmente produzidas e agregadas.

Para TRIVIÑOS (1995), o estudo de caso possibilita uma aproximação da realidade delimitada, pois analisa o objeto profundamente, respeitando sua natureza e abrangência. Seus achados podem sugerir novas abordagens e temas de pesquisa.

O estudo de caso para pesquisas avaliativas qualitativas permite explorar as inter-relações entre teoria e prática de situações específicas, pois na fase exploratória descreve de forma concreta os fatos das intervenções e, em seguida, possibilita compreender a realidade a partir das relações implicadas entre os diversos atores existentes no contexto. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; YIN, 2005).

O campo da saúde mental não se limita mais às instituições e aos diagnósticos. FRANCO BASAGLIA[footnoteRef:2], desde a década de 1970, apontava a necessidade de um olhar para a inclusão das experiências vividas pela família, o cotidiano e outras interfaces, possibilitando uma melhor avaliação das ações de saúde mental. É a partir dessa perspectiva que se define o desenho metodológico do estudo. [2:  Psiquiatra italiano, idealizador do modelo de reforma psiquiátrica da Itália. Autor de “Instituição Negada”.  ] 


Pesquisadores na área de avaliação apontam cada vez mais para a necessidade das investigações avaliativas irem além da análise dos dados quantitativos, propondo um mix quanti-quali que concede profundidade ao tema pesquisado. (PATTON, 2002).





4.2 Cenário Local do Estudo





O nordeste brasileiro vem construindo uma histórica política de atenção à saúde mental, pois a implementação dos serviços substitutivos tem sido apoiada pelas três esferas governamentais, principalmente, com a criação dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, articulados à rede básica de saúde, com destaque para o Programa de Saúde da Família/PSF, e com a peculiaridade de proceder do interior dos estados para as capitais. Ressalta-se que para a maioria dos municípios nordestinos, o PSF, como serviço de Atenção Básica, constitui-se, hoje, a principal porta de entrada do sistema de saúde, o elo imediato entre serviços de saúde, família e comunidade. (BRÊDA; AUGUSTO, 2001). 

Considerando o tipo de gestão municipalizada no estado do Ceará e o grande investimento na área da atenção básica, mais especificamente no Programa de Saúde da Família, coloca-se a experiência do estado como pioneira e exitosa, e com a peculiaridade de que o movimento mais efetivo de reordenação do modelo de atenção à saúde mental iniciou-se no interior, influenciando extensivamente o movimento na Capital. (SANTOS, 1997).

Os avanços conquistados requerem ainda, portanto, um aprofundamento para que se concretizem para a população na forma de serviços de qualidade, acessíveis e confiáveis.

A necessidade de investir em profundas transformações no modelo de atuação dos serviços de saúde, de modo a torná-los capazes de contribuir efetivamente para a melhoria real das condições de vida e saúde da população, fez a Secretaria da Saúde do Estado desenvolver um processo de cooperação técnica com os municípios para a transformação do atual modelo assistencial, adotando como estratégia a organização do Programa Saúde da Família. 

No campo da saúde mental do estado, o primeiro marco histórico é a criação do primeiro CAPS do estado, inaugurado em 1991, na cidade de Icó, distante da capital aproximadamente 400km. A criação do CAPS de Icó resulta de uma militância inovadora por parte de profissionais da psiquiatria atuantes na região e outros de trabalhadores da saúde mental, professores e pesquisadores que tinham realizado cursos de residência e/ou especialização, mestrado e/ou doutorado recentemente na região sul e sudeste, berços do movimento de reforma psiquiátrica no Brasil. 

Outro marco é a promulgação da Lei nº 12.151, de 29 de julho de 1993, primeira lei estadual do Brasil sobre o desenvolvimento de ações antimanicomiais: Dispõe sobre a extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por outros recursos assistenciais, regulamenta a internação psiquiátrica compulsória, e dá outras providências. (MS, 2006).

A autoria da Lei é de Mário Mamede, médico, à época deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores-PT/CE, que sempre demonstrou ser sensível e adepto à causa do movimento de luta antimanicomial. A lei prevê a substituição progressiva da assistência no hospital psiquiátrico por outros dispositivos ou serviços. Também faz o incentivo para os centros de atenção diária, para a utilização de leitos em hospitais gerais, a notificação da internação involuntária e a definição dos direitos das pessoas com transtornos mentais. (CNS, 2004).

A partir deste mesmo ano, mais CAPS são inaugurados, todos no interior do estado, inclusive o CAPS da cidade de Quixadá, reconhecido nacionalmente pelas experiências exitosas: a) diminuição do número de internações/ano; b) internações domiciliares e em hospital geral no próprio município; c) articulação de uma rede social de reabilitação psicossocial; d) modelo de supervisão e campo de formação e pesquisa; e) articulação de uma rede de atenção à saúde mental com o apoio do programa saúde da família. (SAMPAIO; BARROSO, 2005).

Por mais de quinze anos de história de construção de um novo modelo de atenção à saúde mental, intitula-se ao estado do Ceará a condição vanguardista na reordenação do modelo. Mesmo com nove hospitais psiquiátricos, o estado conseguiu implantar uma rede consistente de CAPS no interior. Somente no início do ano 2000 é que a influência deste movimento chega à capital. 

De acordo com o relatório de gestão 2003-2006 da coordenação geral de saúde mental do Ministério da Saúde (2007), o Ceará tinha no ano de 2002, 24 CAPS e, em 2006, contava com um total de 57, incluindo todas as modalidades deste serviço. Até Junho de 2009, o Ceará contava com 87 CAPS. (MS, 2006, 2009).





4.3 Atenção à Saúde Mental no Município de Fortaleza – o caso





O estudo foi realizado no município de Fortaleza, capital do Ceará. Tem uma população residente estimada pelo IBGE de 2.505.552 habitantes em 2009 (IBGE, 2009), distribuída em aproximadamente 116 bairros. 

Em 1995 foi implementada a atual estrutura administrativa da capital do estado do Ceará. Em uma tentativa nebulosa de melhorar as condições sociais da população, por melhoria da qualidade dos serviços prestados, realizou-se a descentralização da administração, que a princípio teria por foco a aproximação entre o pode público e a população. Entretanto, esta reforma se traduz em acordos político-partidários e tecnoburocratas, com a importação de modelos aplicados no sul do país, que associados à turbulenta relação entre as três esferas de governo, especificamente no setor saúde, provocaram os atrasos e as dificuldades do SUS em Fortaleza.

A regionalização de Fortaleza resultou de uma encomenda burocrática, para acomodar condomínio de poder, não para possibilitar a experiência de territórios vivos para as políticas sociais. 

A reforma administrativa ocorre e, como justificativa técnica, utiliza critérios geográficos e sociodemográficos do município de Fortaleza. A capital está dividia em seis (6) áreas regionais. Cada região é administrada por uma Secretaria Executiva Regional - SER: SER I, SER II, SER III, SER IV, SER V E SER VI (Anexo 5). 

Em relação à assistência à saúde, existe uma Secretaria Municipal de Saúde – SMS, que coordena o planejamento, a execução e a avaliação dos serviços e ações de saúde, com atuação em nível central e nas microáreas regionais, através do Distrito Saúde das SER. 

A atenção básica no município de Fortaleza é executada pelas 300 equipes do PSF. Essas equipes trabalham nas 89 Unidades Básicas de Saúde - UBS, que atendem 50% da população do município, correspondente a 662.000 domicílios. (SMS, 2007). 

A rede municipal de serviços substitutivos de saúde mental está composta de 14 CAPS, 2 (duas) Residências Terapêuticas – privadas; 2 (dois) serviços comunitários de saúde mental. Cada microárea - SER - possui no mínimo: 1 CAPS ad (álcool e drogas); 1 CAPS I e/ou 1 CAPS II (geral), e somente a SER III possui implementado o CAPSi (infantil).



Figura 1 – Distribuição dos equipamentos de saúde mental do município de Fortaleza - rede pública

Esta rede substitutiva é complementada por hospitais psiquiátricos públicos e privados, e leitos psiquiátricos em hospitais gerais, além de emergências que complementam a rede municipal de saúde mental. 

De acordo com o relatório de gestão da coordenação de saúde mental do município, Fortaleza, em 2006, registrou 8.547 internações psiquiátricas para um total de 966 leitos psiquiátricos no município, sendo 877 leitos psiquiátricos SUS e 89 não SUS. Os dados preliminares do relatório indicam que ocorreram 7.146 altas hospitalares[footnoteRef:3]2.  [3: 2 Planilha de Egressos Psiquiátricos fornecida pela coordenação de saúde mental da SMS de Fortaleza.] 


A atual gestão municipal reafirma o compromisso estabelecido no programa de governo e se propõe a construir uma política de saúde mental democrática e participativa com os seguintes princípios (SMS, 2006):

a) implementar uma política de promoção de direitos em saúde mental comprometida com as necessidades da população, seguindo o ideário da Reforma Psiquiátrica;

b) conceber o campo de ação em saúde mental de forma ampla, estimulando práticas que possibilitem maior humanização e acolhimento dos serviços de saúde, seguindo as diretrizes do HUMANIZASUS;

c) promover a integralidade das ações de saúde mental em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica como eixo da rede de serviços de saúde em geral e dos serviços específicos de saúde mental;

d) promover cuidados de saúde mental com base comunitária;

e) favorecer a universalidade de acesso aos serviços de saúde em geral que se fizerem necessários às pessoas em situação de sofrimento mental e/ou portadores de transtornos mentais;

f) incentivar a participação social e organização política da população, sobretudo de usuários e familiares dos serviços de Saúde Mental.

A proposta de estruturação da Política de Saúde Mental do município de Fortaleza apresenta três eixos organizativos (SMS, 2007):

A - Organização de uma ampla rede de serviços abertos, regionalizados, desenvolvendo ações de saúde mental desde a atenção básica até os hospitais gerais, em parceria com a sociedade civil organizada;

B - Organização, apoio e incentivo a projetos de geração de renda, cooperativas e economia solidária, de modo a promover a inclusão social;

C - Organização, apoio e incentivo de espaços intermediários entre a comunidade e os serviços que dêem suporte a questões psicossociais da população; [...].

Entretanto, em Fortaleza, a articulação com a Atenção Básica ainda é incipiente. Pode-se sugerir que a dificuldade enfrentada por este município se deve a algumas peculiaridades típicas das metrópoles. A alta densidade demográfica, a concentração de serviços psiquiátricos hospitalares e a baixa cobertura do PSF associados a uma insuficiente vontade política dos atores envolvidos, o que adia novas e mais conquistas a partir do processo de reforma psiquiátrica. 





4.4 Local do Estudo





O presente estudo buscou avaliar as ações de saúde mental prestadas pela AB através das Equipes de Saúde da Família em UBS pertencentes à SMS de Fortaleza-CE.

Ao analisar as seis regiões geográficas em que se divide o município de Fortaleza, a área escolhida foi determinada pelos seguintes critérios: contexto histórico de maior oferta de serviços de saúde mental na Atenção Básica, região com ApM implantado por mais tempo, número significativo de serviços de saúde mental de distinta complexidade, grande contingente populacional existente e projetos com vínculos acadêmicos. 

Identificou-se a área geográfica da SER-IV, dentre todas as regiões, como a área pioneira na prática do ApM em saúde mental na Atenção Básica e área que melhor contemplava os critérios de escolha.

A região escolhida é composta por 19 bairros, tem uma população estimada pelo IBGE (2009) de 300.000/hab., possui 11 Centros de Saúde da Família, antes chamadas de Unidade Básica de Saúde - UBS, refletindo uma cobertura adequada em AB.

A área destaca-se pela concentração dos hospitais psiquiátricos do município, possui quatro dos sete hospitais existentes no município, e até julho de 2005 só contava com um CAPS Geral-II para atender à população das Regionais IV e V, equivalente a uma população superior a 700.000/habitantes.

As 4 (quatro) UBS pertencentes a SER-IV foram eleitas de acordo com o tempo de implantação do serviço de ApM, todas são pioneiras nesta prática e a executam desde meados de 2007. Foram também eleitas por possuírem equipes de saúde da família completas e por terem profissionais de nível superior e médio como participantes assíduos dos encontros de ApM. As mesmas foram nomeadas neste estudo como UBS1, UBS2, UBS3 e UBS4.

		UNIDADE DE SAÚDE

		

EQUIPES

		ACD

		ACS

		AUX.ENF

		DENT.

		ENF.

		MED-GEN

		THD



		UBS1

		2

		2

		7

		2

		2

		2

		2

		1



		UBS2

		4

		1

		11

		

		4

		4

		3

		



		UBS3

		3

		2

		14

		3

		1

		3

		1

		



		UBS4

		2

		1

		06

		2

		1

		2

		1

		



		UBS XXXXXXX

		

		5

		16

		5

		5

		5

		5

		



		UBS XXXXXXX

		

		2

		16

		4

		2

		4

		4

		



		UBS XXXXXXX

		

		2

		7

		1

		3

		1

		1

		



		UBS XXXXXXX

		

		2

		6

		3

		1

		3

		2

		



		UBS XXXXXXX

		

		1

		5

		2

		2

		2

		2

		



		UBS XXXXXXX

		

		1

		9

		1

		1

		1

		

		



		UBS XXXXXXX

		

		2

		10

		2

		1

		2

		2

		1



		UBS XXXXXXX

		

		4

		13

		4

		4

		3

		4

		



		TODAS UBS

		33

		25

		114

		29

		27

		32

		27

		2





Quadro 2 - Demonstrativo da capacidade instalada nas UBS – 2009 – profissionais de saúde – SER IV

Fonte: Sistema Municipal de Saúde Escola - Núcleo de Supervisão de Estágios, Fortaleza, 2009.









4.5 Sujeitos da Pesquisa





O presente estudo optou por aprofundar o conhecimento das práticas e crenças dos técnicos que diretamente proveem os serviços aos usuários.

Os técnicos envolvidos no matriciamento da atenção à saúde mental são os atores sociais que mais podem efetivamente melhorar a qualidade da atenção prestada e, consequentemente, o estudo deste sujeito poderá propiciar uma ampliação no processo de compreensão e posterior disseminação dos achados do presente trabalho. 

Participaram da pesquisa como sujeitos 12 (doze) profissionais das equipes de saúde da família: 3 Médicos, 3 Enfermeiros e 3 Agentes Comunitários de Saúde. Os profissionais das quatro UBS selecionadas foram apresentados ao projeto deste estudo pela pesquisadora em reunião previamente agendada antes do início do atendimento do Apoio Matricial em cada Unidade. Optou-se por trabalhar com profissionais de equipes de saúde da família com maior tempo de participação, frequência e assiduidade às reuniões de ApM. As categorias profissionais eleitas representam na prática diária das UBS a referência para a busca do serviço ou do atendimento pelo usuário. 

Os profissionais selecionados foram entrevistados individualmente durante o período de 11 de novembro de 2008 a 30 de maio de 2009. A pesquisadora também realizou observação da prática do atendimento à saúde mental feita pelos mesmos durante os encontros mensais de apoio matricial em cada unidade de saúde e verificação de prontuário eletrônico de usuários atendidos pelo ApM para identificação de registros de atendimento.

Todos os sujeitos são atores sociais que acumulam experiências e vivenciam a prática do apoio matricial em saúde mental na atenção básica em saúde no município de Fortaleza (Quadro 3).



		Identificação

		Categoria Profissional

		Idade

		Sexo

		Ano Formação

		Instit.

		Pós-Graduação/Capacitação

		Ano

		Tempo Na UBS

		Tempo de ESF



		M.1

		Médico 

		34

		M

		1999

		UFC

		Esp. Saúde Publica

Esp. Saúde da família

		2001

2003

		02 anos e 8 meses

		+/- 8 anos



		E.1

		Enfermeira

		35

		F

		1996

		UECE

		Esp. Saúde Pública

Esp. Saúde da Família

Mestrado em Saúde Pública

Esp. Terapias Comunitárias

		1997

2001

2005

2009

		03 anos

		11 anos



		A.1

		ACS

		28

		F

		2003

		Téc. Enfer – Escola Privada

		

		

		02 anos

		02 anos



		A.3

		ACS

		25

		F

		2002

		Ensino Médio – Escola Pública

		

		

		02 anos e 8 meses

		+/- 05 anos



		E.3

		Enfermeira

		40

		F

		1994

		UECE

		Esp. Adm Hospitalar

Esp. Saúde da Família

Esp. Saúde da Família

		1998

1999

2001

		02 anos e 8 meses

		+/- 09anos



		M.3

		Médico

		34

		F

		2002

		UFC

		Esp. Pediatria

		2006

		02 anos e 6 meses

		+/- 04anos e 6meses



		E.2

		Enfermeira

		43

		F

		2000

		UECE

		Esp. Enf. Cardiovascular

Esp. Saúde da Família

Esp. Enf. Do Trabalho

Capacitação em Terapia Comunitária

		2005

2006

2009

2008

		05 anos

		08 anos



		A.2

		ACS

		44

		M

		1985/2006

		Ensino Médio Escola Pública

		Capacitação em Terapia Comunitária

		2008

		15 anos

		02 anos e 8 meses



		M.2

		Médica

		45

		F

		1989

		UFPB

		Esp. Clínica Geral

Esp. Saúde da Família

Esp. Cardiologia

		1990

1998

2002

		06 anos

		14 anos



		M.4

		Médico

		38

		M

		1995

		UFC

		Obstetrícia

Esp. Saúde da Família

		1997

2000

		03 anos

		08 anos



		E.4

		Enfermeira

		43

		F

		2005

		UNIFOR

		Esp. Saúde da Família

Capacitação em Terapia Comunitária

		2002

2008

		03 anos

		03 anos



		A.4

		ACS

		

		F

		1999

		Ensino Médio – Escola Pública

		Capacitação em Terapia Comunitária

		2008

		10 anos

		04 anos





 (
60
)

Quadro 3 - Caracterização dos sujeitos participantes da pesquisa - Saúde Mental na Atenção Básica: o desafio de implementar o Apoio Matricial. 2010





4.6 Fases da Investigação





1ª. Aproximação com o campo: visitas aos gerentes das UBS, conversas, debates e diálogos com as equipes do Apoio Matricial no Centro de Atenção Psicossocial da SER-IV. Fase fundamental para operacionalização do projeto: definição das UBS e dos sujeitos.

2ª. Entrevistas com os Sujeitos: as entrevistas foram gravadas para maior valorização do conteúdo da fala do sujeito. A fala é uma prática discursiva com conteúdo construído a partir da historicidade das relações que revelam a percepção individual e coletiva da vivência de si, do outro e do mundo Foi utilizado um roteiro de entrevista com cinco questões norteadoras: 

1. Como ocorre o atendimento aos casos de transtorno mental nesta UBS?

2. Você pode descrever o seu processo de atendimento a esses casos, desde a identificação até as condutas e encaminhamentos, etc.? (Descreva o seu processo de atendimento aos casos de transtorno mental).

3. Quando e por que você os encaminha? De onde eles vêm e para onde são encaminhados?

4. Você participa do matriciamento? Com que frequência? E sua participação na construção da proposta terapêutica?

5. Como você analisa as condições para o atendimento à saúde mental pela atenção básica? 

3ª. Observação e participação nos encontros com o Apoio Matricial: para compreender a dinâmica do ApM foi necessária a presença nos Encontros. Cada UBS recebia o ApM uma vez por mês, sendo necessário ao estudo mais de três visitas. Os momentos foram devidamente registrados em um diário de campo, que serviu de fonte de dados para a análise de alguns achados da pesquisa.







4.7 Análise e Interpretação dos dados





Na análise do material empírico, para o melhor entendimento das questões deste estudo, toma-se como base MINAYO (2006), cujo objeto de análise é a práxis social, e o sentido que se busca é a afirmação ético-política do pensamento. 

Os dados qualitativos foram sistematizados e analisados conforme os objetivos do estudo e segundo os preceitos básicos da análise de conteúdo, temática sugerida por BARDIN (2004), complementada pelas articulações de MINAYO (2006) e ASSIS (1998), seguindo os passos:

Os passos sugeridos por MINAYO (2006) estão descritos abaixo:

1) Ordenação dos dados

No primeiro contato com os dados brutos, foi realizada a transcrição fiel e a leitura geral do conjunto das entrevistas gravadas. Em seguida, proceder-se-á à organização dos dados contemplados nas entrevistas e observações, com o objetivo de estabelecer um mapeamento horizontal do material empírico coletado no campo de estudo, organizando-o em diferentes conjuntos.

2) Análise dos dados

Foi realizada a leitura exaustiva e flutuante dos textos contidos nas entrevistas e observações, recortando e realizando uma síntese geral, também denominada de síntese vertical, de cada unidade de análise, o que possibilitará a visualização das ideias centrais sobre o tema em foco. 

Foram construídas as categorias empíricas a partir de duas vertentes: a inicial, baseada na importância das distintas etapas do processo de atenção diretamente relacionadas à qualidade do processo. A partir dessas foi possível identificar convergências encontradas, o que caracteriza o sentido das representações das falas ou outras formas de expressão, relacionadas ao objeto de estudo com direcionamento para sistematizar a análise e originar as seguintes categorias: Reorganização do Serviço de Saúde da AB com ApM e Reorganização das Práticas no Serviço de Saúde da AB com ApM. (ASSIS, 1998).

Como descrito acima, a identificação de vários núcleos de sentido, nas entrevistas e observações, contribuirá para a estruturação das categorias empíricas. 

Após a elaboração das categorias empíricas, selecionaram-se, em cada entrevista e observação, as falas e os registros no diário de campo, que se identificarem com as categorias, “recortando-as” e “colando-as” na categoria correspondente. Em seguida, em cada categoria, foi montado um quadro de análise para os grupos entrevistados e cada local de estudo. 

Após a montagem dos quadros de análise para os grupos de entrevistados e instituições observadas, iniciou-se a segunda etapa com a leitura transversal de cada corpo de comunicação, estruturado a partir das categorias empíricas. Procurar-se-á fazer um cruzamento das ideias contidas nos diferentes grupos que compõem a análise, fazendo-se a filtragem dos temas mais relevantes relacionados ao objeto, às questões orientadoras e aos pressupostos teóricos, buscando-se o confronto de ideias entre as diferentes representações específicas e singulares, num processo de refinamento e aprofundamento classificatório. 

Enfatiza essa análise, segundo ASSIS (1998), o encontro da especificidade do objeto, pela prova do vivido, com as relações essenciais que são estabelecidas nas condições reais e na ação particular e social. A análise de um contexto histórico-estrutural específico exige um movimento contínuo entre os dados empíricos e o referencial teórico eleito. 

Fez-se, então, a análise dos dados empíricos, tendo como referência as categorias empíricas que emergiram dos dados. A partir do material construído durante as entrevistas e as observações realizadas durante os encontros do matriciamento e com o material das falas dos profissionais, realizou-se o cruzamento entre as diferentes informações levantadas, articulando-as com o referencial teórico, através da técnica de triangulação do material empírico, o que, referendado por TRIVIÑOS (1995), possibilitou ao processo investigativo confrontar falas e fatos no processo de atenção à saúde mental na AB com o Apoio Matricial

A quebra de um paradigma tem repercussões, principalmente, nas dimensões cultural (valores, costumes, moral), ideológica (organização política da sociedade) e subjetiva dos cidadãos. Cada uma dessas dimensões gera e vivencia conflitos, mudanças e transformações capazes de revelar humores, afetos, comportamentos, condutas, pensamentos e práticas, pois a proposta do novo modelo transforma o cotidiano individual, familiar e social. O novo momento histórico agora faz parte da história social de cada sujeito. (KODA, 2003).

O próprio objeto da pesquisa se impõe mediante a escolha do método de análise. Avaliar as ações de saúde mental na atenção primária em Fortaleza não se restringe a um diagnóstico situacional e a identificação de ações positivas e negativas. O presente estudo, ao analisar processos individuais e coletivos presentes nas falas e atitudes dos sujeitos, construiu um Fluxo de Análise (Diagrama 1) da construção das categorias empíricas que revelam como se processa o atendimento à saúde mental com o Apoio Matricial.







Diagrama 1. Fluxo de Análise – construção das categorias empíricas na avaliação do atendimento à saúde mental com Apoio Matricial.
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Vislumbrou-se na teoria do Construcionismo Social (SPINK, 2004) a possibilidade de compreender, através do discurso, os determinantes do produto das intensas trocas interpessoais, já que as mesmas são originadas no contexto social da realidade de cada um, a partir do sentido dado por cada um da sua própria realidade e a dos outros.

Para MINAYO (2006), essa interseção de diferentes olhares possibilita a verificação e validação da pesquisa por meio do uso simultâneo de diversas técnicas de análise, diferentes sujeitos e pontos de vista distintos.
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5 ASPECTOS ÉTICOS





O estudo seguiu os critérios éticos das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, presentes na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/CNS. 

O projeto da presente tese foi submetido e aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual do Ceará. (Anexos 2 e 3).

Todos os requisitos éticos foram apresentados no projeto aos Comitês, com destaque para o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi reajustado de acordo com as recomendações do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa - COEP da Faculdade de São Paulo/USP (Anexo 4). 







6 RESULTADOS





Os sistemas sociais devem ser responsáveis por seu desempenho. No sistema de saúde, esta responsabilidade leva a forma da garantia de qualidade. (STARFIELD, 2002).

A coleta, a organização e a análise dos dados primários junto aos profissionais das quatro Unidades de Saúde da Família com matriciamento em saúde mental, selecionadas para o estudo em Fortaleza, avaliaram como a Atenção Básica utiliza o arranjo do Apoio Matricial como estratégia para a melhoria da qualidade da atenção em saúde mental. Portanto, foi possível identificar as seguintes categorias empíricas: 1) Reorganização do Serviço de Saúde da AB com ApM; e 2) Reorganização das Práticas no Serviço de Saúde da AB com ApM. 

As informações coletadas permitiram a este estudo identificar o Acesso e a Operacionalização do Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Básica (AB) como dimensões/eixos estruturais para a Organização do Serviço de Saúde da Atenção Básica no atendimento aos usuários com transtornos psíquicos.





6.1 Acesso





O acesso tem seu reconhecido grau de importância quando se avaliam a prestação de serviços de saúde e a qualidade dos mesmos no atendimento às necessidades de saúde das pessoas.



6.1.1 O Acesso ao Atendimento à Saúde Mental: Garantias com o Apoio Matricial na Atenção Básica





Nesse nível de atenção, qual seja, o matriciamento em saúde mental na Atenção Básica, reorganiza-se a entrada do usuário com demanda de saúde mental. Identificam-se nas seguintes falas as características que demonstram o alcance organizacional do acesso nesta estratégia:

Dependendo do caso eu procuro entrar em contato com a equipe (Apoio Matricial) pra discutir a aquele caso, né, ou entrar em contato com o pessoal do CAPS, que a gente tem muito acesso ao pessoal do CAPS, tanto o CAPS ad quanto o i [...] (E.1)

[...] a gente tem conseguido trazer casos em que as pessoas que estavam sofrendo assim caladas em casa, de repente esses casos estão sendo discutidos e aí ta despertando mais e mais pessoas... (E.1)

[...] eles [usuários] vêem pra unidade em procura do atendimento encaminhado pelo agente de saúde na área, ele traz pra unidade, comunica ao médico pra poder fazer o agendamento da consulta, ou então ele mesmo procura o encaminhamento do CAPS geral pra vir pro matriciamento com a gente. (M.2)

[...] eles chegam e fazem uma avaliação com um enfermeiro, o enfermeiro manda pro médico e o médico é quem resolve se vai fazer aqui juntamente com algum grupo que a gente tem aqui ou se o caso é de CAPS mesmo. (E.2)

O Apoio Matricial em saúde mental, ao ser implementado na Atenção Básica, promove a reorganização do serviço de saúde para a garantia do acesso através de maior interação, uma influência pactuada entres os níveis de atenção, como se pode identificar na fala dos profissionais:

Algumas coisas mudaram, nós tínhamos muitas dificuldades por conta dos encaminhamentos, por conta até mesmo do lidar com esses casos, e que hoje em dia já tem mais essa facilidade, nós estamos tendo toda essa interação entre o CAPS e Atenção Básica [...]. (E.1)

[...] a maioria ta sendo por encaminhamento do próprio CAPS, como se fosse eles[usuário] estão retornando pra unidade básica aqueles pacientes que eles [ApM] consideram que podem ser acompanhados. (E.3.2)

6.1.2 Práticas Institucionais no Acesso ao Atendimento à Saúde Mental na Atenção Básica





Foi possível perceber nas falas dos sujeitos que aspectos relativos à organização do serviço, como a ausência de uma sistematização para garantir o atendimento, não permite a utilização do serviço por todos que a necessitam. O acesso dos usuários, independente do tipo de demanda e vínculo do mesmo à oferta, é apontado como barreiras de acesso:

Aqui no posto a gente tava tendo uma dificuldade porque não tava havendo uma triagem, o paciente vinha, marcava com a coordenadora e tava chegando no atendimento do matriciamento muita gente que não tinha nada a ver com o quadro clínico mental. (M.2)

[...] E aí a gente tenta colocar os nossos pacientes no matriciamento, mas o matriciamento [...] a gente já observou 4 pacientes você atende, 5 não dá tempo. E aí é uma vez por mês (E.3.1)

O que limita como eu te falei é a grande demanda pra escassez completa do profissional do matriciamento, poucas vezes e poucas pessoas agendadas para o dia do matriciamento [...] é uma vez por mês e agenda só 4 clientes, a gente agendava 5, 6, mas aí ficava muito tarde, e eles dependem de transporte. (E.4)

[...] algumas pessoas vem aqui no posto pedir consulta e nem é muito o caso de ser visto pelo pessoal do CAPS e quem precisa nem vem, e às vezes não vem porque não tem mais vaga. (AG.4)





6.1.3 Atenção aos Distintos Níveis de Complexidade





Os resultados apontam que a equipe da AB tem procurado enviar para os CAPS somente os casos de transtornos mentais avaliados como graves. Apontam que o ApM não tem a finalidade de atender casos que não se pode acompanhar somente na Atenção Básica:

[...] o CAPS só assume o paciente quando isso é definido no matriciamento. (M.1)

O Matriciamento não vê os casos de internação, nem os mais graves, pois esses são casos de urgência, e aí a gente já entra em contato direto com o pessoal do CAPS. (E.1)

Procuro tentar fazer o seguinte discernimento se o paciente tem um transtorno mental, se ele é do tipo neurótico, que no caso desenvolva mais transtornos ansiosos ou transtornos fóbicos, ou se é um transtorno psicótico onde o paciente tem alucinações, tem delírios, quando se trata de algum transtorno psicótico e/ou o paciente é muito depressivo, se tem algum potencial [...] que fala na questão do suicídio eu jamais acompanho na unidade de saúde, eu sempre faço encaminhamento para o CAPS. (M.3)

[...] o usuário tem participado sim, tem resposta com o tratamento, [...] só que quando não responde a gente quer levar pro CAPS sabe? Pra ele ser acompanhado lá. É uma discussão que é feita em comum acordo com o usuário.





6.2 Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Básica: alcances e limites no serviço





6.2.1 Alcances 





Os profissionais, em suas falas, apontam que a forma como o matriciamento acontece permite que haja o exercício da tomada de decisão coletiva, organização da agenda da Unidade de Saúde, organização e triagem da demanda e sensibilização e compromisso de membros da equipe de Saúde da Família:

[...] nessa reunião do matriciamento é discutido o caso específico do paciente e decidimos se esse paciente vai ser conduzido só pela unidade de saúde ou conjuntamente pela unidade de saúde e o CAPS [...]. (M.1)

[...] eu não encaminho mais, eu encaminhava antes porque não tinha matriciamento, com o matriciamento geralmente eu não encaminho mais, tem que resolver tudo dentro da unidade [...]. (M.2)

Basicamente quem participa sempre são os dois médicos, as duas dentistas, uma enfermeira, e um Agente de Saúde das duas equipes do PSF. Todos estes estão sempre presentes nas reuniões de matriciamento. (E.1)

Normalmente são encaminhados para reunião aqui na unidade que acontece uma vez por mês, né, do CAPS aqui com reunião com a equipe da saúde da família. (AG.1)

Eles [usuários] vêm pra cá normalmente, porque o médico encaminha ou o próprio Agente de saúde que conhece a área; [...] normalmente se conversa com o paciente e pede que ele se encaminhe, ou encaminha pra médico e o médico vê se é um caso de CAPS, ou a equipe pode decidir se ele pode ser resolvido aqui [...]. (AG.1)

Esta situação mostra que o processo de matriciamento para o atendimento aos casos de saúde mental é capaz de produzir novas práticas clínicas e institucionais junto às Equipes de Saúde da Família (ESF).





6.2.2 Limites





No entanto outras falas mostram que há aspectos operacionais que indicam os limites dessas práticas devido ao reduzido número de profissionais da AB, o pouco envolvimento/compromisso e valorização por parte de profissionais da Unidade em incorporar as ações de saúde mental na Atenção Básica.





6.2.2.1 A Participação da ESF Atrelada ao Contexto Organizacional do Serviço





As falas a seguir permitem identificar as dificuldades de envolvimento de todos os responsáveis pela Atenção Básica. A característica de manter a mesma equipe permite melhor capacitação do profissional, mas fica restrita à equipe que participa de forma mais constante do matriciamento:

Aqui tem mais de 15 profissionais de nível superior de 20 horas [...] que também atendem pessoas das áreas cobertas pelo PSF, esses profissionais não têm nenhum contato com o matriciamento. Não tem nenhuma organização do serviço pra isso. (E.1)

Só tem um ACS que vem sempre, é um que faz terapia comunitária comigo, ele é da minha área. Mas o que a gente tava pensando é que cada mês viesse uma equipe entendeu? Pra entender o que tava acontecendo, pra se sensibilizar por que tem muita gente que tem um tabu horrível contra isso. (E.2)

A pessoa chega aqui e marca para quem quiser, quando a gente ver ta lá no sistema do prontuário, os atendimentos de gente nossa área e não tem nenhuma troca de nada [...] tem toda uma gama de atendimento aqui dentro e não existe uma comunicação e isso atrapalha muito. (E.1)

[...] só que me parece que só a Dra A e a Dra B é que sempre participam do matriciamento [...]. E as coisas que não são boas são porque falta, às vezes profissional, poucas pessoas não tem interesse de ver a coisa deslanchar. (AG.2)





6.2.2.2 A Dificuldade de Reorganizar Serviço para Reorganizar as Práticas





Ao definir uma agenda para o dia de Apoio Matricial na UBS e orientar as ESF a participarem desse momento, não parece ser o suficiente para garantir que o serviço esteja organizado para que os profissionais possam criar e desenvolver novas práticas e condutas no atendimento aos casos de saúde mental. Eles relatam as barreiras enfrentadas com frequência:

[...] Então acaba sendo só naquele dia do mês que a gente acaba tendo o matriciamento. (M.3)

[...] as equipes aqui não tem como discutir sobre o atendimento a paciente com transtorno mental e sobre o matriciamento, até porque é outra falha do nosso posto, por causa do nosso turno a gente não consegue ter reuniões regulares [...] a gente não ta conseguindo ter esse tipo de discussão sobre esses casos. Só nas entrelinhas, nos intervalos com opiniões isoladas, nunca com a equipe completa. (M.3)

[...] as pessoas vêm muitas vezes e passam direto pra DNI[agente administrativo], aí dão o nome. São cinco pessoas que o matriciamento atende uma vez por mês. O que deveria acontecer eram pessoas que o médico ou enfermeiro num consenso tinham chegado a conclusão que deveriam ser paciente do CAPS, mas o fato é que não ta acontecendo isso. Muita gente, uma parte dessas 5 pessoas é ocupada por pessoas que vem de fora, não foi triada, e quando chega a gente vê no matriciamento. (E.2)





6.3 Reorganização das Práticas no Serviço de Saúde da AB com ApM: acompanhamento – continuidade do cuidar





Os profissionais da ESF participantes do estudo mostram que, à medida que se incorporam conceitos e práticas para assistir à saúde mental em um processo articulado com o Apoio Matricial, amplia-se e/ou potencializa-se a reorganização das ações das equipes da AB para um atendimento que visa a promover estados mais saudáveis de vida.

As falas dos profissionais permitiram identificar que as ações concernentes ao acompanhamento dos usuários acontecem pautadas pelo saber psiquiátrico, considerando o paradigma da doença mental, pela cultura da medicalização na saúde, e na reorganização do serviço para seus RH, mas também revelam a iniciativa de uma prática mais autônoma, comprometida e crítica ao papel da Atenção Básica. Claramente identifica-se que a atenção aos transtornos mentais na rede básica se faz essencialmente dos casos leve, tendo em vista a dinâmica do acompanhamento.





6.3.1 Acompanhamento





A proposta de incorporação das ações de saúde mental pela AB apresenta vários desafios, principalmente relevantes ao acompanhamento de usuários com transtornos mentais, especialmente os casos leves. Com o intuito de executar ou dar continuidade às ações de saúde mental elaboradas com o ApM, os profissionais relatam que neste nível de atenção conseguem assistir aos casos:

Agora um paciente com transtorno ansioso leve, que justamente são esses casos que a gente ta recebendo dentro do matriciamento [...] esses pacientes às vezes eu tento fazer o acompanhamento dentro da unidade. (M.3)

Os casos mais graves são encaminhados para CAPS e os casos mais simples são tratados aqui mesmo no matriciamento. Mas, eu acho que aqui não tem recurso nenhum para atender os casos mais graves. Muitas mães até me perguntam, porque o matriciamento só atende os casos simples que fazem o tratamento no posto mesmo. (AG.1)

[...] eu acompanho na minha visita domiciliar. Falo com os familiares, eles são poucos ta entendendo? Eles têm o transtorno mental que não é muito elevado [...]. (AG.2)





6.3.1.1 Assistir com Segurança





Os casos acompanhados pelos profissionais na AB estão aportados na competência, na vivência profissional e na capacidade instalada das Unidades Básicas de Saúde e na confiabilidade no próprio conhecimento para a assistência aos usuários, como ilustram as seguintes falas:

[...] em poucas oportunidades, quando eu sinto uma segurança, quando eu já vi um caso similar que eu acompanhei com o CAPS ou também da minha própria experiência, eu, às vezes, entro com a terapêutica, inicio a medicação, certo? E tento observar a resposta. Se não houver essa resposta e eu tiver alguma dúvida, eu tento encaminhar esse paciente para o CAPS. (M.3)

[...] eu vejo que dá pra eu conduzir daqui de dentro do consultório sem precisar mandar pro matriciamento, eu fico com esse paciente aqui porque são pacientes da minha área que dá pra mim ficar tendo o controle e automaticamente desmamar qualquer medicação, [...] até que eu precise passar por algum motivo ele pro matriciamento pra fazer a descrição do caso, né, [...] comigo.(M.2)

O Matriciamento não vê os casos de internação, nem os mais graves, pois esses são casos de urgência, e aí a gente já entra em contato direto com o pessoal do CAPS. (E.1)

Eu tenho dois pacientes que antes de dar continuidade ao tratamento que estamos fazendo agora, eu já marquei uma vez pro matriciamento e já tive uma opinião do psiquiatra e conduzi o tratamento sem nenhum tipo de problema. Eu sempre procuro uma opinião pra me dar mais segurança. (M.3)

O paciente chega na unidade, é agendado anteriormente, se consulta com o médico, o médico passa a medicação ou encaminha para o CAPS, se não ficar no CAPS volta e o Dr. fica acompanhando nesse sentido mais medicamentoso. (E.3.¹)





6.3.1.2 Vivenciando a Autonomia com o Apoio Matricial





De acordo com os dados, o ApM tem procurado potencializar a AB a desenvolver práticas mais autônomas incentivando a ESF a aprimorar e a desenvolver suas habilidades de inserção e vínculo com o território de sua atuação. As falas revelam esta vivência pelos profissionais:

As agentes comunitárias de saúde vão acompanhando no domicílio como é que eles estão se comportando de acordo com esse tratamento e vamos ver a necessidade, se eles precisam realmente de um apoio fora da atenção básica. [E.4]

[...] o paciente vem, a gente dá uma avaliada nele, se ele tiver tudo bem, a gente continua com o tratamento pra ministrar com ele, senão a gente pode alterar um pouco da dose do medicamento e mantém, se caso a gente não resolva, a gente manda pro CAPS. [M.4]

[...] eles [médicos] já mandavam um encaminhamento para o apoio psicológico, mas agora com o matriciamento quase não estão saindo pra fora, cuidamos aqui mesmo. Eu junto com o médico agora tão encaminhando pra terapia comunitária que também trabalha paralela com o matriciamento, e tá ficando todo mundo aqui mesmo. [E.4]

[...] no geral encaminham pra mim ou é pra Dra. A. Por que elas dizem ‘não, tu gosta mais, tu sabe mais, fica aí!’ Sabe? É mais ou menos por aí. E graças a Deus que eu gosto mesmo! Então pra mim não é um problema, é maravilhoso e é até uma maneira de eu divulgar a terapia comunitária que temos aqui. (E.2)

[...] dentro das unidades de saúde veio trazer só coisas boas porque o paciente se sente mais apoiado, se sente mais seguro, agora é mais fácil de ele entrar em contato com a equipe porque a gente tá junto dele ali na área. (M.2)

Eu sempre procurei ouvir o usuário e seus problemas, é eles trazem os problemas, eles às vezes trazem o familiar que também tá com problema; é a aquela interação terapêutica, né, que a gente chama da escuta mesmo, uma escuta qualificada (E.1)

Eu escuto o que ele está falando, eu escuto o que ele quer dizer, mas ele falou nas entrelinhas, eu escuto muito com o olho e com o corpo; e eu também escuto a aflição do acompanhante [...]. (E.2)

[...] é um apoio maravilhoso. E dá uma autonomia pro profissional aqui da unidade, o cliente também se sente em casa, ele não tem aquele preconceito de ir pra um local que ele considera que é uma coisa de doido, essas coisas, se sente no contexto mesmo, se sente em casa. (E.4)





6.3.2 Limitações





A continuidade do cuidar ou mesmo avaliações e intervenções necessárias aos casos de transtorno mental na AB se revelam pelas falas dos profissionais como uma prática que parece ser limitada pela própria organização do serviço, pela influência do modelo biomédico e por uma lacuna no conhecimento em saúde mental.





6.3.2.1 Risco da Exclusividade no Matriciamento





A necessidade de acompanhar os usuários e dar continuidade aos casos na Unidade ou no território, de acordo com o que foi proposto como terapêutica em parceria com o ApM, revela-se nas falas dos profissionais como uma atividade limitada, pois somente interagem com os usuários nos dias de encontro com matriciamento em saúde mental, sendo raros os encontros fora desse momento.

[...] então, os pacientes do matriciamento a maioria que eu vejo, eu só vejo na consulta de matriciamento. (M.3)

[...] normalmente só vejo mesmo no matriciamento se o caso dele for só isso, mas como são nossos pacientes, são pessoas da nossa área. [...] assim eu até recomendo que venha a terapia comunitária [...] (E.2)

[...] eles vêm só uma vez no médico, duas ou três assim de dois em dois meses, de três em três meses, aqui nessa reunião q tem com o matriciamento, ou às vezes, alguma outra coisa no posto. (AG.2)

[...] muito desses pacientes que estão sendo acompanhados pela atenção básica podem fazer retorno dentro do matriciamento, porque se for marcar pra vir em outro horário eu não vou conseguir atendê-los porque eu to ocupado com outro programa. (M.1)





6.3.2.2 Foco na Medicação





Os entrevistados revelam, através de suas falas, que o acompanhamento é feito, principalmente, pelo médico e a importância da medicação. Os demais profissionais da equipe também vinculam o acompanhamento à prescrição de medicamento, mesmo reconhecendo que o caso solicita outras condutas.

O acompanhamento [...] O paciente vem, a gente dá uma avaliada nele, se ele tiver tudo bem, a gente continua com o tratamento pra ministrar com ele, senão a gente pode alterar um pouco da dose do medicamento e manter, se caso a gente não resolva, a gente manda pro CAPS. (M.4)

Quando ele já chega com histórico de medicação que já foi passada por médico, aí não, eu escuto e depois passo pro médico pra dar continuidade. (E.2)

Pra dar seguimento dos casos aqui eu praticamente vejo a dependência à medicação, certo, que é o mais importante. Vejo a adesão também ao grupo de terapia comunitária. (E.4)

Os clientes procuram ou vem pra acompanhamento, quem já tem alguma prescrição [...]. (E.3.2)

[...] acaba vindo aqui só pegar medicamento acaba sem tratamento nenhum, entende?! Acabam ficando dependente do medicamento. (AG.1)

6.3.3 Adequação dos Recursos Humanos





6.3.3.1 Carência ou Oferta de Profissionais





As falas dos profissionais também revelam que a carência de pessoal tem comprometido o desenvolvimento das atividades junto ao ApM. A carência é apontada como uma dificuldade, pois demonstra que o quantitativo de profissionais é reduzido nas ESF, como também ressalta o qualitativo, pois os informantes denunciam a falta de envolvimento dos outros profissionais com o processo de ApM:

Então quando a gente vai pro matriciamento que são encaminhados de outras áreas, de outras equipes, então não tem um médico de cada equipe e eu me vejo assim quase que na obrigação, porque eu não posso pegar um paciente desses e dizer que eu não vou ficar. (M.2) 

[...] aqui também não tem condições de se fazer muita coisa não, o Dr.C é o único médico do PSF aqui nessa Unidade pra todas as equipes, e eu sou a única profissional superior da minha equipe, fica difícil, né?! Já disseram que vão mandar mais médico, outra equipe [...] eu fico sonhando com isso, porque o povo (risos)daqui não dá pra fazer não. (E.3.1)

Dra A(Médica) porque é dos outros profissionais aqui a única pessoa que se mostra interessada nessa área. Eu não sei as outras pessoas, mas as outras pessoas ou não estão aqui ou quando estão, estão muito ocupadas. Eu não sei como é essa história. Mas a Dra A é muito ocupada, mas ela sempre tem um espaço pra atender esses pacientes. (E.2) 

Tem o Dr. C, ele é o único médico de 3 equipes, porque ele e a equipe dele faz o atendimento ao hipertenso, ao diabético, por isso que no cronograma dele não existe esse atendimento ao paciente do CAPS, ta entendendo? Ele atende integralmente os pacientes da equipe dele e nos cede alguns dias pra fazer pré-natal, puericultura, esse tipo de atendimento. Então a carência médica também existe, tanto infra-estrutura como também de pessoal. (E.3.2)





6.3.3.2 Conhecimento Especializado na Atenção Básica





A dificuldade para acompanhar os casos de saúde mental em suas Unidades de trabalho é expressa pelos sujeitos da pesquisa por necessidade de agregar mais conhecimento, de capacitação adequada para escuta e orientação aos usuários, da impossibilidade de estruturar e implementar grupos terapêuticos e ações complementares (não-medicamentosa, grupal ou individual) e da sobrecarga de atividades na UBS:

[...] outro trabalho assim em si, infelizmente que eu veja não tem, é só o atendimento medicamentoso, não tem como a gente fazer coisa de grupo aqui, não tem preparação pra isso [...]. (E.3.1)

[...] a maioria dos pacientes da saúde mental não encontram um respaldo aqui na Unidade Básica [...] eu creio que falta conhecimento teórico para conduzir individualmente os casos de saúde mental [...] (M.1)

[...] pacientes que têm transtorno, essas coisas, a gente sempre vê que tem que ter uma associação tanto medicamentosa como a terapia, então na unidade de saúde infelizmente não tem como a gente trabalhar essa terapia, trabalhar em conjunto [...] o que eu acho é que falta é treinamento mesmo pra ver a parte dos transtornos e até do tratamento medicamentoso. Porque nós enfermeiros, a gente não lida direto com isso, a gente lida com a parte das orientações. (E.3.2)

[...] com relação ao apoio para uma capacitação, para montar grupo terapêutico é o que precisaria, porque não é assim a pessoa chegar e vamos fazer um grupo terapêutico?! [...] teria que ter uma capacitação pra poder montar esses grupos terapêuticos aqui na unidade, e até pra sensibilizar também os outros profissionais a colaborarem. (E.1)

[...] quando começou esse matriciamento a gente sentiu certa dificuldade. O apoio matricial queria que a gente formasse grupos e tudo e não deu certo porque era um negócio assim, se eu começar a fazer um grupo como é que eu vou me sentir dentro desse grupo? Porque dentro do matriciamento a gente já fica assim e como é que eu vou direcionar isso? Então, nós como profissionais de saúde não estou capacitada pra trabalhar com esse tipo de paciente [...]. (E.3.1)



6.3.4 A Integração entre a Atenção Básica e o Apoio Matricial





Os encontros mensais com a equipe de matriciamento são sempre concorridos. Com um tempo limitado para atender à demanda agendada, quatro a cinco casos/dia, os profissionais apontam uma dificuldade para esse momento, a ausência de registro escrito ou oral sobre o caso por parte da AB.

Os profissionais retratam a dificuldade para avaliar e intervir, pois sem acesso a uma evolução ou troca de informações entre os profissionais da UBS, o acompanhamento dos casos no dia depende do resgate feito a partir do prontuário do ApM:

[...] ela só vai saber o que aconteceu com ele só se ela pegar o prontuário dele lá do matriciamento, que nem fica aqui [...] não tem nem o porque encaminhou. (E.3.1)

Quando o paciente chega a primeira vez tudo bem, mas quando é um paciente que já é de segunda ou terceira, ele já é conhecido porque é a terceira vez dele no matriciamento, mas não tem ninguém ali da equipe pra resgatar a história dele [...]. (E.4)

Não, tem nenhum acompanhamento assim pra acompanhar esses pacientes, não. O que tem é o matriciamento para esses pacientes. São agendadas as consultas, as consultas são conversadas e a gente até quando tem uma oportunidade revê o prontuário do matriciamento. (E.3.1) 

a humanidade só levanta problemas que é capaz de resolver e, assim, numa observação atenta, descobrir-se-á que o próprio problema só surgiu quando as condições materiais para resolvê-lo já existiam ou estavam pelo menos em vias de aparecer. (MARX, 1973).







7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS





[A Atenção Básica deve] [...] possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da eqüidade; [...]. (MS, 2006).





7.1 Reorganização do Serviço na Atenção Básica: garantir acesso ao Apoio Matricial em Saúde Mental





Sabe-se que de um modo geral o objetivo AB com a Estratégia Saúde da Família é de oferecer um serviço de procura regular, um serviço que as pessoas usem para atenção à saúde, seja como prevenção, cuidado, acompanhamento, tratamento e reabilitação, e que ela não atenda somente aos grupos prioritários, mas a todos nos seus distintos ciclos de vida. Assim a AB caracteriza-se por ser:

A Atenção Básica caracteriza-se por 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. [...]. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior freqüência 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 sócio-cultural 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.

A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

A proposta de avaliar a melhoria da qualidade do atendimento em saúde mental na AB, a partir da incorporação da estratégia do ApM, remete a um dos pontos críticos iniciais nessa questão: a Estratégia Saúde da Família e o Arranjo Organizacional Apoio Matricial, ambos fazem parte de uma nova conjuntura de políticas públicas de saúde no Brasil, e em sua implementação rompem com paradigmas e superam saberes e práticas institucionalizados.

A construção desse contexto das polices no Brasil ocorre no âmbito de uma reforma do Estado de cunho democratizante, descentralizador e de conquistas sociais. Dos diversos setores influenciados por essas mudanças, a Saúde foi a área de política social em que as propostas da reforma foram mais abrangentes, aplicadas e transformadoras. O processo histórico de construção e implementação do SUS provocou mudanças intensas no sistema de saúde brasileiro, de modo que uma nova “ordem” se impõe aos serviços de saúde e aos seus prestadores: redefinir formas organizativas pretensamente capazes de fazer a gestão dos programas de saúde pública e de atenção básica à saúde, além de regular a rede hospitalar instalada. (GAWRYSZEWSKI; JORGE; KOIZUMI, 2004; ARRETCHE; MARQUES, 2002).

Portanto, a reorganização da atenção básica no Brasil origina-se da necessidade de fortalecer uma política de estado que permita maior autonomia à gestão local da saúde. Esta condição proporciona a criação e o desenvolvimento de programas e estratégias de saúde púbica sob a égide dos princípios doutrinários do SUS. É a partir, principalmente, da universalização e da equidade, que a AB passa a ser um campo propício à implementação de estratégias inovadoras e substitutivas ao cuidado com as pessoas, sendo relevante a atenção à população com transtornos psíquicos. (BODSTEIN, 2002; MS, 2007).

Diante do exposto, os resultados apresentados neste estudo suscitam a necessidade de discutir os processos, muitas vezes dicotômicos, que envolvem o atendimento à saúde mental pela AB do município de Fortaleza. O estudo com os profissionais das ESF das quatro UBS pioneiras no atendimento à saúde mental com o arranjo do Apoio Matricial (ApM) revela aspectos fundamentais que ocorrem na incorporação dessa estratégia. Nesse sentido, o presente estudo traz à tona a reflexão de quanto esse processo é capaz de provocar a reorganização do serviço, mesmo que ainda encontre limitações que são típicas do conflito: atendimento integral na AB e saúde mental como saber específico.

Os achados apontam que nas quatro UBS o Apoio Matricial propiciou a reorganização do serviço de forma a ampliar o acesso ao atendimento às necessidades de saúde mental dos usuários. A garantia do acesso tem propiciado a chegada aos serviços de saúde de usuários que não eram captados antes do apoio matricial. 

A análise do referido achado remete ao conceito e à compreensão de acesso e de acessibilidade e sua dimensão no processo de avaliação. O significado de acesso varia entre autores, muda ao longo do tempo, de acordo com o contexto. Pode significar, segundo TRAVASSOS e MARTINS (2004), o ato de ingressar, de entrada nos serviços de saúde, ou seja, o grau de facilidade com que as pessoas utilizam os serviços de saúde. Por outro lado, utiliza-se o termo acessibilidade, como faz DONABEDIAN (1992), para definir o caráter ou qualidade do que é acessível, ou seja, a forma como o serviço é organizado é que facilita a chegada do usuário, ou ainda os dois conceitos podem ser relativos ao grau de facilidade com que as pessoas obtêm cuidados de saúde. (TRAVASSOS; MARTINS, 2004).

A implementação do ApM promove uma reorganização dos serviços, mas esta condição não garante uma maior facilidade na utilização dos serviços de saúde. No entanto, os achados da presente pesquisa de: carência quantitativa de recursos humanos e materiais, insuficiente capacitação para atuar conforme programado, o anunciado despreparo e a ausência de sistematização para definir o atendimento aos usuários explicam as dificuldades de acesso encontradas no presente estudo. Assim, mesmo nos casos em que exista o ingresso do usuário no serviço, o subsequente acompanhamento de casos não contempla a necessária qualidade na prestação de serviços que fortaleça a construção de vínculos pelos profissionais e de recursos tecnológicos. Portanto, observa-se um acesso limitado ao serviço de ApM em saúde mental. 

O processo organizativo que amplia o acesso dos casos de transtorno mental não segue um padrão ou mesmo critérios uniformes para triagem e seleção dos casos. Desde a entrada no serviço por demanda espontânea ou por encaminhamento do ACS ou referência do CAPS, todas são situações possíveis em uma mesma UBS. Assumir formas distintas, por vezes peculiar na reorganização do serviço, tem potencializado o acesso, mesmo parecendo que a Atenção Básica negligencie na captação dos casos. A observação de campo dessa dinâmica aponta que a ESF não utiliza seu potencial de acesso à família, sua relação com o território para captar demanda de saúde mental com ou sem a necessidade do apoio matricial.

A forma de atuar dos profissionais da AB em relação à assistência em saúde mental revela que a ESF negligencia as ações que podem ser desenvolvidas com o usuário junto à família e à comunidade, pois segundo MACHADO e MOCINHO (2003), as ações de saúde da família podem e devem ser deflagradas no meio onde o indivíduo está inserido, permitindo que acesso e vínculo sejam estabelecidos entre equipe-usuário para que a continuidade da atenção permita que os profissionais tenham maior vivência no trabalho com pessoas com transtorno mental.

Mesmo com a presença do Apoio Matricial foi possível registrar, durante a observação de campo, que em uma Unidade não ocorreu o comparecimento dos usuários ao serviço para a reunião com o matriciamento, fato ocorrido anteriormente. A administração da Unidade justificou que não houve procura para marcar consulta e também não havia casos encaminhados pelo CAPS. O período reservado para o matriciamento foi utilizado para uma reunião das equipes para avaliação dos procedimentos de encaminhamento e organização do acesso da demanda.

Embora com o aumento observado no acesso dos usuários ao serviço, não foi possível identificar expansão de cobertura no matriciamento, pois como identificado nas falas, o número de atendimento/dia para o Apoio Matricial e a periodicidade mensal atendem de forma restrita as necessidades identificadas pelos próprios profissionais. Agrava-se a situação quando da ausência ou redução de critérios para a triagem dos casos a serem assistidos, pois redunda em atendimentos de revisão dos casos assíduos, da clínica geral ou da assistência social. 

Portanto, questiona-se se a AB estaria realmente comprometida, incorporando em suas ações a atenção à saúde mental. Os resultados apresentados podem configurar uma conjuntura que aponta um cenário de limitações no serviço prestado. 

Os resultados encontrados apontam que o processo de implementação do ApM nas UBS da SER-IV inverte a lógica (oferta/demanda) de incorporação das diretrizes de saúde mental na AB sugeridas pelo Ministério da Saúde (CNS, 2003), que visa a dotar a Atenção Básica de material teórico-prático para atender aos casos de saúde mental que estão na Rede Básica. Cabe observar que, em 2005, o contexto dos serviços substitutivos de saúde mental da SER-IV, CAPS geral, encontrava-se em vias de estrangulamento por atender casos de saúde mental dos diversos níveis de atenção. A solução proposta pela coordenação foi a implantação do Apoio Matricial à AB para que este serviço, ao assumir os casos, desafogasse o fluxo de usuários no CAPS. (Relatório Interno da Coordenação de Saúde Mental da SER-IV, cedido com autorização). 

Entretanto, respeitando o processo de sensibilização junto à AB, o que pode ser percebido no campo foi a sobrecarga de atividades que a AB passou a acumular. Nesta circunstância, o atendimento à Saúde Mental entra no escopo das ações da AB como um escape para os serviços especializados.

Nesse sentido, estudos realizados junto à equipe de saúde da família (LUCCHESE et al., 2009; DIMENSTEIN et al., 2009) apontam claramente a importância de um serviço, como o ApM, para aumentar a resolutividade destes serviços. Para que as ações de saúde mental possam ser incorporadas como objeto de atuação/intervenção será importante investir na gestão de pessoas/profissionais, ampliar sua formação e viabilizar suas potencialidades para que seja possível uma reorientação na atenção à saúde mental. O propósito é que, dessa maneira, não venha a se tornar apenas uma função a mais dentre tantas responsabilidades e sem capacidade de responder às reais necessidades dos usuários. 

O arranjo organizacional ApM é incorporado nas UBS estudadas não por um reconhecimento inicial pela AB da necessidade de ter ApM como ferramenta para melhoria de uma prática já vigente. Mas em realidade aparece como uma proposta de reorganização de outro serviço, mesmo que em cadeia, que se reflita em beneficio para toda a rede de saúde mental do município.

O Estudo de BRÊDA e AUGUSTO (2001), realizado em Maceió com equipes de PSF, já apontava como um de seus resultados a necessidade que a AB tem de um apoio especializado. Mas em distintos contextos, como sentir a ausência de algo que nunca se teve, considerando que até 2005 o atendimento de casos de transtorno mental pela atenção básica em Fortaleza era uma exigência ao controle da porta de entrada/encaminhamento para o serviço especializado.

O estudo realizado em Natal por DIMENSTEIN et al. (2009) reforça que: não há clareza acerca do papel desempenhado pelo Apoio Matricial na Atenção Básica e os profissionais não se sentem preparados para uma forte demanda de saúde mental. No presente estudo em Fortaleza foram encontradas condições semelhantes. Apesar de contar com serviços especializados como referência e com o ApM, os profissionais do saúde da família revelam que muitas vezes encaminham as queixas de saúde mental ou nem recebem essa demanda por não ter recursos teóricos e práticos para acompanhar os casos.

Diante do exposto, configura-se que o acesso aos cuidados de saúde mental na AB é um problema que remete ao planejamento e reorganização do serviço, pois desde a recepção do usuário na UBS e seu acompanhamento pela equipe de saúde da família, revela-se a necessidade de regulação da porta de entrada e da oferta de serviço potencialmente capaz de atender ao usuário. (SILVEIRA; VIEIRA, 2009).	A incorporação do ApM no atendimento dos casos de saúde mental na Atenção Básica resultou na exigência de que o acesso e o acompanhamento dos usuários seja feito pela própria ESF. Essa modificação na oferta tem pressionado o serviço a reorganizar o fluxo e a sistemática para o adequado acompanhamento dos casos de transtorno mental. No entanto, os resultados apresentados mostram dificuldades e/ou barreiras que ainda se manifestam na organização do processo de trabalho dos profissionais da ESF no atendimento aos casos.

[A Atenção Básica deve] [...] desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado; (MS, 2006). 





7.2 Acompanhamento da Saúde Mental na Atenção Básica 





As ações de saúde mental na Atenção Básica devem ser delineadas buscando a efetivação da política de saúde mental do município de Fortaleza. A implementação do Apoio Matricial vem possibilitar à AB (re)organizar seus serviços, utilizando novas estratégias, novos procedimentos e novas práticas, que satisfaça os propósitos de um atendimento de qualidade.

A responsabilização compartilhada no atendimento aos casos de saúde mental na AB exclui a lógica do encaminhamento, pois visa a aumentar a capacidade resolutiva de problemas de saúde pela Estratégia Saúde da Família (MS, 2003). Portanto, o ApM detém o lugar e a prática da especificidade, a Atenção Básica as intervenções em processos coletivos, e ambos, nesta estratégia, se colocam como instrumentos teóricos e práticos que viabilizam a construção e a execução de projetos terapêuticos na atenção à saúde mental.

O presente estudo, através das análises das entrevistas e da participação do pesquisador nos encontros de ApM, identificou o acompanhamento dos casos de saúde mental como essencial para uma compreensão crítica dos distintos fatores que influenciam a dinâmica e a funcionalidade da AB no atendimento à saúde mental.

Para atender às necessidades dos usuários, de acordo com o que se estabelece em parceria com o Apoio Matricial, os profissionais da Atenção Básica revisam suas condutas, seu conhecimento técnico-científico, sua adequação ao serviço e, desta forma, estruturam e executam suas ações. Para que suas ações sejam de fato resolutivas, segundo MENDES (2002), é fundamental que estejam qualificados para acompanhar os casos de saúde mental na UBS, que muitas vezes não são identificados, por conseguinte os casos recebem somente tratamento para o rol de queixas apresentadas. 

O conteúdo das falas dos sujeitos da pesquisa revelou que a dinâmica do acompanhamento dos casos de saúde mental na AB detém forte influência do modelo biomédico centrado no saber psiquiátrico, da cultura da medicalização na saúde e na (in)adequação dos profissionais ao serviço. Também revelam que o desafio proposto de fazer saúde mental na AB é capaz de produzir uma prática mais autônoma. Entretanto, as limitações apontam a necessidade de uma análise crítica do lugar e da função do ApM pelo risco deste se tornar somente mais uma oferta no cardápio do serviço da Atenção Básica. 

O presente estudo aponta para as limitações relativas ao acompanhamento de casos de saúde mental na AB através do apoio matricial. SILVEIRA e VIEIRA (2009) identificaram em estudos de alguns pesquisadores as fragilidades e contradições na operacionalização da Estratégia Saúde da Família - ESF, principalmente no que se refere ao caráter prescritivo e vertical dos programas do MS; inadequação da assistência às realidades locais; despreparo dos profissionais para lidar com conteúdos e aspectos subjetivos no cotidiano da assistência; para o cuidado do sofrimento psíquico e tendência à medicalização dos sintomas 

O atendimento e o acompanhamento dos casos de saúde mental na AB, de acordo com as falas, têm priorizado os Transtornos Mentais Leves, mesmo que a recomendação seja para compartilhar o cuidado de casos de transtorno mental severo e crônico, tentativas de suicídio, vítimas de violência e outros agravos em parceria com o ApM. Identifica-se no atendimento conjunto e/ou no individual que o acompanhamento e as intervenções são realizados com casos que demandam intervenções com menor suporte especializado ou casos com terapêuticas já prescritas ou casos em que o profissional tenha acumulado experiência por ter vivenciado situação semelhante.

Existem aspectos que devem ser considerados para este argumento. O desempenho relatado pelos profissionais da AB está vinculado a uma autopercepção de como é possível acompanhar casos utilizando procedimentos rotineiros, seu potencial de agregar ações complementares e identificar e utilizar os recursos disponíveis na Unidade. Mesmo o ApM estando presente e garantindo o suporte específico nas intervenções, o acompanhamento está restrito a uma relação tipo de caso/condição teórico-prática do profissional, que restringe com frequência o acompanhamento aos casos de saúde mental identificados como leves.

Ao atender somente aos casos leves, os profissionais expressam que assim o fazem pela necessidade de deter maior segurança em seus procedimentos, principalmente quando o acompanhamento é individual e possa ocorrer fora do ApM. A confiabilidade em seus procedimentos interfere na conduta dos profissionais, casos crônicos ou severos não são identificados pelas equipes, sendo infrequentes os registros na Unidade dos casos de internação ou os que são acompanhados somente pelos CAPS. Talvez a aproximação da AB com a Saúde Mental nesse momento seja possível através dos casos leves. Essa situação pode ser compreendida como um recurso de adaptação à nova realidade da atenção à saúde mental na Rede Básica.

Acompanhar casos de saúde mental na AB tem por outro lado mostrado que esse encontro é possível e que tem possibilitado ao profissional vivenciar uma prática mais autônoma individual e coletiva. Aqueles que vão se adaptando à reorganização do serviço, que se apropriam de novos recursos terapêuticos e aperfeiçoam as ferramentas da ESF conseguem desenvolver suas atividades cada vez mais independentes do ApM e dos serviços de referência. 

O estudo de NASCIMENTO (2007) já apontava a necessidade de os profissionais da ESF atuarem de forma mais independente, pois o matriciamento não tem a obrigação de atender/discutir/acompanhar todos os casos de saúde mental existentes na área de abrangência da equipe. Mais uma vez revisitam-se os achados do presente estudo que será desafiador tanto para a AB como para o ApM compartilhar responsabilidades em um processo longitudinal de cuidar da saúde mental no território.

Mesmo considerando que todos os esforços para implementar o ApM na AB têm efeitos positivos sobre as práticas, destaca-se no conteúdo das falas dos profissionais um relevante contexto de limitações, barreiras e dificuldades vivenciadas pela AB para acompanhar os casos de saúde mental, que são merecedores de reflexões críticas sobre o real propósito do ApM e sua operacionalidade. Ao contrário de ser uma estratégia para incrementar a AB, corre-se o risco de se instituir mais uma oferta para o atendimento exclusivo da saúde mental, comprometendo a perspectiva do atendimento integral na AB.

Segundo CAMPOS (2006), as equipes de saúde não têm uma formação que possibilite atender às necessidades subjetivas, afetivas e as condições psíquicas dos indivíduos e da comunidade. Em um conjunto de situações que aparecem como limitadoras ao acompanhamento, destaca-se a prescrição medicamentosa. As falas dos profissionais apontam que o acompanhamento é realizado mais frequentemente pelo médico. A condição científico-legal do médico torna-o referência para o acompanhamento dos usuários, especificamente pela prescrição medicamentosa. Os demais membros das equipes da saúde da família também relacionam suas ausências no acompanhamento pelo mesmo motivo. Também acreditam que os usuários se mantêm no atendimento do apoio matricial buscando a garantia do tratamento medicamentoso.

O PSF desenvolve ações individuais e coletivas na sua rotina com destaque para grupos (hipertensos, obesos, idosos, etc.). Para MACHADO e MOCINHO (2003), esses grupos podem ser potencializados em seu alcance por meio da participação dos portadores de sofrimento psíquico sem a necessidade de se construir grupos específicos de saúde mental ou o atendimento individual especializado. Estudos mostram que o uso de dispositivos tradicionais favorece a cronificação e dependência dos usuários por serviços específicos (LANCETTI, 2001). No presente estudo, somente dois profissionais relataram que quando realizam grupos trabalham os aspectos subjetivos e demandas psíquicas independentemente da queixa principal. Os demais entrevistados referem não dispor de tempo para formar ou participar de grupos com usuários, mas reconhecem a importância de tê-los nas UBS. Cidades no Brasil, como Campinas, Sobral, Quixadá, Chapecó (TÓFOLI, 2007; COIMBRA, 2007; GOMES et al., 2006; SAMPAIO; BARROSO, 2005) desenvolveram experiências exitosas, exemplares de saúde mental na Atenção Básica, e que hoje fazem parte da política local, mas todas únicas, idealizadas e realizadas naquele território, com suas especificidades, identificaram suas fragilidades e potencialidades e deflagraram um processo intenso de inserção da saúde mental na AB de influência nacional. Na atual política de saúde mental de Fortaleza, as relações político-administrativas da saúde têm se condicionado a um ritmo menos intenso das ações de saúde mental na Atenção Básica.

A política de Recursos Humanos, que a princípio garantiria cobertura da Estratégia de Saúde da Família em Fortaleza, tem-se colocado como impasse e até mesmo limitante das ações da Atenção Básica. Mesmo com a ampliação da cobertura de 15% para 43% em 2006 (SMS, 2007), a realidade encontrada em todas as Unidades estudadas era a carência no número de equipes e muitas equipes incompletas. A carência de Recursos Humanos agrava as condições necessárias para o acompanhamento de casos de usuários com transtorno mental que participam ou não do Apoio Matricial. O número inadequado de profissionais provoca sobrecarga de trabalho, consequentemente de responsabilidades, e fragiliza os propósitos do matriciamento, que em resumo é de fortalecer a rede de cuidados em saúde mental.

Neste contexto o ApM pode não ter sustentabilidade, pois a ausência de equipes e/ou profissionais compromete a funcionalidade do arranjo organizacional, que ao compartilhar os problemas de saúde mental com a AB terá sua capacidade resolutiva diminuída. Assim, ao contrário do que afirmam as diretrizes, a médio e longo prazo aumenta-se o risco da clínica na AB não ultrapassar a dimensão biológica e não valorizar e incorporar na avaliação clínica as dimensões subjetivas e sociais que estão presentes no processo saúde-doença.

Todavia, os profissionais que hoje estão na AB reconhecem que para atuar no campo da saúde mental é necessário ampliar o conhecimento específico e incorporar novas ações terapêuticas. Existe uma carência de capacitação em relação aos profissionais sujeitos deste estudo, ou seja, todos referem não ter participado de momentos pontuais de capacitação em saúde mental, psiquiatria ou práticas terapêuticas alternativas. Ressalta-se que por ocasião da implementação do ApM na AB vários profissionais da AB e da rede de saúde mental participaram de capacitações/formações /jornadas e congressos específicos da área. (SMS, 2009). 

Os profissionais reconhecem nos encontros com os apoiadores matriciais um momento de qualificação/capacitação. Entretanto, são relatados como impeditivos para o acompanhamento dos casos a ausência de preparação para grupos terapêuticos, conhecimento limitado da farmacoterapia por psicotrópicos e outros recursos terapêuticos. O acompanhamento apresenta-se frágil e deficiente, limitado às intervenções durante os encontros com o ApM.

Os obstáculos aqui relatados têm colaborado para uma prática recorrente, o acompanhamento em primazia ocorre somente durante os encontros mensais com o Apoio Matricial. Também não há referência sobre ações de identificação/busca de demanda reprimida com delimitações de área de risco. Os casos assistidos só retornam de acordo com o aprazamento do ApM, ficando a continuidade da atenção comprometida. Essa lógica de atendimento, sem uma avaliação e ajustes, com o tempo tende a constituir as equipes de referência em saúde mental como mais uma atividade especializada na AB. Surge o risco do dispositivo do ApM se constituir como um programa pontual e vertical de atenção à saúde mental nas unidades de saúde de Fortaleza.

Porém, até mesmo as atividades realizadas em conjunto têm sofrido com a falta de continuidade das ações. Os encontros são marcados por ausências de registro escrito ou oral sobre os casos por parte da AB. A troca de informações ou mesmo uma evolução se torna impossível já que não se estabeleceram critérios para o registro das atividades. Destaca-se que quase toda rede municipal de saúde de Fortaleza utiliza prontuário eletrônico com sistemas interligados, com exceção para os CAPS. 

Por ocasião da presença do pesquisador no campo, foram acessados prontuários eletrônicos da Saúde da Família de usuários com maior tempo e frequência de participação no ApM. Constatou-se a ausência de informações/registros referentes ao atendimento realizado com o ApM e ao projeto terapêutico. O único registro fica sob a responsabilidade e guarda da equipe do ApM, de modo que, se necessário uma informação sobre o estado de um usuário, não há de imediato como acessá-la. Evidencia-se a má utilização de um recurso tecnológico disponível à rede que poderia favorecer um melhor desempenho na continuidade do cuidado, bem como maior interação entre os níveis de atenção. A observação dos encontros matriciais permitiu identificar a ausência de informações pregressas e de responsabilização pelos casos acompanhados pela equipe da saúde da família, transparecendo uma situação de informalidade no atendimento agendado.

O contexto exposto permite inferir que a assistência aos casos de saúde mental na AB de Fortaleza encontra-se limitada por uma conjunção de fatores: deficiência no alcance do acesso; inapropriada cobertura da ESF; carência de qualificação e sensibilização dos profissionais nos serviços e limitações organizacionais, teórico-práticas relativas à implementação de novo dispositivo. Estes fatores comprometem as iniciativas e os avanços proporcionados pela implementação do ApM em saúde mental. 

Segundo MUNARI et al. (2008), existe um despreparo e uma desmotivação dos profissionais de saúde para investir no aspecto subjetivo da relação profissional-usuário no cuidado, pois a realidade mostra que as ações são individualizadas, focadas na terapia medicamentosa, consultas e visitas domiciliares, de maneira que para provocar uma mudança nesse processo será necessário refletir sobre práticas mais interativas, ter maior manejo no território sobre as questões subjetivas, romper com formas e modos cristalizados de cuidar da saúde. É preciso reconstruir o modo de atenção à saúde mental no âmbito da AB, incorporando ações de promoção, de escuta qualificada e de conscientização da relação mente/corpo que contemplem uma clínica psicossocial com práticas integrativas. 







8 CONSIDERAÇÕES FINAIS





Diante das discussões que foram realizadas, ao longo deste estudo, destacam-se alguns fatores considerados relevantes na avaliação da atenção em saúde mental na AB através da implementação do Apoio Matricial. Estes fatores possibilitam aumentar a resolutividade ao reformular a organização dos serviços e das práticas. 

Os achados da presente pesquisa mostram que passos largos já foram dados na direção de produzir uma atenção qualificada ao atendimento à saúde mental com a implementação do ApM. As experiências vividas pelas Unidades de Saúde e os profissionais pioneiros em atuar com o matriciamento em Fortaleza têm revelado a necessidade de as ações serem estruturadas para uma prática pautada no sujeito, na lógica de território com ações coletivas e com qualidade para garantir o atendimento à saúde mental.

A análise das falas dos sujeitos na pesquisa permitiu avaliar que o processo de incorporação do ApM em saúde mental na AB é complexo. Foi possível identificar um processo de interação com os outros níveis de atenção, permitindo promover a reorganização dos serviços e das práticas. No entanto, essas mudanças estão sempre mergulhadas no conflito: atendimento integral na AB e a atenção específica em saúde mental por uma equipe especializada. 

O Apoio Matricial detém o potencial de propiciar a reorganização do serviço de forma a ampliar o acesso ao atendimento às necessidades de saúde mental dos usuários. Uma das características principais encontrada no trabalho foi a ampliação do acesso de usuários que não eram captados antes da implementação do ApM. No entanto, a forma restrita como tem sido o agendamento e o seguimento dos casos parece não ter aumentado a cobertura real dos serviços. 

De acordo com os dados, o reconhecimento da demanda com transtorno mental por parte do serviço e dos profissionais já revela um ganho em potencial para a saúde mental na AB. No entanto, a capacidade e a competência da AB em dar seguimento põem em dúvida o quão efetivo é o cuidado do caso em si. Constata-se que os usuários recebem o atendimento de forma pontual nos dias dos encontros com o matriciamento, mas ao não ter sido observado o adequado seguimento desses casos pela equipe da AB identifica-se a fragilidade no atendimento integral. Essa dinâmica pode resultar em uma descontinuidade no atendimento, sem uma regulação das ações das equipes. Assim o ApM tende a se constituir em mais uma atividade especializada na AB.

Essa situação, se não for devidamente equacionada, poderá comprometer o papel da ESF junto ao seu território para captar e atender às demandas de saúde do usuário, família e comunidade.

Quando ocorre um maior envolvimento da equipe da AB, através de uma responsabilização compartilhada e continuada no atendimento aos casos de saúde mental, o acompanhamento dos casos é incorporado à rotina dos profissionais e das Unidades. Essa incorporação favorece um maior compromisso da equipe da AB em assumir os casos de saúde mental em substituição à lógica do encaminhamento para outros níveis de atenção. O processo de atenção compartilhada tem produzido sinais de que é possível uma prática na AB mais autônoma, segura e cada vez mais comprometida com os vínculos construídos no território.

A pesquisa mostra que o ApM tem permitido a construção de novos processos de trabalho que põem em questão a necessidade de maior conhecimento da saúde mental, com enfoque multi e transdisciplinar, questionando a formação tradicional nesta área de atenção. As ações de saúde mental desenvolvidas pelo grupo pesquisado são muitas vezes orientadas pela prática da psiquiatria tradicional, pois ainda há um predomínio do modelo biomédico, tendo em vista a importância dada ao medicamento no processo de atenção, e não tendo sido identificada a atuação interdisciplinar ou multidisciplinar. Existe uma carência de capacitação para os aspectos subjetivos do cuidar em saúde mental, apesar dos cursos e das oportunidades de educação permanente em serviço ofertados e descritos em relatório de gestão da saúde. (SMS, 2007).

A ausência de registros oficiais na documentação das equipes da ESF e nos prontuários eletrônicos dos usuários aponta para uma precária utilização da tecnologia disponível à rede, fato que também compromete a possibilidade de acompanhamento e continuidade do cuidado integral aos usuários. A interação entre os diversos níveis de atenção fica comprometida, pois resguarda ao ApM a total responsabilidade pelo acompanhamento dos casos.

O Apoio Matricial em saúde mental não pode ser compreendido como um serviço especializado para atender usuários e orientar os profissionais. O arranjo, ao ser incorporado pela AB, exerce uma tarefa que lida com transformações na visão de mundo e de processo saúde-doença mental, resultando em mudanças na organização dos serviços e nas intervenções individuais e coletivas sobre a forma de lidar com o sofrimento psíquico.

O cuidar da saúde mental na AB, em parceria com o ApM em Fortaleza, tem percorrido os primeiros passos limitada por uma conjunção de fatores, mas a implementação tem possibilitado ao serviço, profissionais, usuários e aos muitos atores sociais envolvidos uma maior sensibilização e acolhimento à saúde mental pelos que fazem a AB.

Fica evidente a importância da inserção da saúde mental na AB, pois se considera que o arranjo adotado tem oportunizado aos enfermeiros, médicos e ACS pesquisados evitar o uso rotineiro de práticas psiquiátricas tradicionais.

A proposta do ApM em saúde mental na AB de Fortaleza apresenta várias dificuldades operacionais. Mesmo que a iniciativa tenha propulsado novas articulações entre os níveis de atenção, a responsabilidade compartilhada ainda é um desafio para a inclusão da saúde mental na AB. 

Há muito caminho a ser percorrido na inserção das ações de Saúde Mental na Atenção Básica. O pensamento sobre esta questão deve superar os conceitos organicistas, os paradigmas e a lógica da exclusão, exigindo tempo para superar a epistemologia da doença mental, alterando conceitos e práticas atuais.

Ressalta-se que o presente trabalho agrega informações que podem contribuir para a reelaboração da dinâmica e da função dos diferentes equipamentos de saúde mental que compõem a rede municipal de saúde e sua articulação com a Atenção Básica.

As falas dos profissionais e as discussões apresentadas neste estudo revelam um contexto da saúde mental na AB peculiar ao município de Fortaleza, mas que pode guardar similaridade com outras regiões do país que vivenciam o processo de implementação do ApM em saúde mental.







9 REFERÊNCIAS





ALMEIDA FILHO, N. de et al. Estudo multicêntrico de morbidade psiquiátrica em áreas urbanas brasileiras. Revista ABP-APAL, (Brasília, São Paulo, Porto Alegre), v. 14, n. 3, p. 93-104, 1992.

ALVES, D. S. Integralidade nas políticas de saúde mental. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. de. (Orgs.). Os sentidos da Integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Ministério da Saúde/UERJ/ABRASCO. Rio de Janeiro, 2001. p. 167-176.

AMARANTE, P. D. C. O homem e a serpente: outras histórias para a loucura e a psiquiatria. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996.

______. Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Fiocruz 1994.

ANDRADE, L. H. S. G. et al. Epidemiologia dos transtornos em uma área definida de capitação da cidade de São Paulo, Brasil. Rev. Psiquiatria Clínica, 26(6), 1997.

ANDREOLI, S. B. Serviços de saúde mental no Brasil. In: MELLO, M. F. de et al. (Orgs.). Epidemiologia da Saúde Mental no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2007.

ARRETCHE, M.; MARQUES, E. (Re) Construção do conhecimento sobre a atenção básica à saúde: sujeitos, saberes, práticas e relações. Tese de Professora Titular do Departamento de Saúde da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana-Ba, 2007, 165p.

______. Municipalização da saúde no Brasil: diferenças regionais, poder do voto e estratégias de governo. Ciênc. Saúde Coletiva, São Paulo, v. 7, n. 3, 2002.

ASSIS, M. A. Análise de dados qualitativos. Mimeografado, 1998. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Reedição. Porto/ Lisboa: Edições 70, 2004.

BASAGLIA, F. A psiquiatria alternativa – contra o pessimismo da razão o otimismo da prática. In: AMARANTE, P. D. C. O homem e a serpente: outras histórias para a loucura e a psiquiatria. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996.

______. A psiquiatria alternativa – contra o pessimismo da razão o otimismo da prática. In: AMARANTE, P. D. C. O homem e a serpente: outras histórias para a loucura e a psiquiatria. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996.

BODSTEIN, R. Atenção básica na agenda da saúde. Ciênc. Saúde Coletiva, v. 7, n. 3, p.401-412, 2002.

BRÊDA, M. Z; AUGUSTO, L. G. da S. O cuidado ao portador de transtorno psíquico na atenção básica de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 6(2): 471-480, 2001.

______. O cuidado ao portador de transtorno psíquico na atenção básica de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 6(2): 471-480, 2001.

CAMPOS, G. W. de S. Equipes de referência e apoio especializado matricial: um ensaio sobre a reorganização do trabalho em saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 4(2):393-403,1999.

______. Um método para análise e co-gestão de coletivos a construção do sujeito, a produção de valor de uso e a democracia em instituições: o método da roda. São Paulo: Hucitec, 2000.

______. Reforma da reforma: repensando a saúde. 3. ed. São Paulo: HUCITEC, 2006.

CAMPOS, G. W. de S.; DOMITTI, A. C. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cadernos de Saúde Pública v. 23 n. 2 Rio de Janeiro/fev. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v23n2/16.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2007.

CAMPOS. C. E. A. Integrality (comprehensiveness): from the viewpoint of health care and the recent proposals regarding basic assistance in Brazil. Ciência & Saúde Coletiva, 8(2): 569-584, 2003.

CASTEL, R. A ordem psiquiátrica. - a idade de ouro do alienismo. In: AMARANTE, P. D. C. O homem e a serpente: outras histórias para a loucura e a psiquiatria. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996.

COIMBRA, V. C. C. Avaliação do Cuidado em Saúde Mental na Estratégia Saúde da Família. Tese de doutorado. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP. Ribeirão Preto. 2007.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE - CNS. 11ª Conferência Nacional de Saúde, Brasília 15 a 19 de dezembro de 2000: o Brasil falando como quer ser tratado: efetivando o SUS: acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social: relatório final/ Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, - 1. reimp. – Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 198p. 

______. 11ª Conferência Nacional de Saúde, Brasília 15 a 19 de dezembro de 2000: o Brasil falando como quer ser tratado: efetivando o SUS: acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social: relatório final/ Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, 1ª reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 198p. 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE - CNS. 12ª Conferência Nacional de Saúde: Conferência Sérgio Arouca: Brasília, 7 a 11 de dezembro de 2003: relatório final/ Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 230p.

______. Comissão Organizadora da III Conferência Nacional de Saúde Mental. Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental: Brasília, 11 a 15 de dezembro de 2001. Brasília: 2002. 213 p.

______. Comissão Organizadora da III Conferência Nacional de Saúde Mental. Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental: Brasília, 11 a 15 de dezembro de 2001. Brasília: 2002, 213p.

CONTANDRIOPOULOS, A. P. et al. A avaliação na área de saúde: Conceitos e métodos. In: HARTZ, Z. M. A. (Org.). Avaliação em saúde: dos modelos conceituais à prática na análise da implantação de programas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997, p. 29-47.

DATASUS. Informações de Saúde. Brasília. 2006. Disponível em: <http://pnass.datasus.gov.br>. Acesso: 15 jul. 2007.

DELGADO, P. G. G. et al. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil – Conferência Nacional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. In: MELLO, M. F. de; MELLO, A. A. F.; KOHN, R. (Orgs.). Epidemiologia da saúde mental no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2007. p. 39-83.

DESLANDES, S. F.; GOMES, R. A pesquisa qualitativa nos serviços de saúde: notas teóricas. In: BOSI, M. L. M; MERCADO-MARTÍNEZ, F. J. (Orgs.). Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 99-120.

DIMENSTEIN, M. et al. O apoio matricial em unidades de saúde da família: experimentando inovações em saúde mental. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 63-74, 2009.

DONABEDIAN, A. Evaluacion de la calidad de la atencion medica. In: WHITE, K. L.; FRANK, J. Investigaciones sobre servicios de salud: una antologia. Washington, D. C., Organization Panamericana de la Salud, 1992. p. 382-404. 

______. Evaluacion de la calidad de la atencion medica. In: WHITE, K. L.; FRANK, J. Investigaciones sobre servicios de salud: una antologia. Washington, D. C., Organization Panamericana de la Salud, 1992.  p. 382-404.

FIDELIS, P. O desafio da produção de indicadores para avaliação de serviços de saúde mental: um estudo de caso do Centro de Atenção Psicossocial Rubens Corrêa, RJ. In: SCLIAR, M. et al. Archivos de saúde mental e de atenção psicossocial. Coleção Archivos. Rio de Janeiro, NAU Editora, 2003.

FIGUEIREDO, M. D. Saúde mental na atenção básica: um estudo hermenêutico-narrativo sobre o Apoio Matricial na rede SUS-Campinas(SP). Dissertação de Mestrado. Campinas: São Paulo, 2005.

GAWRYSZEWSKI, V. P.; JORGE, M. H. P. de M.; KOIZUMI, M. S. Mortes e internações por causas externas entre os idosos no Brasil: o desafio de integrar a saúde coletiva e atenção individual. Rev. Assoc. Med. Bras., São Paulo, v. 50, n. 1, 2004.

GOMES, V. G. et al. Apoio matricial: estratégia de interlocução na rede de saúde de Campinas - SP. Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas, Departamento de Medicina Preventiva e Social. Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Aprimoramento em Saúde Mental. Campinas, 2006.

GUBA, E. G.; LINCOLN, Y. S. The countenance of fourth generation evaluation. In: LIPSEY, M.; CORDRAY, D. Evaluation Studies Review Annual, v. 11, Beverly Hills, CA: Sage, 1987. 

HARTZ, Z. M. de A. (Org.). Avaliação em saúde: dos modelos conceituais à prática na análise da implantação de programas. Rio de Janeiro: Fiocruz; 1997.

______. Avaliação dos programas de saúde: perspectivas teórico metodológicas e políticas institucionais. Ciência & Saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p. 341-53, 1999.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2000. Brasília, 2003. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/ estimativa2006/estimativa.shtm>. Acesso em 15 jan. 2007.

______. Estimativa 2009. Brasília, 2009. Disponível em: <http://dialogospoliticos.wordpress.com/2009/08/15/ibge-estimativa-populacional-dos-municipios-do-ceara-em-2009/>. Acesso em: 20 maio 2009.

JORGE, M. S. B. et al. Avaliação da qualidade do programa saúde da família no Ceará: a satisfação. Revista Baiana de Saúde Pública, v. 31, p. 258-266, 2007. 

KESSLER, R. C. et al. Lifetime and 12-Month Prevalence of DSM-III-R Psychiatric Disorders in the United States. Arch Gen Psychiatry, 51(12):8-19, jan., 1994.

KESSLER, R. C. et al. Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry. Dec. 52(12):1048-60, 1995.

KODA, M. Y. A construção de sentidos sobre o trabalho em um Núcleo de Atenção Psicossocial. In: SCLIAR, M. et al. Archivos de saúde mental e de atenção psicossocial. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2003. (Coleção Archivos).

LANCETTI, A. (Org.). Saúde mental e saúde da família. São Paulo: HUCITEC, 2001. (Saúdeloucura, 7).         

LIBÉRIO, M. Avaliação de qualidade de serviços de saúde mental. Revista Saúde em Foco – Informe Epidemiológico em Saúde Coletiva. n. 21: 61-78, julho, 2001.

LUCHESE, R. et al. Saúde mental no Programa Saúde da Família: caminhos e impasses de uma trajetória. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 25(9):2033-2042, set. 2009.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

MACHADO, A. P. C.; MOCINHO, R. R.. Saúde mental: um desafio no programa saúde da família. Boletim da Saúde, Porto Alegre, v. 17, n. 2, jul./dez., 2003.

MACHADO, R. et al. Danação da norma: medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Graal. 1978.

______. A recusa à desospitalização psiquiátrica: um estudo qualitativo. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2005. v. 21, n. 5, p. 1472-1479.

MARCON, S. R. et al. Saúde Mental e PSF: construindo estratégias de atenção psicossocial. Rev. Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 21, n. 2/3, p. 51-59, maio/dez. 2007.

MARI, J. J.; JORGE, M. R.; KOHN, R. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos em adultos. In: MELLO, M. F. de; MELLO, A. A. F.; KOHN, R. (Orgs.). Epidemiologia da saúde mental no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2007. p. 119-141. 

MARSIGLIA, R. G.; SILVEIRA, C.; CARNEIRO JÚNIOR, N. Brasil: indicadores sociodemográficos e características das políticas públicas na década de 1990. In: MELLO, M. F. de; MELLO, A. A. F.; KOHN, R. (Orgs.). Epidemiologia da saúde mental no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2007. p. 17-37.

MARX, K. Contribuição para a crítica da economia política. Lisboa: Estampa. 1973.

MATIDA, A. H.; CAMACHO, L. A. B. Pesquisa avaliativa e epidemiológica: movimentos e síntese no processo de avaliação de programa de saúde. Cad. de Saúde Pública, 2004; 20 (1): 37-47.

MENDES, E. V. A atenção primária à saúde no SUS. Fortaleza. Escola de Saúde Pública do Ceará, 2002.

MERHY, E. A rede básica como uma construção da saúde pública e seus dilemas. In: MERHY, E; ONOCKO, R. (Orgs.). Agir em saúde – um desafio para o público. São Paulo: Hucitec, 1997.

MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS. SAS/DAPES. Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Saúde Mental em Dados - 6, ano IV, n. 6, junho de 2009. Brasília, 2009. Informativo eletrônico de dados sobre a Política Nacional de Saúde Mental. 17p. Disponível em: <http://www.saude.gov.brehttp://www.saude.gov.br/bvs/saudemental>. Acesso em: 15 jul. 2007.

______. SAS/DAPES. Coordenação Nacional de Saúde Mental. Saúde Mental em Dados - 6, Ano I, nº 2, jan-jul de 2006. Brasília, 2006. Informativo eletrônico de dados sobre a Política Nacional de Saúde Mental. 39p.

______. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações programáticas estratégicas / Departamento de Atenção Básica. Coordenação Geral de Saúde Mental e Coordenação de Gestão da Atenção Básica. Circular Conjunta n. 01/03, de 13/11/03. Brasília. 2003.

______. Secretaria de Atenção à Saúde/DAPE. Saúde Mental no SUS: acesso ao tratamento e mudança do modelo de atenção. Relatório de Gestão 2003-2006. Ministério da Saúde: Brasília, 2007.

______. Secretaria Executiva. Secretaria de Atenção à Saúde. Legislação em saúde mental: 1990-2004. Ministério da Saúde - Secretaria Executiva, Secretaria de Atenção à Saúde. 5. ed. ampl. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

MODESTO, T. N.; SANTOS, D. N. Saúde mental na Atenção Básica. Revista Baiana de Saúde Pública, v. 31, n. 1, p. 19-24, jan./jun. 2007.

MUNARI, D. B. et al. Saúde Mental no Contexto da atenção básica: potencialidades, limitações, desafios do Programa Saúde da Família. Rev. Eletr. Enf., 10(3):784-95, 2008.

MUNARI, D. B. et al. Saúde mental no contexto da atenção básica: potencialidades, limitações, desafios do Programa Saúde da Família. Rev. Eletr. Enf., 10(3):784-95, 2008.

NASCIMENTO, C. C. Apoio matricial em saúde mental: possibilidades e limites no contexto da reforma psiquiátrica. Dissertação de Mestrado. Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.

NOGUEIRA-MARTINS, M. C. F.; BÓGUS, C. M. considerações sobre a metodologia qualitativa como recurso para o estudo das ações de humanização da saúde. Saúde e Sociedade. v. 13, n. 3, p. 44-57, set./dez. 2004.

NUNES, M. et al. Ações de Saúde Mental no Programa Saúde da Família: confluências e dissonâncias das práticas com os princípios das reformas psiquiátrica e sanitária. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(10):2375-2384, out., 2007.

ODA, A. M. G. R.; DALGALARRONDO, P. Histórias das primeiras instituições para alienados no Brasil. História, ciência e saúde – Manguinhos, v. 12, n. 3, 983-1010, 2005.

______. O início da assistência aos alienados no Brasil ou importância e necessidade de estudar a história da psiquiatria. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, v. VII, n. 1, p. 128-141, mar., 2004.

OLIVEIRA, F. J. A de. A contribuição da Antropologia nos estudos de satisfação e Avaliação dos Serviços de Saúde no nível de atenção primária à saúde: Vale a pena ouvir o que os usuários têm a nos dizer?. Revista Técnico-Científica do grupo Hospitalar Conceição,11(1):18-32, 1998.

ONOCKO-CAMPOS, R. T.; FURTADO, J. P.. Entre a saúde coletiva e a saúde mental: um instrumental metodológico para avaliação da rede de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Sistema Único de Saúde. Cad. Saúde Pública, v. 22, n. 5, p. 1053-1062, 2006.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – OMS. Informe sobre la salud em el mundo 2001 - Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas. Genebra, 2001.

PATTON, M. Q. Qualitative evaluation and research methods. 3. ed. Newbury Park: Sage Publications; 2002.

PEDROSA, J. I. dos S. Perspectivas na avaliação em promoção da saúde: uma abordagem institucional. Ciência & Saúde Coletiva, 2004, 9 (3): 617-626.

PEREIRA, A de A.; ANDRADE, L. O M. de. Rede Integral de Atenção à Saúde Mental, de Sobral, Ceará. In: LANCETTI, A. (Org). Saúde loucura número 7 – saúde mental e saúde da família. São Paulo: Hucitec, 2005.

PITTA, A. M. F. Atenção à Saúde Mental. Conferência de abertura do II Simpósio Internacional de Modelos de atenção à saúde mental. Realizado em Fortaleza-Ce de 08 a 11 de maio de 2007. (nota)

______. (Org.). Reabilitação Psicossocial no Brasil. 2. ed. São Paulo: HUCITEC, 2001. v. 01. 168 p.

PITTA, A. M. F. Redes, territórios, intersetorialidade e saúde mental. Disponível em: <http://www.abrasco.org.br/.../Ana%20Pita%200930% 20ABRASCOredes1,2006.ppt>. Acesso em: 22 maio 2009.

______. Qualidade de serviços de saúde mental: desafios para a epidemiologia. J.B.P., 45(6): 313-321, 1996.

PORTOCARRERO, V. M. O dispositivo da saúde mental – uma metamorfose na psiquiatria brasileira. In: AMARANTE, P. D. C. O homem e a serpente: outras histórias para a loucura e a psiquiatria. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996.

ROTELLI, F. A instituição inventada. In: NICÁCIO, F. (Org.). Desinstitucionalização. São Paulo: Hucitec, 1990. p. 89-99.

SAMPAIO, J. J. C.; BARROSO, C. M. C. Centros de Atenção Psicossocial e Equipes de Saúde da família: diretrizes e experiências no Ceará. In: LANCETTI, A. (Org). Saúde Loucura número 7 – saúde mental e saúde da família. São Paulo: Hucitec, 2007.

______. Centros de Atencção Psicossocial e Equipes de Saúde da família: diretrizes e experiências no Ceará. In: Lancetti. A. (Org.). Saúde loucura número 7 – saúde mental e saúde da família. São Paulo: Hucitec, 2005.

SANTOS, A. W. G. dos. Avaliação Crítica dos centros e núcleos de atenção psicossocial no nordeste: perfil organizacional dos serviços instalados até 31 de dezembro de 1995. Fortaleza, 1997. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde Pública) – Universidade Estadual do Ceará.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - SMS. Política de Saúde Mental do Município. Fortaleza. 2007. Disponível em: <http://www.saudefortaleza.ce.gov.br/internet/end_us_index.asp#ser>. Acesso em: 15 jul. 2007.

______. Política de Saúde Mental do Município. Fortaleza. 2007. Disponível em: <http://www.saudefortaleza.ce.gov.br/internet/end_us_index. asp#ser>. Acesso em: 15 jul. 2007.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - SMS. Relatório de Gestão 2007 da Secretaria Municipal de Saúde: saúde, qualidade de vida e ética no cuidado. Disponível em: <http://www.sms.fortaleza. ce.gov.br/sms_v2/ Downloads/relGestao2007. pdf>. Acesso em: 20 maio 2009.

______. Relatório de Gestão 2006 da Secretaria Municipal de Saúde: saúde, qualidade de vida e ética no cuidado. Disponível em: <http://www.sms.fortaleza.ce.gov.br/sms_v2/Downloads/relGestao2006. pdf>. Acesso em: 15 jul. 2007.

SILVEIRA. D. P. da; VIEIRA, A. L. S. Saúde Mental e Atenção Básica em Saúde: análise de uma experiência no nível local. Ciênc. Saúde Coletiva, 14(1):139-148, 2009.

SPINK. M. J. (Org.). Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2004.

STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002.

TANAKA, O. Y.; RIBEIRO, E. L. Desafio para a atenção básica: incorporação da assistência em saúde mental. Cadernos de Saúde de Pública, Rio de Janeiro, v. 22, n. 9, p. 1845-1853, 2006.

______. Ações de saúde mental na atenção básica: caminho para ampliação da integralidade da atenção. Ciênc. Saúde Coletiva. 14(2): 477-486, 2009.

TEIXEIRA, M. O. Nascimento da psiquiatria no Brasil. Cadernos IPUB, v. 8, p. 42-78, 1997.

TENÓRIO, F. A reforma psiquiátrica brasileira, da década de 1980 aos dias atuais: história e conceitos. História, Ciências, Saúde, Manguinhos. Rio de Janeiro, 9(1): 25-29, jan./abr. 2002.

TÓFOLI, L. F.; FORTES, S. Apoio Matricial de saúde mental na atenção primária no município de Sobral,CE: o relato de uma experiência. Sanare, Sobral, v. 6, n. 2, p. 34-42, jul./dez. 2005/2007.

TRALDI, M. S. O que é o Centro de Atenção Psicossocial hoje? Revendo um conceito e uma prática à luz das transformações estruturais contemporâneas. Dissertação de Mestrado. Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo/USP. São Paulo, 2006. 391p.

TRAVASSOS, C.; MARTINS, M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20 Sup 190-198, 2004.

TRAVERSO-YÉPEZ, M; MORAIS, N. A. de. Reivindicando a subjetividade dos usuários da Rede Básica de Saúde: para uma humanização do atendimento. Cad. de Saúde Pública, 20 (1): 80-81, jan./fev., 2004.

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais – a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas S. A., 1995. 

UCHIMURA, K. Y.; BOSI, M. L. M. Qualidade e subjetividade na avaliação de programas e serviços em saúde. Cad. de Saúde Pública, 18 (6): 1561-1569, 2002.

VIACAVA, F. et al. Uma metodologia de avaliação de desempenho do sistema de saúde brasileiro. Ciências & Saúde Coletiva, 9(3): 711-724, 2004.

YIN, R. K. Estudo de Caso – planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman Companhia, 2005.







ANEXOS

· 

Anexo 1 - Diagrama da Rede de Atenção à Saúde Mental
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Anexo 2 - Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de São Paulo/USP.





Anexo 3 - Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará.











Anexo 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

		



		UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Curso de Doutorado em Saúde Pública / DINTER-Ce.





TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

(Via do Participante)

	

	Encontra-se em execução a pesquisa intitulada: Ações de Saúde Mental na Atenção Básica: possibilidades e limites da assistência ao portador de transtorno mental no município de Fortaleza-Ce; com a mesma pretendemos identificar e compreender formas de atuação dos serviços de atenção básica de saúde junto aos pacientes com transtorno mental, egressos ou não de hospital psiquiátrico; e a conformação da adesão do usuário ao atendimento. Para tanto, gostaríamos de contar com a sua participação e permissão para divulgação dos resultados autorizados através deste termo.

	A pesquisa predomina uma abordagem qualitativa e será desenvolvida em duas etapas: 1ª) Quantitativa – (nº internações, altas, encaminhamentos, perfil diagnóstico, referência e contra-referência) e 2ª) Qualitativa – entrevista com profissionais de saúde da Rede Básica (UBS/Equipe de PSF); e investigação junto aos usuários e/ou familiares que utilizam os serviços da Rede Básica (visitas e entrevistas com usuários). Esclarecemos que sua colaboração e devida autorização permitirá ao pesquisador(a) aplicar formulários de pesquisa, realizar entrevista na Unidade Básica de Saúde ou em domicílio sendo necessário gravar as mesmas para análise.

	Informamos que a pesquisa não traz riscos biológicos, psíquicos ou sociais à sua saúde ou para com seus responsáveis, e que você pode solicitar maiores esclarecimentos sobre o desenvolvimento da pesquisa a qualquer momento, ou se eventualmente necessitar afastar-se da pesquisa, sem que isso lhe acarrete qualquer dano. 

	Através deste termo fica garantido o caráter sigiloso da não identificação do participante e o cuidado ético com a divulgação das informações dadas. Se necessário, para maiores esclarecimentos pode entrar em contato com a coordenação da pesquisa pelo telefone: (85) 31019806/31019826 ou por e-mail: moraisana@uece.br, moraisana@usp.br 

________________________________________

Assinatura do Pesquisador

Fortaleza, ___ de ____________ 200__.

		



		UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Curso de Doutorado em Saúde Pública / DINTER-Ce.







TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO



(Via do pesquisador)

Após ler e receber explicações sobre a pesquisa Ações de saúde mental na atenção básica: possibilidades e limites da assistência ao portador de transtorno mental no município de Fortaleza-Ce, e ter meus direitos esclarecidos de:

1. Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa;

2. Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo;

3. Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações relacionadas à privacidade.

4. Procurar esclarecimentos com o responsável da pesquisa ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no telefone (11) 3061-7779 ou Av. Dr. Arnaldo, nº 715, Bairro: Cerqueira César, São Paulo – SP; em caso de dúvidas ou notificação de acontecimentos não previstos.

Declaro estar ciente do exposto e desejo participar do projeto de pesquisa a mim apresentado.

Fortaleza, ___ de ______________ de 200__.



Eu, _______________________________________ (pesquisador), declaro que forneci todas as informações referentes ao projeto ao participante e/ou responsável.



__________________________               __________________________

         Assinatura do usuário/familiar                                        Assinatura do Pesquisador

1. 

Anexo 5 - Regionalização de Fortaleza



 (
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
Município de Fortaleza – Microárea: Secretaria Executiva Regional IV/2006
)
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