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RESUMO 

  

O objetivo desse estudo foi compreender o trabalho desenvolvido, no período entre 2004 e 

2011, pelo grupo de supervisores de saúde mental do Programa Médico de Família (PMF) 

de Niterói. Procuramos investigar os antecedentes a partir dos quais se desenvolveu o 

trabalho desses supervisores, descrever o processo de trabalho por eles desenvolvido e 

analisar esse trabalho enquanto ferramenta de inclusão do cuidado em saúde mental na 

atenção básica. Estudamos esse trabalho a partir das teorias de Emerson Merhy e Richard 

Sennett. O primeiro entende que o trabalho em saúde envolve elementos de embate político 

que podem servir para a mudança ou a perpetuação de determinado modelo assistencial, a 

depender dos interesses em disputa nos espaços onde esse trabalho se desenvolve e 

principalmente naqueles onde são produzidos os atos de saúde. O segundo defende a ideia 

de que o trabalho artesanal é aquele que busca ser bem feito, tem caráter reflexivo e ético, 

evitando a alienação do trabalhador em relação aos seus fins e acabando por favorecer os 

saltos intuitivos que permitem a criação de novas ferramentas, a partir dos problemas e 

desafios enfrentados no fazer. Trata-se de pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, 

cujos dados foram coletados através de pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas 

com os profissionais que foram supervisores de saúde mental do PMF no período estudado. 

Na análise dos dados foi usada a hermenêutica, a partir de Gadamer. Identificamos que a 

articulação sistemática e regular entre os serviços de saúde mental e o PMF foi a principal 

atividade desenvolvida pelos supervisores de saúde mental e representou uma mudança no 

processo de referência e contrarreferência no campo da saúde mental em Niterói, que 

passou a envolver a discussão de casos e o cuidado compartilhado. Além disso, os 

supervisores também atuavam na articulação de redes de cuidado e apoio, aos indivíduos 

em sofrimento mental, tanto intersetoriais, quanto da própria comunidade. Nesse sentido, 

contribuíam para a inserção dos cuidados em saúde mental na atenção básica, 

principalmente em relação aos casos considerados graves. Além disso, cuidavam da saúde 

mental dos profissionais que trabalhavam no PMF. 

 

Palavras-chave: Saúde mental na atenção básica. Programa Médico de Família. Supervisão 

de saúde mental. Trabalho.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to understand the work carried out, between 2004 and 

2011, by the group of mental health supervisors of the Family Doctor Program (PMF) in 

Niterói. We seek to investigate the background from which the work of these supervisors 

was developed, describe the work process they developed and analyze this work as a tool 

for including mental health care in primary care. We studied this work based on the 

theories of Emerson Merhy and Richard Sennett. The first understands that health work 

involves elements of political conflict that can serve to change or perpetuate a certain care 

model, depending on the interests in dispute in the spaces where this work takes place and 

especially in those where health acts are produced. The second defends the idea that 

artisanal work is one that seeks to be well done, has a reflective and ethical character, 

avoiding the alienation of the worker in relation to its ends and ultimately favoring the 

intuitive leaps that allow the creation of new tools, the from the problems and challenges 

faced in doing. It is a qualitative research, of the case study type, whose data were 

collected through documentary research and semi-structured interviews with the 

professionals who were mental health supervisors of the PMF in the period studied. In the 

data analysis, hermeneutics was used, from Gadamer. We identified that the systematic and 

regular articulation between mental health services and the PMF was the main activity 

developed by mental health supervisors and represented a change in the referral and 

counter-referral process in the field of mental health in Niterói, which started to involve the 

discussion cases and shared care. In addition, supervisors also acted in the articulation of 

care and support networks, for individuals in mental distress, both intersectoral and the 

community itself. In this sense, they contributed to the inclusion of mental health care in 

primary care, especially in relation to cases considered serious. In addition, they took care 

of the mental health of the professionals who worked at the PMF. 

 

Key-words: Mental health care in primary care. Family Doctor Program. Mental health 

supervision. Work. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil atravessou grandes mudanças em relação ao seu modelo assistencial, a 

partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal (CF) de 

1988. Essa determinou, dentre outras coisas, a descentralização administrativa da saúde, 

resultando na municipalização da gestão dos sistemas locais de saúde, processo 

desenvolvido ao longo dos anos 1990. A partir de então, surgiram, no Brasil, experiências 

municipais de organização desses sistemas, a partir de uma lógica de rede regionalizada e 

hierarquizada de serviços, visando à integralidade da assistência e promovendo a 

participação popular, principais diretrizes do SUS.  

No transcurso da minha formação profissional e da minha vida de trabalho, como 

médica, tive a oportunidade de participar desse processo de transformação. Ingressei na 

universidade no começo dos anos 1980, quando vivíamos o processo de redemocratização 

no país, período de intensos debates no campo da saúde coletiva e também de 

questionamentos sobre as formas de prover cuidado para com os indivíduos em sofrimento 

mental. Nos meus devaneios de juventude, eu sonhava com o dia em que esses indivíduos 

poderiam adentrar a quaisquer serviços de saúde e serem cuidados da mesma forma que 

eram aqueles que tinham problemas em outros sistemas orgânicos. Eu me indignava: 

“porque os loucos não podem ser atendidos no ‘postinho’, como os hipertensos, diabéticos, 

cardiopatas...?”.  

Tem sido com alegria, mas também com muito trabalho, que tenho visto parte do 

meu sonho se concretizar nas últimas décadas, a partir do processo de Reforma Psiquiátrica 

brasileira (RPb). Esse processo, contemporâneo aos debates do Movimento Sanitário e ao 

surgimento do SUS, vem acontecendo desde a década de 1980 e tem permitido o desmonte 

dos grandes hospitais psiquiátricos, que predominavam até então, e a substituição dos 

mesmos pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços comunitários que 

prestam atenção aos indivíduos com problemas psiquiátricos graves.  

O Programa Médico de Família (PMF) de Niterói nasceu, em 1992, a partir da 

organização do SUS nesse município e me permitiu vivenciar o meu sonho de juventude, 

pois neste programa trabalhei entre 1997 e 2011. Fui médica de família e, posteriormente, 

supervisora de saúde mental junto às equipes de saúde da família. Assim, pude ver muitos 

“loucos” adentrarem aos “postinhos” para receberem acolhimento, atenção e cuidado 

integral em saúde. 
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Esse programa e diversas outras experiências de medicina comunitária acabaram 

influenciando na criação, pelo Ministério da Saúde (MS), do Programa Saúde da Família 

(PSF). Em 2006, o MS transformou esse programa numa estratégia para a consolidação 

dos princípios do SUS na atenção básica, denominando-a Estratégia Saúde da Família 

(ESF). Isso favoreceu sua disseminação por todo o país. 

Entretanto, um dos aspectos que diferencia a ESF em relação ao PMF de Niterói é 

que este conta, desde seu nascimento, com uma equipe de supervisão multiprofissional, 

com funções gerenciais e de capacitação das equipes de referência. Essa é uma diferença 

significativa quando pensamos sobre as mudanças e desafios trazidos para o SUS a partir 

do processo de reforma psiquiátrica brasileira.  

A partir da RPb, os serviços de atenção básica e de saúde da família passaram a 

fazer parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), ficando com a responsabilidade de 

prover os cuidados em saúde mental, em suas áreas de cobertura, para as pessoas com 

problemas psiquiátricos de menor gravidade. Além disso, devem trabalhar de forma 

articulada aos CAPS, nos cuidados com os pacientes graves e desenvolver estratégias de 

promoção de saúde mental para a população geral. 

Diversos estudos epidemiológicos têm demonstrado que a prevalência de queixas 

de sofrimento mental é alta na população geral, podendo corresponder a um percentual de 

25 a 50% da clientela que busca os serviços de atenção básica em saúde. Além disso, o 

Ministério da Saúde estima que cerca de 8% da população necessita de cuidados em saúde 

devido a problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas.  

Dessa forma, fica evidente que os serviços públicos de atenção básica à saúde 

frequentemente são procurados visando o atendimento de indivíduos com sofrimento 

psíquico. No entanto, os profissionais da atenção básica geralmente sentem-se 

despreparados para o cuidado com esses indivíduos e isso tem estimulado a busca de 

ferramentas organizacionais e de gestão que apoiem e capacitem esses trabalhadores para 

essa tarefa. O trabalho da equipe de supervisores de saúde mental do PMF Niterói teve 

exatamente esses objetivos. 

A presente pesquisa teve por objetivo compreender como o grupo de supervisores 

de saúde mental do PMF Niterói desenvolveu seu trabalho, no período de 2004 a 2011. 

Após esse período, ocorreram no PMF uma série de mudanças metodológicas, que podem 

ter descaracterizado o trabalho até então desenvolvido. Daí o recorte temporal feito nesse 

estudo. 
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Buscou-se conhecer os antecedentes a partir dos quais se desenvolveu o trabalho da 

supervisão de saúde mental do PMF Niterói, descrever o processo de trabalho 

desenvolvido por esses supervisores e analisar esse trabalho enquanto ferramenta de 

inclusão do cuidado em saúde mental na atenção básica. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, que 

envolveu pesquisa documental e entrevistas com os profissionais que atuaram como 

supervisores de saúde mental do PMF no período de 2004 a 2011. Na análise dos dados 

produzidos utilizou-se a hermenêutica, a partir de Gadamer. 

O PMF Niterói é um programa de saúde da família que trabalhou, de 1992 até 

2010-2011, com metodologia própria, diferente da estabelecida pelo Ministério da Saúde 

para a ESF. Essa metodologia se baseava no programa de medicina familiar de Cuba, país 

do qual Niterói se aproximou no início dos anos 1990, em função do contexto sócio 

histórico desse município. 

Buscando uma mudança nas relações sociais e políticas com a população das 

comunidades menos favorecidas, Niterói se propôs a trabalhar com uma equipe de saúde 

reduzida (médico e técnico de enfermagem), apoiada por supervisores multiprofissionais, 

com grande carga de trabalho realizada no território (domicílios e demais espaços de vida 

da população assistida) e com gestão compartilhada com as associações de moradores das 

comunidades abrangidas. Apostava que esses elementos ajudariam a mudar a relação 

tradicionalmente estabelecida entre profissionais de saúde e usuários dos serviços e poderia 

alterar a lógica do processo de trabalho das equipes no sentido da vigilância em saúde. 

Objetivava, com isso, promover a mudança do seu modelo assistencial. 

As equipes de supervisores eram, então, ferramenta fundamental para a formação 

desse novo tipo de profissionais de saúde. No entanto, o grupo de supervisores de saúde 

mental só começou a ser introduzido no PMF no início dos anos 2000. Nesse momento, 

ganhava força, a nível local, a reforma psiquiátrica e a desinstitucionalização de pacientes 

dos grandes hospitais psiquiátricos da região do entorno de Niterói.  

O retorno dessas pessoas às famílias e comunidades favoreceu a aproximação entre 

o PMF e os serviços especializados de saúde mental naquele município. A articulação entre 

esses serviços era feita pelos supervisores de saúde mental e representou uma mudança no 

processo de referência e contrarreferência entre o PMF e os serviços especializados, que 

passou a envolver a discussão de casos e o cuidado compartilhado, ao invés do tradicional 

‘encaminhamento’. 
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Além disso, esses supervisores exerciam atividades gerenciais e administrativas, 

promoviam capacitação em serviço e treinamentos sobre temáticas específicas e atuavam 

na articulação de redes de cuidado e apoio, aos indivíduos em sofrimento mental, tanto 

intersetoriais, quanto da própria comunidade. Também cuidavam da saúde mental dos 

profissionais que trabalhavam no PMF, já que a atuação na atenção básica e nas 

comunidades mais vulneráveis expõe esses trabalhadores a fatores que podem favorecer o 

sofrimento psíquico. 

Quando esse trabalho foi iniciado, os profissionais nele envolvidos não tinham 

claros os objetivos a serem atingidos. Além disso, o perfil dos supervisores de saúde 

mental era heterogêneo e suas experiências profissionais anteriores não envolviam 

necessariamente a atenção básica. Isso levou o grupo a debater e criar uma normativa 

comum de trabalho, mas também exigiu flexibilidade e criatividade para fazer frente aos 

desafios que surgiam do trabalho cotidiano nessa fronteira entre saúde mental e atenção 

básica, lugar de tensões, resistências e possibilidades. 

A partir do trabalho de articulação de redes de cuidado e apoio, acreditamos que os 

supervisores de saúde mental do PMF encontraram um caminho de atuação, que permitiu a 

inserção dos cuidados em saúde mental na saúde da família de Niterói, principalmente em 

relação casos graves de sofrimento emocional.  

Como informei anteriormente, atuei como supervisora de saúde mental do PMF na 

maior parte do período pesquisado, experiência que marcou profundamente minha 

trajetória profissional e de vida. Considero um privilégio ter podido colaborar no 

desenvolvimento de um trabalho que era, até certo ponto, inovador, no período em que foi 

iniciado. Além disso, foi nesse lugar de interseção da saúde mental com a saúde da família 

que pude viver mais plenamente meu sonho de juventude: cuidar da saúde de pessoas em 

sofrimento psíquico fora do hospital psiquiátrico, dentro das comunidades e dos serviços 

de atenção básica em saúde. Por isso, o presente estudo foi bastante significativo para mim, 

já que me permitiu refletir sobre o trabalho realizado. 

Por outro lado, implicou numa dificuldade em me distanciar o suficiente para 

analisar os dados produzidos e trouxe o desafio de pesquisar sobre um tema bastante 

familiar, que pode ter sido menos explorado do que o ideal, devido ao conhecimento tácito 

que eu compartilhava com as pessoas entrevistadas. 

Esse estudo teve como principal limitação o fato de ter envolvido apenas os 

supervisores, sem que fossem entrevistados outros profissionais do PMF e da rede de saúde 
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mental de Niterói. Isso seguramente empobreceu a qualidade dos dados produzidos e 

aponta para a necessidade de estudos subsequentes, que possam corrigir essas falhas. 

 Espero, com este estudo, ter colaborado para que seja preenchida uma lacuna nos 

conhecimentos relativos às estratégias de favorecimento da inclusão dos cuidados de saúde 

mental na atenção primária à saúde, uma vez que não encontramos, na literatura, estudos 

específicos sobre a supervisão de saúde mental do PMF Niterói. 

Entendo que o presente estudo foi fruto de todos os debates que pude ter, ao longo 

dos últimos dois anos, com meu orientador, meus colegas de mestrado e meus 

companheiros do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS), da 

Universidade Federal de São João del Rei (SJDR). Dessa forma, embora eu assuma a 

responsabilidade por cada palavra escrita nessa dissertação, acredito que fui apenas a 

pesquisadora principal nesse estudo; por isso, utilizo ao longo do texto a primeira pessoa 

do plural, buscando retratar sua construção coletiva. 
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2. CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 

2.1 – O solo fértil das Reformas Sanitária e Psiquiátrica 

 

Nas últimas décadas do século passado, o Brasil viu emergirem dois importantes 

debates no campo da saúde. O Movimento Sanitário defendia o ideal de saúde como direito 

social básico a ser garantido pelo Estado e o Movimento da Luta Antimanicomial (MLA) 

questionava o modelo de assistência em saúde aos indivíduos em sofrimento mental, suas 

práticas desumanas e violentas e os saberes que as justificavam. Ambos os movimentos 

nasceram nos anos 1970, a partir da luta contra a ditadura militar então vigente e foram 

decisivos para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a transformação da assistência 

em saúde mental no país. 

Além da luta pela redemocratização, esses movimentos também foram 

influenciados por inúmeros debates que ocorreram no século XX, especialmente na sua 

segunda metade. O mundo se reorganizava após uma guerra mundial marcada pelos 

horrores do nazismo, mas também por avanços tecnológicos significativos em todos os 

campos científicos. O desenvolvimento das telecomunicações permitiu que chegassem aos 

países mais ricos as imagens da miséria e da morte por fome e doenças preveníveis, que 

assolavam certas regiões do mundo. Isso deu visibilidade ao abismo que separava os países 

desenvolvidos dos subdesenvolvidos e investiu de relevância o tema dos direitos humanos, 

dentre os quais estão o direito à vida e à saúde. 

Além disso, as imagens dos campos de concentração, onde judeus foram 

submetidos a condições sub-humanas e mortos, refletiram, como num espelho, a forma 

como eram tratados os ‘loucos’ encarcerados nos manicômios, mundo afora. Essas imagens 

pareciam intoleráveis para outros grupos excluídos socialmente e para a intelectualidade 

crítica da época; o mundo era, então, “sacudido” por movimentos pela paz, pela luta dos 

negros americanos contra o racismo, pelo movimento feminista, pela contra cultura, dentre 

outros. Um mundo que gritava por direitos não poderia negá-los aos ‘loucos’. 

Alguns dos paradigmas que alicerçavam a construção do conhecimento até o início 

daquele século vinham sendo questionados por se mostrarem insuficientes para responder 

as questões que emergiam de uma sociedade que se tornava cada vez mais complexa. No 

campo da saúde, isso levou a questionamentos sobre os conceitos de saúde e de doença, 
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sobre os seus determinantes e condicionantes e sobre as melhores formas de organizar e 

prover os cuidados de saúde. 

As experiências acumuladas nas guerras mundiais da primeira metade do século 

evidenciaram o papel estratégico da geopolítica e do domínio dos campos científicos e 

tecnológicos na disputa pelo poder mundial. Vivia-se, nos anos 1970, o período final da 

guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética. Num mundo cada vez mais 

globalizado, cujos interesses econômicos transcendem as fronteiras nacionais e 

continentais, a colonização de novos territórios, através do viés ideológico, passava a ser 

fundamental para o desenvolvimento das economias nacionais das grandes potências 

mundiais (Paim, 2013). 

No Brasil, o momento histórico também favorecia uma polarização dos debates 

políticos; ainda vivíamos o período de regime militar e de luta pela redemocratização da 

nação. No campo da saúde, grupos progressistas, organizados em torno do denominado 

Movimento Sanitário, defendiam a ideia de que saúde é um direito humano básico, 

devendo por isso ser universalizada. Para atender ao desejo democrático do período, 

propunha-se a participação da população na definição das políticas públicas de saúde e a 

municipalização de sua gestão. Essas ideias ganharam ainda mais força a partir da 

Conferência de Alma-Ata
1
, que traçou a meta de saúde para todos até o ano 2000 e indicou 

a atenção primária à saúde como caminho para essa conquista. 

No entanto, um fator decisivo nesse cenário que “fertilizou” as reformas sanitária e 

psiquiátrica foi a grave crise, no final da década de 1970, do modelo de assistência em 

saúde brasileiro. Este era um modelo eminentemente privatista, no qual o Estado mantinha 

contratos ou convênios com entes privados prestadores dos serviços de saúde. Isso tornava 

o sistema oneroso e pouco resolutivo e dava margem à irregularidades e fraudes, o que 

acabou colaborando com a falência financeira do mesmo (Amarante, 1996; Amarante, 

2003; Sousa, 2015).  

No campo da saúde mental, esse modelo assistencial favorecia as internações 

psiquiátricas de longa permanência e os maus tratos contra as pessoas em sofrimento 

mental, agravando ainda mais sua exclusão social (Tenório, 2002). Segundo Amarante 

                                                           
1
 Em 1978, foi realizada a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, na cidade de Alma-

Ata, antiga União Soviética, tendo sido considerada, à época, a maior conferência de saúde já realizada a 

respeito de um tema específico. Conseguiu reunir 134 países e dela resultou uma declaração que recebeu o 

nome de Declaração de Alma-Ata. Foi considerada inovadora, pois propôs a saúde como direito humano 

fundamental e discutiu estratégias viáveis para a concretização desse direito, enfatizando que as ações de 

atenção primária de saúde são as de maior potência para se alcançar saúde para todos. (Brasil, 2002; Fundo 

das Nações Unidas para a Infância-UNICEF, 2008). 
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(2003), No final da década de 70, a Previdência Social
2
 chegou a destinar 97% do total 

dos recursos da assistência psiquiátrica somente para o pagamento das internações na 

rede hospitalar conveniada e contratada (p. 38). A loucura era, então, uma mercadoria 

altamente lucrativa para os empresários da saúde no Brasil. 

A partir da ação política dos representantes do Movimento Sanitário foi 

apresentado, no I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados, 

em 1979, um documento denominado “A questão democrática na área da saúde”, no qual 

se propôs, pela primeira vez, a criação de um Sistema Único de Saúde (Amarante, 2003). 

Nesse mesmo simpósio foi apresentado, pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(CEBES), um diagnóstico da assistência psiquiátrica no Brasil, com seus inúmeros 

problemas. 

Os debates surgidos no seio do Movimento Sanitário foram levados aos espaços 

públicos e sedimentaram os caminhos de construção do SUS. Para Mota e Marques (2018), 

a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foi o momento-síntese da Reforma 

Sanitária, no qual as discussões do campo da saúde ganharam visibilidade para os 

movimentos sociais organizados e a sociedade em geral. As principais pautas do 

Movimento Sanitário foram incorporadas à Constituição Federal (CF) de 1988, que 

determinou que as ações e serviços de saúde fossem constituídos como sistema único, 

organizado em rede regionalizada e hierarquizada (Brasil, 1988). Universalidade, 

integralidade e participação popular são diretrizes constitucionais do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que retratam a luta dos setores progressistas do campo da saúde nos anos 

anteriores. 

A criação do SUS redirecionou a política de saúde no país e privilegiou um 

conceito ampliado de saúde
3
, a qual passou a ser entendida como bem estar físico, mental e 

social (Brasil, 1990). A descentralização da gestão da saúde para os municípios favoreceu 

o desenvolvimento de experiências de organização de sistemas de saúde mais adequados à 

realidade local e os serviços de atenção básica ganharam importância, por se constituírem 

em porta de entrada desses sistemas. 

                                                           
2
 O Sistema Nacional de Saúde, criado em 1975, dividiu as ações de saúde entre dois ministérios: o 

Ministério da Saúde ficou responsável pelas ações de promoção e prevenção em saúde; o Ministério da 

Previdência e Assistência Social ficou responsável pelas ações assistenciais (curativas). Por isso o custeio da 

assistência psiquiátrica ser feito pela Previdência Social no período em questão (Amarante, 2003). 
3
 Este conceito ampliado de saúde deriva da Constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS) feita na 

cidade de Nova York em 22/07/1946 (WHO, 2002). Nesta, os Estados Membros declaram como princípios 

basilares para a felicidade dos povos, para as suas relações harmoniosas e para a sua segurança: A saúde é 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de 

enfermidade. 
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Isso trouxe visibilidade a iniciativas locais envolvendo a medicina familiar e os 

programas de agentes comunitários de saúde, fazendo com que, em 1994, o Governo 

Federal criasse o Programa Saúde da Família (PSF) com o objetivo de consolidar as 

diretrizes do SUS no campo da atenção básica. Incentivos financeiros fizeram com que o 

PSF se disseminasse rapidamente para todas as regiões do Brasil. Posteriormente, em 

2006, com a publicação da Portaria 648, que instituiu a Política Nacional de Atenção 

Básica, o MS fez com que a saúde familiar deixasse de ser um programa e passasse a ser 

uma estratégia de consolidação da atenção primária no SUS, denominando-a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) (Brasil, 2007).  

Apesar desses avanços, o SUS nunca deixou de ser ameaçado pelos interesses do 

capitalismo neoliberal. Um dos nós críticos na implantação do SUS diz respeito ao 

financiamento do mesmo, frequentemente reduzido em função dos interesses econômicos 

do mercado financeiro (Paim, 2013). Além disso, segundo Coutinho (2003), a CF de 1988 

acabou contaminada pelo ‘lobbie’ dos representantes da medicina privada, fazendo com 

que essa participe do SUS em caráter suplementar. O resultado teria sido, para esse autor, 

um “mix público-privado” (p.13), que mantém as desigualdades sociais no campo da 

saúde. 

Mota e Marques (2018) apontam que a consolidação do neoliberalismo nos espaços 

políticos e no Estado brasileiro nos anos 1980-90 impediu que o projeto do SUS se 

desenvolvesse plenamente e chega, hoje, a ameaçar a frágil democracia nacional. Segundo 

esses autores, podemos conceber uma sociedade democrática para além de seu regime de 

governo, envolvendo fundamentalmente a capacidade do Estado de instituir direitos (p. 

27). Diante do cenário das últimas décadas, no qual se limitam direitos sociais para garantir 

a sustentação da economia de mercado, teria ocorrido no Brasil, segundo eles, uma 

substituição da democracia popular por uma democracia oligárquica, na qual a parte mais 

poderosa exerce o veto sobre questões essenciais à vida dos grupos menos poderosos 

(Mota & Marques, 2018, p. 31). 

Os retrocessos impostos pelo cenário político atual do Brasil têm impactado 

diretamente o SUS, que sobrevive, apesar de tudo, em meio às dificuldades financeiras, à 

precarização dos vínculos de seus trabalhadores e à ocupação da gestão de serviços pelos 

interesses privados. Esse horizonte de incertezas também ameaça outra conquista social 

das últimas décadas: a Reforma Psiquiátrica brasileira (RPb). 

No final dos anos 1970, as já precárias condições da assistência nos hospitais 

psiquiátricos do país, se agravaram com a crise financeira da Previdência Social. Os 
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bolsistas e residentes do Ministério da Saúde (MS) começaram a se mobilizar e enviaram 

uma carta ao Ministro de Estado, onde denunciavam essa situação e pediam soluções. Isso 

resultou na demissão de 260 desses profissionais, fato que gerou indignação, manifestações 

e mobilização de diversas entidades e dos veículos de imprensa. Daí nasceu, em 1978, o 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), que posteriormente se 

transformaria no Movimento da Luta Antimanicomial (MLA), principal força social de 

pressão para o processo de Reforma Psiquiátrica brasileira (RPb) (Amarante, 2003; 

Amarante e Nunes, 2018). 

O MTSM organizou alguns eventos para discutir suas pautas, dentre eles o II 

Congresso Nacional de Saúde Mental, realizado em dezembro de 1987, em Bauru, SP. 

Desse evento, que passou a ser conhecido como Encontro de Bauru, nasceu o lema que 

guiou a RPb desde então: “Por uma sociedade sem manicômios”. A partir desse encontro, 

o MTST se transformou no Movimento da Luta Antimanicomial, deixando de ser um 

coletivo de trabalhadores, para se tornar um movimento social, que incluía os próprios 

‘loucos’, seus familiares e outros ativistas sociais (Amarante & Nunes, 2018). 

No entanto, o novo lema, criado em Bauru, não implicou apenas na ampliação dos 

atores sociais envolvidos no movimento, mas principalmente numa mudança da (...) sua 

imagem-objeto, até então relativamente associada à melhoria do sistema, à luta contra a 

violência, a discriminação e segregação, mas não explicitamente pela extinção das 

instituições e concepções manicomiais (Amarante & Nunes, 2018: p. 2069). 

O MLA traz, então, uma radicalização à militância da saúde mental. Esse 

movimento foi fortemente influenciado pela experiência de reforma italiana e pelas ideias 

de Franco Basaglia e seus seguidores. Segundo Amarante (1996), Basaglia questionava 

não apenas as instituições manicomiais, mas sim o conceito de doença mental e o saber 

psiquiátrico. Por isso, o que se procurava colocar em questão, desde o início da RPb, era o 

saber médico e o papel das ciências e dos técnicos em relação à compreensão do fenômeno 

da loucura. 

Basaglia et al. (1994) relatam que o processo italiano se estruturou a partir da  

(...) negação da instituição manicomial: da psiquiatria enquanto ciência; do 

doente como resultado de uma doença incompreensível, do papel de poder puro 

do psiquiatra em relação ao paciente; do seu mandato social, exclusivamente de 

custódia; do papel regressivo do doente, colocado junto à cultura da doença (p. 

16). 

 

Essa premissa de negação põe em xeque todo o modelo até então constituído para 

lidar com a loucura. Se o hospital e o isolamento eram as ferramentas principais desse 
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modelo, os processos de reforma não deveriam, então, melhorar o hospital ou tornar mais 

tolerável o isolamento, mas sim acabar com ambos e com seus reflexos sociais. Nesse 

cenário, o conceito de desintitucionalização se torna fundamental no processo da RPb. 

Seguindo a tradição basagliana, o movimento brasileiro enfatiza que não basta 

acabar com o asilamento das pessoas em sofrimento mental; é necessário acabar com a 

institucionalização delas. Essa é mais que a outra, uma vez que indica a condição de ser 

apropriado pelo saber psiquiátrico (Amarante, 1996, p. 31).  

Embora a retirada do ‘louco’ dos hospitais psiquiátricos seja tarefa fundamental da 

RPb, a desinstitucionalização não se resume a ela. É preciso desconstruir as “verdades” 

que a psiquiatria instituiu, a partir do reconhecimento de que o modelo científico no qual o 

saber médico está alicerçado é absolutamente insuficiente para lidar com o sofrimento 

emocional e, muitas vezes, se mostra contraproducente. Desinstitucionalizar é, então, 

desmontar o arcabouço teórico prático do paradigma clássico sobre a loucura e inventar 

novas teorias e práticas sobre outras bases, mais adequadas à realidade do momento sócio 

histórico (Amarante, 1996; Tenório, 2002). 

Giavanella e Amarante (1994) nos lembram que  

O aparato manicomial (...) não é o hospital psiquiátrico, embora seja a mais 

expressiva instituição na qual se exercita o isolamento: é o conjunto de gestos, 

olhares, atitudes que fundam limites, intolerâncias e diferenças, em grande parte 

informadas pelo saber psiquiátrico, existentes de forma radicalizada no 

hospício, mas presente também em outras modalidades assistenciais e no 

cotidiano das relações sociais (p. 140). 

 

Desmontar esse aparato é o objetivo a ser perseguido e o desafio com o qual ainda 

lidamos no cotidiano do trabalho no campo da saúde mental. No Brasil, conseguimos, em 

grande medida, retirar o ‘louco’ dos hospitais psiquiátricos, mas não desinstitucionalizá-

los. A institucionalização continua presente em muitos serviços comunitários, porque ainda 

não conseguimos mudar a racionalidade daqueles que atuam nesses serviços. 

A reforma psiquiátrica é um processo social complexo
4
 e, como tal, vem se 

desenvolvendo, ao longo dos últimos 30 anos, em meio a avanços e retrocessos. Após 11 

anos de tramitação no Congresso, em 2001 foi aprovada a Lei 10.216 (Brasil, 2001) que 

                                                           
4
 Amarante (2003) defende que a RPb é um processo social complexo, composto por quatro dimensões: uma 

dimensão teórico conceitual na qual são questionados os conceitos de doença mental, periculosidade e 

normalidade, dentre outros, a função terapêutica do hospital psiquiátrico e o papel dos técnicos da saúde na 

relação com o sujeito considerado louco; uma dimensão técnico assistencial, que decorre da anterior e diz 

respeito ao planejamento das estruturas assistenciais e do modelo de atenção para com essas pessoas; uma 

dimensão jurídico política, que se refere a criação dos instrumentos legais para garantir, não apenas, o 

funcionamento das estruturas assistenciais, mas também a proteção e os direitos das pessoas em sofrimento 

mental; e uma dimensão sociocultural, que busca transformar o imaginário social sobre a loucura, garantindo 

um espaço de cidadania para esses indivíduos. 
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estabeleceu que as pessoas em sofrimento mental devem ser tratadas visando sua 

recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade (inciso II do parágrafo 

único do art. 2º) e que esse tratamento deve ocorrer preferencialmente em serviços 

comunitários (inciso IX do parágrafo único do art. 2º). Essa lei veda, ainda, as internações 

de caráter asilar e determina que as internações só sejam indicadas quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 4º). 

Segundo Tenório (2002), essa lei (...) protagonizou a situação curiosa de ser uma 

‘lei’ que produziu seus efeitos antes de ser aprovada (p. 36). Isso porque, no longo período 

em que seu projeto tramitou nas instâncias federais, houve uma intensificação dos debates 

sobre a reforma e foram elaboradas legislações estaduais e municipais que permitiram que 

esse processo avançasse em várias localidades. 

Ainda no final da década de 1980, duas experiências se tornaram marcos de 

inauguração da nova organização dos serviços de saúde mental no país: o Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) Prof. Luiz Cerqueira, em São Paulo e o Programa de Saúde 

Mental de Santos, SP. Mas foi ao longo dos anos 1990 que a mudança assistencial se 

consolidou e alcançou hegemonia (Tenório, 2002; Amarante & Nunes, 2018). 

Com a presença de militantes do movimento reformista ocupando cargos de gestão 

nas diversas esferas de governo, houve uma inversão na lógica do financiamento da saúde 

mental, com priorização dos serviços alternativos às internações hospitalares. Portarias 

ministeriais emitidas em 1991 e 1992 permitiram a regulamentação dos CAPS e NAPS 

(Núcleos de Atenção Psicossocial), que começaram a se espalhar pelo país (Tenório, 

2002). Os leitos psiquiátricos foram sendo reduzidos paralelamente a isso. 

Segundo Onocko-Campos e Furtado (2006), em 1997 existiam 176 CAPS no país, 

que recebiam 6% dos recursos do SUS destinados à saúde mental, enquanto os 71 mil 

leitos psiquiátricos hospitalares da rede recebiam 94% dos recursos. Sete anos depois, em 

2004, os CAPS já contabilizavam 516 serviços implantados e ficavam com 20% dos 

recursos da saúde mental; os leitos hospitalares foram reduzidos para 55 mil, consumindo 

80% desses recursos. 

Desde então, as modalidades terapêuticas se diversificaram no campo da saúde 

mental, passando a incluir CAPS, dos tipos I, II e III
5
, CAPSad (álcool e drogas) e CAPSi 

                                                           
5
 Segundo a página do Ministério da Saúde na internet, CAPS I são implantados em cidades ou regiões com 

até 15 mil habitantes, CAPS II em cidades ou regiões com até 70 mil habitantes e CAPS III, para até 150 mil 

habitantes. Todos são destinados ao atendimento de pessoas, de quaisquer faixas etárias, com transtornos 

mentais graves e persistentes, inclusive por uso de substâncias psicoativas. Os CAPS III possuem leitos para 

observação de pacientes no período noturno (Ministério da Saúde, 2020). 
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(infanto-juvenil), centros de convivência e cultura, hospitais-dia, oficinas terapêuticas, 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), leitos psiquiátricos em hospitais gerais, etc. O 

Relatório de Gestão do Ministério da Saúde de 2018 informa que o país tinha, nesse ano, 

2.581 CAPS habilitados (Ministério da Saúde, 2018). 

Como vimos, o SUS começou a ser implantado a partir de 1990, o que favoreceu a 

expansão dos serviços de atenção básica, principalmente sob a modalidade de saúde da 

família, e dos serviços de saúde mental substitutivos aos hospitais psiquiátricos. Na década 

seguinte, ocorreu a consolidação da legislação da saúde mental, que apontou para a 

necessidade de aproximação entre esse campo e a atenção básica. Os CAPS, principal 

recurso especializado para tratamento das pessoas em sofrimento mental, tem a árdua 

tarefa de prover cuidado no território para os casos considerados graves, mas sem uma rede 

de apoio para os casos menos complexos, ficará sobrecarregado com demandas que 

poderiam ser absorvidas em outros serviços. 

Em 2011, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 3.088, que instituiu a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), no âmbito do SUS, incluindo nessa rede as unidades da ESF 

e os serviços de urgência, dentre outros. Essa portaria sofreu modificações após 2016, em 

consequência dos retrocessos políticos que o Brasil tem vivido. Atualmente o MS define 

como componentes da RAPS a atenção básica (Unidades Básicas de Saúde/UBS, 

Consultórios na Rua/CnaR, Centros de Convivência e Cultura/CECO, Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família/NASF), os CAPS, os serviços de urgência (Serviço de Atendimento 

Médico de Urgência/SAMU, Unidades de Pronto Atendimento/UPA, Pronto Socorros, 

Salas de Estabilização), os serviços hospitalares (leitos psiquiátricos em hospitais gerais e 

serviços hospitalares de referência) e os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) (Brasil, 

2020). 

Apesar dos retrocessos que já tivemos e das ameaças que ainda nos cercam, todo o 

processo que descrevemos mostra alguns avanços significativos conquistados ao longo da 

trajetória da RPb. Um desses avanços diz respeito à inclusão da atenção básica na RAPS, 

embora essa seja, ainda, uma conquista mais político jurídica do que técnico assistencial. 

Para tornar realidade a inclusão da saúde mental nas atividades desenvolvidas na atenção 

básica, o governo federal vinha realizando, desde os anos 1990-2000, um movimento de 

aproximação entre esses dois campos. Em 2003, o MS publicou um documento 

denominado “Saúde Mental e Atenção Básica – O vínculo e o diálogo necessário” (Brasil, 

2003), no qual estabelece diretrizes para a essa articulação. Adentraremos essa discussão 

em outra sessão mais adiante. 
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2.2 - Saúde da Família como modelo de Atenção Básica 

 

Podemos identificar as bases da saúde da família a partir da história da medicina e 

do desenvolvimento dos sistemas de saúde nos últimos 200 anos. Antes da revolução 

industrial, predominava a chamada ‘medicina de cabeceira’. Nessa época, os médicos 

visitavam os doentes em suas casas, o que permitia que conhecessem a realidade familiar 

de seus clientes. Geralmente cuidavam dos problemas de saúde de todos da família, além 

de atuarem como conselheiros dessa em diversos assuntos ligados ao ciclo familiar 

(educação dos filhos, questões matrimoniais e etc.). A partir do desenvolvimento industrial 

e tecnológico surgiram as medicinas hospitalar e laboratorial, descaracterizando essa 

prática; a medicina generalista entrou em declínio, a partir daí. (Canto, Jiménez, Rojas, 

Fonseca & Alonso, 2010; Andrade, Alves, Carvalho & Silva Júnior, 2018).  

Durante esse processo, ocorreu na Europa, no século XVIII, o movimento dos 

‘clínicos gerais’, que criticavam o interesse crescente dos médicos no estudo das 

patologias, defendendo a importância de se tratar os doentes e não as doenças. Essa 

premissa é uma das bases da medicina familiar na atualidade, campo que voltou a ser 

valorizado e se desenvolveu principalmente a partir da medicina comunitária americana da 

segunda metade do século passado (Hubner & Franco, 2007; Andrade, Alves, Carvalho & 

Silva Júnior, 2018). 

Gutierrez e Scheid (2002) traçam a história da medicina de família nos EUA em um 

texto que detalharemos a seguir. Esses autores começam suas reflexões a partir do século 

XIX, quando esse país era predominantemente rural. A carreira médica não era estruturada 

nessa época e a medicina era exercida nos domicílios nos moldes já descritos acima. 

Segundo eles, em meados do século XIX, havia preocupação da classe médica com a 

questão da formação profissional e, em 1846, foi criada a American Medical Association 

(AMA) com o objetivo de organizar e regular a formação profissional em medicina. 

No começo do século XX, a AMA buscou a ajuda da Carnegie Foundation for the 

Advancement of Teaching para a avaliação das escolas médicas do país, resultando na 

divulgação, em 1910, de um relatório que ficou mundialmente conhecido como Relatório 

Flexner. Esse influenciou a organização da educação médica dos EUA, no sentido de 

valorização das especialidades médicas, que a partir daí dominaram o campo médico 

americano. Isso, somado ao desenvolvimento de uma medicina mais tecnológica resultou 

numa centralização dos cuidados de saúde nos serviços hospitalares. Esse movimento 

americano se estendeu a boa parte do mundo ocidental (Gutierrez & Scheid, 2002). 
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A formação do médico passou a envolver, quase sempre, um ciclo posterior à 

graduação, através da residência médica especializada. Isso acabou por elevar, nos EUA, 

os custos da educação médica e a medicina se tornou uma profissão elitizada. Além disso, 

os tradicionais médicos generalistas, do século XIX e primeiras décadas do século XX, 

passaram a ser considerados inferiores ou menos competentes que profissionais 

especializados, resultando num decréscimo progressivo no número deles (Gutierrez & 

Scheid, 2002). 

Ao mesmo tempo, o desenvolvimento científico e tecnológico, no campo da saúde, 

possibilitou um aumento da expectativa de vida das pessoas nos países mais desenvolvidos 

e resultou num aumento significativo da população. Nos EUA não ocorreu, no entanto, um 

aumento proporcional no número de médicos formados pelas universidades e esse país 

viveu, nos anos 1960, uma grave crise assistencial, que resultou em grande 

descontentamento popular. Questionava-se o alto custo da assistência médica hospitalar, a 

fragmentação do cuidado em saúde e a desassistência das populações menos favorecidas e 

daquelas residentes em áreas rurais e cidades pequenas, que não contavam com grandes 

hospitais (Gutierrez & Scheid, 2002).  

Isso levou a criação de alguns comitês que buscavam soluções para esses 

problemas, resultando em 1966 na publicação de três relatórios, que favoreceram uma nova 

mudança nos rumos da formação médica nos EUA. O Relatório Millis recomendou a 

formação de um médico cujo foco não fosse os órgãos ou sistemas orgânicos, mas sim o 

indivíduo como um todo, o que ampliaria o enfoque nos fatores causais do adoecimento e 

aumentaria as oportunidades terapêuticas (Gutierrez & Scheid, 2002). 

O Relatório Folson propôs que todo indivíduo deveria estar vinculado, de forma 

contínua, a um médico, que faria a integração entre todos os serviços médicos necessários 

ao cuidado do cliente, daria ênfase aos aspectos preventivos e estaria atento aos diversos 

fatores que poderiam influenciar a saúde do paciente e sua família. Por fim, o Relatório 

Willard concluiu que a população necessitava de um maior número de médicos de família 

bem qualificados. Daí nasceu, em 1969, a especialidade Medicina de Família, que teve 

grande crescimento ao longo das décadas seguintes (Gutierrez & Scheid, 2002). 

É importante frisar que a medicina familiar americana é basicamente uma 

especialidade médica, dentro de um sistema de saúde eminentemente privado. Isso a 

diferencia da medicina familiar ou generalista usada como parte de sistemas públicos 

universais de saúde, como ocorre, por exemplo, na Inglaterra, Canadá, Cuba, Portugal e 
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outros. Segundo Santos e Melo (2018), o SUS foi inspirado nas políticas de bem estar 

social desses países, principalmente o sistema de saúde cubano. 

No final do século passado, com a compreensão da importância dos cuidados 

primários de saúde, a medicina de família foi, segundo Andrade, Alves, Carvalho e Silva 

Júnior (2018), ‘institucionalizada’ pela APS. Ou seja, ainda que as bases da medicina 

familiar, que fazemos no SUS e em outros países, sejam as mesmas da especialidade 

médica criada nos Estados Unidos – enfoque integral do sujeito, vínculo contínuo no 

tempo, coordenação do cuidado e articulação com os serviços especializados, ações de 

prevenção e promoção de saúde à pessoa, sua família e comunidade – aqui, e nos outros 

países citados, a medicina de família tornou-se uma estratégia dentro da organização dos 

sistemas de saúde.  

Vale lembrar, também, que o desenvolvimento da medicina familiar americana 

esteve sempre atrelado ao campo da medicina comunitária, que também buscava fazer 

frente à super especialização médica dos anos anteriores. A medicina comunitária surgiu 

nos EUA, segundo Andrade, Alves, Carvalho e Silva Júnior (2018), 

(...) como resposta, a lacuna da organização dos serviços assistenciais entre a 

medicina empresarial e a pública, atuando em uma população que era pouco 

atingida pelo mercado e desassistida por programas estatais prévios. Tinha 

como uma das principais justificativas a “integração” dos marginalizados da 

sociedade em “comunidades” (...) (p. 8). 

 

No rastro das iniciativas americanas de instituir ‘políticas sociais’ liberais na 

América Latina
6
, a Medicina Comunitária chegou ao Brasil, nos anos 1970, financiada por 

fundações privadas, como a Kellogg e a Ford, e estimulada por organismo internacionais, 

principalmente a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Suas propostas 

conseguiram mobilizar pessoas interessadas nos Departamentos de Medicina Preventiva e 

Social de universidades brasileiras e alguns gestores, resultando na implantação de 

algumas experiências pontuais em locais diversos do país (Hubner & Franco, 2007; Sousa, 

2015; Andrade, Alves, Carvalho & Silva Júnior, 2018). 

                                                           
6
 Uma das estratégias usadas pelos americanos para impedir o avanço do socialismo na América Latina 

envolveu o fomento às políticas sociais que visavam o alívio da pobreza nesse continente (Paim, 2013; 

Borlini, 2010). Essas ‘políticas sociais’, de caráter neoliberal, objetivavam a criação de um Estado mínimo, 

com papel regulador e não prestador dos serviços sociais; estes eram delegados ou terceirizados a fundações 

privadas e organizações não governamentais. Esse Estado mínimo deveria “restringir-se à manutenção da 

ordem, da liberdade e da propriedade privada, bem como assegurar condições para o livre mercado” (Borlini, 

2010, p. 322). Difundia-se a ideia de que o Estado era ineficiente na prestação dos serviços sociais básicos e 

de que a ampliação nos direitos sociais e sua extensão a todos os cidadãos eram incompatíveis com a 

governabilidade (Paim, 2013; Borlini, 2010). Não é possível, infelizmente, deixar de perceber o quanto esse 

mesmo discurso tem se repetido no Brasil atualmente. 
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Ainda que essas iniciativas fossem financiadas por fundações privadas, apoiadas 

pelo governo americano e propusessem ações de saúde focalizadas nos grupos mais 

vulneráveis e modeladas pela medicina liberal, atraíram parte dos profissionais ligados ao 

Movimento Sanitário, que viram na atuação comunitária uma forma de aproximação com 

as classes populares e de exercício político, em pleno período de ditadura militar (Andrade, 

Alves, Carvalho & Silva Júnior, 2018). 

As primeiras experiências brasileiras de medicina comunitária ocorreram no Centro 

de Saúde-Escola de Paulínia, ligado à Unicamp, a partir de 1972; no Centro de Saúde 

Murialdo, em Porto Alegre, RS, a partir de 1974; no Projeto Montes Claros, no Vale do 

Jequitinhonha, MG, a partir de 1975; no Projeto Vitória, em Vitória de Santo Antão, ligado 

à Universidade Federal de Pernambuco, a partir de 1976; e no Serviço de Medicina 

Integral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), também a partir de 1976. 

Surgiram, nesse mesmo período, os primeiros programas de Residência em Medicina Geral 

e Comunitária do país e, em 1979, a primeira Residência Multiprofissional em Saúde 

Comunitária no Centro de Saúde Murialdo (Falk, 2004; Andrade, Alves, Carvalho & Silva 

Júnior, 2018). 

Essas experiências e alguns programas e projetos locais realizados nos anos 

seguintes, acabaram por favorecer o desenvolvimento da atenção primária em saúde no 

Brasil e serviram de inspiração ao MS, anos mais tarde, para a criação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e do Programa Saúde da Família (PSF). O 

Programa Médico de Família de Niterói (PMF Niterói), que ora estudamos, foi uma dessas 

experiências precursoras da medicina familiar no SUS (Cohen, 2002; Mascarenhas, 2003; 

Sá, 2003; Hubner & Franco, 2007; Girade, 2010). 

O PACS foi criado em 1991, pelo MS, e regulamentado anos mais tarde, através da 

Portaria nº 1.886/GM/MS, de 18 de dezembro de 1997. O PSF surgiu como um programa, 

em 1994, ganhando impulso, em 1996, a partir da publicação da Norma Operacional 

Básica do SUS – NOB 96. Essa enfatizou, de forma clara, a mudança proposta pelo novo 

modelo assistencial e estabeleceu incentivos financeiros para os municípios que adotassem 

o PACS e o PSF, favorecendo a disseminação dos mesmos pelo território nacional (Brasil, 

1996). A partir da edição da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2006, o PSF 

passou a ser denominado Estratégia Saúde da Família (ESF) (Brasil, 2007).  

Em 2011, a Portaria 2488 estabeleceu uma nova PNAB, que trouxe mudanças em 

relação à ESF, uma delas necessária ao momento que se vivia de escassez de médicos para 

trabalhar nessa estratégia. A partir daí, passou a ser possível uma equipe ESF contar com 
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dois médicos trabalhando com cargas horárias reduzidas, ao invés de apenas um com carga 

horária de 40 horas semanais (Brasil, 2011b). Ainda que o cenário do momento exigisse 

essa flexibilização, entendemos que a mesma compromete o trabalho em equipe e favorece 

a manutenção do médico numa posição verticalizada em relação à equipe, aspecto 

tradicional do modelo médico hegemônico, que se pretende superar com a ESF. Nesse 

sentido, implica em um retrocesso no caminho que vinha sendo trilhado. 

Nos últimos anos, alguns estudos questionam se a ESF vem conseguindo promover 

a mudança do modelo assistencial como pretendido quando de sua criação; não vamos 

discutir essa questão, pois a mesma foge aos nossos objetivos. No entanto, é importante 

frisar que a saúde da família serviu para disseminar os cuidados primários em saúde por 

todo o país e tem contribuído para a melhora dos indicadores epidemiológicos locais e 

nacionais. 

Como apontamos em relação à saúde mental, a ESF também se vê, hoje, fortemente 

ameaçada pelas mudanças no cenário político brasileiro. A maior evidência disso aparece 

na mudança do nome das unidades de atenção básica nos documentos recentes e no site do 

MS; elas voltaram a ser denominadas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Em 2017, foi 

publicada a última Política Nacional de Atenção Básica do SUS, prevendo mudanças no 

papel dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e a criação da figura do gerente de 

serviços de atenção básica, dentre outras mudanças, que claramente objetivam desmontar o 

trabalho duramente implementado nos últimos 25 anos através da ESF. 

 

 

2.3 - Saúde Mental na Atenção Básica 

 

O processo de reforma psiquiátrica desenvolvido ao longo das últimas décadas e a 

mudança do modelo assistencial em direção à integralidade das ações de saúde na atenção 

básica tornaram necessária uma aproximação entre essa e a saúde mental. 

O desmonte do aparato manicomial, proposto pela RPb, depende de uma mudança 

cultural em relação ao lugar da loucura na sociedade e isso implica, também, a mudança 

dos lugares de cuidado dos indivíduos considerados loucos. Fora dos hospícios, esses 

devem ser tratados em quaisquer serviços da rede de saúde, desde que adequados às suas 

necessidades, em cada momento da vida. Exatamente como qualquer cidadão brasileiro. 

Essa questão está na base dos esforços que governos, técnicos e estudiosos têm 

realizado no sentido de incluir a saúde mental nas ações desenvolvidas na atenção básica. 
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No entanto, outro fator torna fundamental a articulação entre esses dois campos de saber: a 

demanda de queixas psíquicas que chega aos serviços de atenção básica é muito grande. 

Nos últimos anos, vários estudos têm sido feitos sobre esse tema. 

Um estudo realizado no início dos anos 2000, na Bélgica (Ansseau, Dierick, 

Buntinkx, Cnockaert, De Smedt, Van Den Hauteet al., 2004), envolvendo indivíduos 

atendidos nos serviços de atenção primária à saúde daquele país, encontrou resultados 

interessantes. Embora apenas 5,4% dos participantes entrevistados tenham buscado o 

serviço de saúde por queixas de sofrimento emocional, a prevalência de problemas 

psiquiátricos (clínicos e subclínicos) encontrada foi de 42,5%. Os diagnósticos mais 

comumente detectados foram os transtornos do humor (31%), de ansiedade (19%), quadros 

somatoformes (18%) e abuso ou dependência de álcool (10,1%). 

Estudos brasileiros realizados entre 1996 e 2006 encontraram prevalências de 

sofrimento psíquico entre 15 e 24,95% (Onocko-Campos & Gama, 2013). Pesquisas mais 

recentes, realizadas nos serviços de atenção básica, mostram prevalências bem maiores, 

superando inclusive o estudo belga citado acima. Gonçalves e Kapczinski (2008) 

encontraram diagnósticos psiquiátricos, segundo o DSM IV-TR, em 51,1% dos indivíduos 

entrevistados num estudo realizado em uma unidade do PSF
7
 de um município do Rio 

Grande do Sul. Esses autores apontam, no entanto, uma limitação quanto à generalização 

dos resultados dessa pesquisa, uma vez que ela abrangeu uma população 

predominantemente empobrecida, cuja renda de mais de 90% dos participantes era de até 

três salários mínimos. 

Por outro lado, alguns autores defendem a ideia de que as pessoas expostas a 

condições socioeconômicas piores são as mais acometidas por problemas relacionados à 

saúde mental. Gonçalves, Mari, Bower, Gask, Dowrick, Tófoli et al. (2014) realizaram um 

estudo multicêntrico, apenas com usuários de serviços de atenção primária à saúde de 

grandes cidades brasileiras, no qual avaliaram a prevalência de transtornos mentais e sua 

associação com variáveis sócio-demográficas. Encontraram taxas de sofrimento mental de 

51,9% no Rio de Janeiro, 53,3% em São Paulo, 64,3% em Fortaleza e 57,7% em Porto 

Alegre. Houve relação estatisticamente significativa entre sofrimentos mentais e sexo 

feminino, desemprego, menor escolaridade e menor renda. 

                                                           
7
 O artigo de Gonçalves e Kapczinski (2008) mantém a denominação antiga (PSF) ao se referir à unidade de 

saúde onde a pesquisa foi desenvolvida, embora, a partir de 2006, o Ministério da Saúde tenha passado a 

considerar a saúde familiar uma estratégia (ESF) e não mais um programa. 
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Fortes (2013) enfatiza alguns aspectos específicos dos sofrimentos psíquicos que 

chegam aos serviços de atenção básica, como as manifestações peculiares desse 

sofrimento, envolvendo queixas físicas e a associação a certos desencadeantes 

psicossociais, que, segundo essa autora, não estão presentes na clientela dos serviços 

especializados de saúde mental. 

Outra demanda frequente nos serviços de atenção básica se relaciona aos problemas 

ocasionados pelo consumo de álcool e drogas. No III Levantamento nacional sobre o uso 

de drogas pela população brasileira, realizado pela FIOCRUZ e publicado em 2017, os 

pesquisadores encontraram as seguintes prevalências de dependência para drogas lícitas e 

ilícitas: 3,2% de dependentes de tabaco na população entre 12 e 65 anos; 1,5% de 

dependentes de álcool; 0,29% de maconha; 0,2% de benzodiazepínicos; 0,18% de cocaína; 

0,14% de opiáceos e 0,09% de dependentes de crack (Bastos, Vasconcellos, De Boni, Reis 

& Coutinho, 2017). 

Por tudo isso, em 2003, foi publicada a Circular Conjunta da Coordenação de 

Saúde Mental e Coordenação de Gestão da Atenção Básica, nº 01/03, intitulada “Saúde 

mental na atenção básica: o vínculo e o diálogo necessários – Inclusão das ações de saúde 

mental na atenção básica”. Esse documento estima que cerca de 3% da população 

brasileira necessita de cuidados de saúde devido a transtornos mentais graves e 

persistentes, 9% demandam cuidados por problemas de menor gravidade e 8% precisam de 

atenção regular em função do uso prejudicial de álcool e outras drogas. Nesse documento 

são estabelecidas diretrizes e propostas para a aproximação entre saúde mental e atenção 

básica no âmbito do SUS. 

No entanto, a inclusão dos cuidados em saúde mental nas atividades desenvolvidas 

na atenção básica, tem esbarrado em questões concretas e operacionais. Os profissionais da 

atenção básica geralmente não se sentem devidamente preparados para a tarefa de prover 

cuidados em saúde mental (Angelini & Caccia-Brava, 2015; Figueredo & Campos, 2009), 

o que resulta em resistências, desassistência de parte da população e sofrimento dos 

próprios trabalhadores dos serviços de saúde. Alguns fatores são determinantes desse 

sentimento de despreparo; dentre eles podemos citar: 

 A falsa ideia de que quem cuida do corpo não cuida da mente e vice-versa, 

consequência da formação dos profissionais de saúde ainda ser predominantemente 

biomédica. Assim, tendem a separar corpo e mente e a acreditar que a sua 

responsabilidade é pelo corpo (Fortes & Ballester, 2012). 
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 O estigma da periculosidade que ainda incide sobre o doente mental e traz sensação 

de insegurança aos profissionais quando diante dos indivíduos com sofrimentos 

emocionais (Angelini & Caccia-Brava, 2015). 

 A ideia equivocada de que o profissional de saúde é o único responsável por 

resolver todos os problemas do cliente, o que gera sentimento de sobrecarga e 

incapacidade quando o profissional se depara com casos mais complexos (Angelini 

& Caccia-Brava, 2015). 

 O desconforto que a maior parte das pessoas sente ao entrar em contato com o 

sofrimento dos outros (Figueredo & Campos, 2009). 

Por tudo isso, é comum que os profissionais da atenção básica tenham certa 

resistência em compreender que o cuidado em saúde mental faz parte das suas 

responsabilidades, ainda que os casos mais graves devam ter o cuidado compartilhado com 

os serviços especializados em saúde mental. Desconstruir essa resistência é um dos 

desafios a ser enfrentado para promoção da equidade e da integralidade da assistência no 

SUS e também para a continuidade do processo de reforma psiquiátrica em curso no país.  

Várias experiências de interlocução entre profissionais de saúde mental e da 

atenção básica têm mostrado que é possível mudar isso a partir de um trabalho continuado 

de reflexão sobre essa temática e de capacitação dos profissionais para a incorporação de 

certas técnicas e competências à sua prática diária (Figueredo & Campos, 1999; Saraiva & 

Cremonese, 2008; Chiaverini, 2011). Atualmente, existe vasta literatura sobre o arranjo de 

Apoio Matricial
8
, uma ferramenta organizacional que tem sido usada para facilitar o 

diálogo necessário entre os profissionais da saúde mental e da atenção básica (Campos, 

1999; Campos & Domitti, 2007).  

Segundo Fortes (2013), a aproximação entre esses dois campos é favorecida pelo 

fato de ambos trabalharem a partir da noção de território e vínculo, usando estratégias de 

ampliação da clínica e buscando o cuidado multiprofissional não hierarquizado. No 

entanto, essa articulação é dificultada por outras questões, sendo as principais àquelas que 

dizem respeito ao tempo e a profundidade do olhar, que são diferentes no trabalho da ESF 

e da saúde mental.  

                                                           
8
 Apoio Matricial é um arranjo, descrito por Campos (1999), que prevê a formação de uma equipe 

especializada de apoio às equipes de referência (aquelas que fazem a assistência clínica de determinada 

clientela). Esse autor propõe que a interação da equipe de apoio matricial com a equipe de referência 

proporcione o compartilhamento de responsabilidades no cuidado com os usuários, melhorando a 

resolutividade dos serviços, a organização do sistema de referência e contrarreferência e a autonomia das 

equipes de referência. 
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Para essa autora, na saúde da família, as ações de cuidado são voltadas ao universo 

de problemas de saúde da comunidade, precisando ser rápidas para dar conta das demandas 

de um quantitativo grande de população, embora contínuas e de caráter permanente
9
. Na 

saúde mental, as ações são voltadas aos casos singulares, que trazem problemas que não 

podem ser resolvidos de forma rápida; é preciso tempo e abordagens aprofundadas para 

lidar com boa parte dos casos de sofrimento psíquico que chegam aos serviços 

especializados. O cuidado nesses serviços não será necessariamente de caráter permanente 

(Fortes, 2013).  

Assim, embora trabalhem a partir de alguns conceitos comuns, saúde mental e 

atenção básica possuem dinâmicas diferentes na operacionalização dos cuidados. Se o 

profissional da saúde mental que apoia as equipes de ESF não tiver conhecimento 

aprofundado sobre a dinâmica envolvida nas atividades dessas equipes, poderão ser criadas 

expectativas diferentes para o trabalho conjunto, resultando em frustração de uma ou 

ambas as partes e até conflitos (Fortes, 2013). 

Em 2008, o MS publicou a Portaria 154, que criou os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da 

atenção básica, bem como sua resolubilidade (Brasil, 2008). O profissional de saúde 

mental é um dos especialistas que pode fazer parte do NASF, de forma a ajudar as equipes 

de atenção básica no desenvolvimento de estratégias de cuidado e promoção em saúde 

mental, individuais e coletivas.  

Apesar disso, para Onocko-Campos e Gama (2013), ainda falta no Brasil uma 

política pública efetiva para lidar com os transtornos mentais menos graves. Essa é a 

clientela que, mais frequentemente, busca a atenção básica, onde encontram profissionais 

despreparados para acolhê-la de forma efetiva. Sem a formação adequada para a escuta 

qualificada do sofrimento emocional, tende-se a medicalizá-lo, criando, assim, outro 

problema: o consumo excessivo de medicamentos psicotrópicos. 

A realidade social brasileira, na atualidade, é produtora de um sofrimento que, 

frequentemente, não encontra outro lugar de reconhecimento que não seja o dado pelo 

setor saúde, quando acaba acolhendo esse sofrimento social como doença emocional, que 

                                                           
9
 Essa autora entende que na ESF os profissionais acompanham toda a população, em caráter permanente, 

porque mesmo nos momentos em que as pessoas cadastradas não apresentam demandas de cuidados em 

saúde, continuam sendo objeto de ações de vigilância em saúde, promoção e prevenção. No seu 

entendimento, a saúde mental não trabalha com a noção de responsabilidade sanitária e por isso o vínculo 

com a população não é permanente. O cuidado será contínuo e intensivo para alguns casos. Para outros, 

ocorre apenas nos momentos em que há demandas específicas; uma vez que essas tenham sido solucionadas, 

as ações de cuidado são interrompidas (Fortes, 2013). 



 

31 
 

será, também, medicalizada (Onocko-Campos & Gama, 2013). Tratando com remédios as 

dores sociais, os médicos fracassam na cura de seus pacientes e aumentam sua sensação de 

incapacidade e despreparo. 

O trabalho na atenção básica exige, então, o uso de ferramentas do campo da saúde 

mental e das ciências sociais, que os profissionais habitualmente não receberam em suas 

formações. A educação permanente em serviço deverá ser tarefa fundamental de quem 

apoia esses profissionais. 

Na verdade, a preocupação com a formação dos profissionais de saúde também 

esteve presente na base do processo de RPb, desde seus primórdios. Já em 1976, em 

palestra proferida no 2º Congresso Brasileiro de Psicopatologia Infanto Juvenil, o Prof. 

Luiz Cerqueira fazia referência a essa questão e traçava propostas para a Formação de 

Trabalhadores Psiquiátricos de Novo Tipo (Cerqueira, 1984, p.139).  

Ele considerava que, no campo da saúde mental, o investimento na formação de 

pessoal era a prioridade número um no país e definia algumas características básicas que 

esses trabalhadores precisavam ter. No caso dos psiquiatras, era necessário, para Cerqueira 

(1984), que esses compreendessem a importância simultânea de fatores biológicos, 

psicológicos e sociológicos na gênese e tratamento dos transtornos mentais (p.140). No 

entanto, o médico psiquiatra era o último colocado na ordenação do rol de pessoal (p.139) 

por ele estabelecido como necessário à transformação da assistência em saúde mental. Nas 

primeiras posições estavam supervisores e consultores, administradores e técnicos em 

organização assistencial (Cerqueira, 1984). 

Esse autor entendia que trabalhadores psiquiátricos de novo tipo eram necessários 

para a criação de uma nova atitude e uma nova assistência psiquiátrica e que a inclusão de 

toda uma gama de profissionais não médicos nas instituições, como terapeutas 

ocupacionais, enfermeiras, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos e grupo 

terapeutas, enriqueceriam o modelo médico ao invés de acabarem com ele. 

Cerqueira (1984) propunha que a formação desses trabalhadores ocorresse nas 

próprias instituições assistenciais a partir do treinamento em serviço. Sobre a primazia 

dada aos supervisores, consultores e administradores no rol dos trabalhadores de ‘novo 

tipo’, Cerqueira diz: Porque alguém deve dirigir e orientar sabendo utilizar os demais 

elementos, deixando-os ao menos trabalhar. (...) dentro dos princípios da moderna 

administração, a qual não submete os fins aos meios (p.143).  

Assim, podemos perceber que tanto no campo da saúde mental, como no da atenção 

básica, a formação de trabalhadores com um perfil diferenciado do que até predominava no 
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final do século passado, era fundamental para que fosse possível mudar a assistência em 

saúde no país. Esse era um dos objetivos da supervisão de saúde mental no PMF Niterói. 

Nossa pesquisa objetiva descrever e compreender esse trabalho e suas particularidades. 

Para tanto, precisamos inicialmente refletir sobre o conceito de supervisão em saúde. 

 

 

2.4 - Supervisão em saúde 

 

A palavra ‘supervisão’ se origina dos termos latinos ‘super’, que significa ‘sobre’, e 

‘video’, que significa ‘ver’. Por isso, uma das formas de se pensar a supervisão é no 

sentido de inspeção ou visão sobre o trabalho do outro. A maioria dos autores estudados 

enfatiza, no entanto, que essa não é a visão moderna a respeito desse tema, enfocada 

atualmente mais como função colaborativa do que de ‘vigilância’ (Reis & Hortale, 2004; 

Costa & Fontoura, 2012; Gaspar, Seabra & Neves, 2012; Castro, 2015).  

Para Gaspar, Seabra e Neves (2012), a etimologia da palavra supervisão admite a 

ideia de “visão global”, podendo, dessa forma, ser entendida como uma ferramenta que 

permite ampliar e aprofundar o olhar a respeito de determinado objeto ou contexto, 

permitindo uma reflexão sobre a realidade.  

Nunes-Filho (2013) lembra-nos que o uso do vocábulo ‘super’, como prefixo, 

remete à abundância ou ao excesso (p. 11), de forma a conferir uma ideia de valor ou de 

superioridade de um elemento em relação aos demais. Assim, supervisão adquire um 

sentido de hierarquia e, com ele, de poder, controle e punição. Quando ‘super’ é usado 

como preposição, no entanto, essa conotação valorativa diminui, remetendo, no caso da 

palavra supervisão, a ideia de ‘olhar sobre’. Esse autor propõe, então, a substituição do 

termo ‘supervisão’ por ‘sobrevisão’, que (...) ao ocupar um lugar que permite uma visão 

ampliada – contempla a diversidade, abrange horizontes, incorpora novidades (p. 13). 

Dessa forma, no processo histórico de desenvolvimento do conceito de supervisão e 

da sua operacionalização, percebe-se a mudança gradual nos papéis do supervisor, desde 

um instrumento de controle, fiscalização e punição dos supervisionados, até um 

instrumento de gestão, que visa o desenvolvimento dos recursos humanos adequados às 

propostas da instituição (Silva, 2007; Castro, 2015). Matsumoto, Fortuna, Mishima, Pereira 

e Domingos (2004/2005) propõem uma concepção de supervisão como “co-visão”, 

apontando para uma construção conjunta que envolve supervisor e supervisionados. Com 

entendimento semelhante, Reis e Hortale (2004) usam o termo “convisão”. Essas 
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mudanças de concepção se devem às transformações políticas, sociais e culturais das 

últimas décadas, que se refletem, naturalmente, na organização das instituições. 

A supervisão é uma estratégia usada em diversos campos, como educação, saúde, 

serviços e administração (Gaspar, Seabra & Neves, 2012). No campo da educação, é usada 

para o desenvolvimento profissional e pessoal do estudante. Em profissões como 

psicologia e serviço social, o aluno é supervisionado pelo professor em sua atuação como 

estagiário, para que ganhe habilidades práticas, conhecimento teórico e maior autonomia e 

segurança. Na medicina, geralmente os estágios são feitos sob preceptoria de um médico, 

que não é necessariamente o professor.  

Alguns autores estabelecem as diferenças entre as funções de preceptor, supervisor, 

tutor e mentor (Botti & Rego, 2008; Castro, 2015). Um mentor é alguém que inspira, 

aconselha e orienta. Uma vez que é mais experiente que o neófito ou aquele que está em 

formação, deve guiar e dar suporte a este, não apenas com vistas ao aprendizado, mas em 

todo o seu desenvolvimento pessoal, psicossocial, educacional e profissional. Já o foco do 

tutor é colaborar com o aprendizado do aluno, fazer com que o mesmo ‘aprenda a 

aprender’. Por isso, seu lócus de ação está mais restrito aos ambientes de estudos. 

O supervisor deve observar o exercício de determinadas atividades, não apenas para 

ajudar com que as mesmas sejam bem feitas, mas também para proteger quem as realiza e 

favorecer uma reflexão deste sobre o seu fazer. Assim, a supervisão deve ocorrer nos 

cenários reais da prática, mas também encontra lugar em cenários simulados e em espaços 

fora do setting de atuação profissional. Além disso, um supervisor avalia os 

supervisionados e precisa ter, além da excelência técnica, a capacidade de discutir com os 

supervisionados suas avaliações e de criar estratégias de educação permanente para a 

melhora dos profissionais e dos serviços (Botti & Rego, 2008; Castro, 2015). 

Um preceptor deve atuar, a depender da necessidade do estudante ou neófito, como 

mentor, tutor e supervisor. Seu objetivo é o ensino da prática, principalmente quando esta 

envolve atividades em que o estudante não pode fazer algo sozinho e depois receber a 

supervisão do professor, como ocorre com a medicina. Em geral é alguém vinculado ao 

serviço onde o estágio ocorre e sua atuação tem lugar nos cenários reais do trabalho. É, 

portanto, alguém que ajudará o aluno a aprender a aprender (como um tutor), observará, 

avaliará e corrigirá a prática do estudante (como um supervisor), acolherá as dificuldades 

deste, orientando e servindo de exemplo sempre que necessário (como um mentor) e 

protegerá, assim, o aluno e os usuários dos serviços nos quais o aluno ou o neófito atua 

(Botti & Rego, 2008; Castro, 2015). 



 

34 
 

Existe, atualmente, a tendência de se pensar a supervisão como uma estratégia que 

aproxima aqueles que estão nos níveis de direção ou gestão das instituições e aqueles que 

estão envolvidos na execução direta do trabalho. Nesse sentido, a supervisão pode ser 

entendida como um instrumento que auxilia a gestão a atingir seus objetivos (Silva, 2007; 

Costa & Fontoura, 2012; Castro, 2015).  

O tema da supervisão em saúde surgiu no Brasil em torno dos anos 1970, a partir de 

uma perspectiva que buscava melhorar a produtividade do trabalho em saúde nas 

instituições hospitalares (Costa & Fontoura, 2012). Quando a supervisão passa a fazer 

parte de um sistema público de saúde, se torna uma forma de ajudar a viabilizar a política 

de saúde. A supervisão auxilia os profissionais na aquisição de novos conceitos e práticas, 

adequados a essa política, e pode favorecer a reflexão sobre sua prática e sobre a própria 

política vigente, a partir das necessidades do cotidiano dos serviços e da realidade das 

comunidades (Reis & Hortale, 2004). 

Uma das experiências que corrobora essa ideia é a da própria Reforma Psiquiátrica 

brasileira. Nesse processo, a supervisão clínico-institucional (SCI) tem funcionado como 

importante instrumento de mudança da organização dos serviços, da constituição das redes 

de cuidado e do próprio fazer clínico. A clínica, a partir da Reforma, precisa envolver a 

atenção psicossocial e o território, conceitos pouco compreendidos por muitos dos 

profissionais que atuavam, e atuam ainda hoje, nos serviços de saúde mental. Para Delgado 

(2013), a SCI surge, a partir da segunda metade da década de 1990, (...) como dispositivo 

estratégico originado das necessidades concretas do novo modelo de atenção (p. 19) e foi 

incorporada (...) à rede de atenção psicossocial, com a missão de sustentar na prática 

diária dos serviços a direção da política (p. 23). 

Esse autor reforça a diferença entre a supervisão clínica de psicologia, psicanálise e 

psiquiatria, que costuma ser feita nos serviços privados e instituições formadoras, e a SCI. 

Essa última objetiva favorecer a implantação de um novo modelo de clínica, no ambiente 

da política pública (...) e no setting também público e histórico do território (Delgado, 

2013, p.23). Território é conceito fundamental na RPb, mas também inovador e desafiador. 

Por isso, Delgado (2013) denomina o primeiro tipo de supervisão como a da clínica sem 

território (p. 23), que se dá num modelo mestre-discípulo e visa o desenvolvimento técnico 

pedagógico do aprendiz. 

A SCI é, para esse autor, a supervisão da chamada ‘clínica no território’, proposta 

pela RPb como missão dos CAPS. Está balizada nos princípios da reforma e na legislação 

da Política Nacional de Saúde Mental, que propõem que o direito do usuário da saúde 
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mental tem prioridade sobre as intervenções propostas pelo Estado, que a direção da rede e 

do cuidado esteja voltada para o território e que os CAPS ocupem a função de ordenadores 

da rede em seus territórios, dentre outros (Delgado, 2013). Tudo isso implica num novo 

fazer, baseado numa mudança epistemológica, que não acontece por “decreto”, mas precisa 

ser estimulada, favorecida e cuidada para que se concretize.  

A supervisão realizada na atenção básica partilha alguns dos elementos que 

descrevemos na SCI, mas apresenta características próprias, sendo realizada de formas 

variadas a depender dos autores estudados. Nos serviços de saúde da família, nos anos 

1990-2000, os objetivos da supervisão incluíam capacitação das equipes, aumento da 

resolutividade de suas ações e acompanhamento da implantação e implementação dos 

programas de saúde da família (Reis & Hortale, 2004; Silva, 2007). 

No entanto, há outra questão que torna a supervisão fundamental nos programas de 

saúde da família: é o que Matsumoto, Fortuna, Mishima, Pereira e Domingos (2004/2005) 

denominam de construção da grupalidade na equipe (p. 13). Um dos desafios do trabalho 

na ESF diz respeito à atuação em equipe multiprofissional, estratégia central nesse 

programa para que seus objetivos sejam atingidos. No entanto, é importante perceber que 

não basta juntar todos os profissionais constitutivos da equipe para que esta funcione como 

equipe. Para isso, é preciso construir uma relação na qual todos da equipe estejam abertos à 

possibilidade da recomposição dos saberes (Matsumoto, Fortuna, Mishima, Pereira & 

Domingos, 2004/2005, p. 13). 

Como discutimos anteriormente, o trabalho na atenção básica é complexo e intenso. 

Para que as equipes não se paralisem diante disso ou não sofram por se sentirem 

impotentes e incapazes, é necessário que desenvolvam novas habilidades profissionais, o 

que só ocorrerá se estiverem abertas para reconhecer suas limitações, desconstruir alguns 

de seus conceitos e práticas e reconstruí-los a partir do trabalho de equipe e da 

interdisciplinaridade. Estimular e apoiar esse processo são tarefas da supervisão na atenção 

básica e na saúde da família. 

A supervisão pode colaborar para que as equipes de saúde incorporem em suas 

práticas a dimensão cuidadora, que tem sido perdida a partir da utilização excessiva de 

tecnologias duras e leve-duras na assistência em saúde (Matsumoto, Fortuna, Mishima, 

Pereira & Domingos, 2004/2005). Merhy (2013) considera fundamental a recuperação da 

dimensão cuidadora no trabalho médico, inclusive para que esse se torne um instrumento 

para a mudança do modelo assistencial. 
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Finalizamos, ressaltando que programas de saúde que contam com equipes de 

supervisão podem representar um atrativo para os profissionais de saúde. Em pesquisa 

realizada por Brotto, Miranda, Barquette, Souza, Rocha, Pagano et. al (2007) no PMF de 

Niterói, os médicos que aí atuavam consideraram  

(...) de relevante importância – na escolha do PMF como campo de atuação – os 

seguintes aspectos: existência de equipe de supervisores de diversas áreas 

(93,8%); priorização da educação continuada em serviço (88,2%); boa 

organização pessoal (88,2%); boa infra-estrutura (86,2%) (p. 28). 

 

Em relação aos auxiliares e técnicos de enfermagem que atuavam nesse programa, 

na época de realização dessa pesquisa, dentre muitos fatores citados como importantes para 

a escolha do PMF como campo de trabalho, 94,8% desses profissionais apontou a 

priorização da educação continuada em serviços e 73,7%, a existência de supervisores das 

diversas áreas (Brotto et. al, 2007). 

Castro (2015) corrobora essa percepção, em estudo sobre a supervisão no Programa 

de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e no Programa Mais 

Médicos. Para ele, a oportunidade de vivenciar uma prática sob a tutela da supervisão 

constitui o segundo motivo que levara os profissionais a buscarem a adesão ao primeiro 

ano de PROVAB (p. 61). 

O PMF Niterói trabalha, desde seu nascimento em 1992, com equipes 

multiprofissionais de supervisão, que buscam apoiar as equipes de saúde da família nesse 

município. Essas equipes contavam, nos primeiros anos do programa, com clínico geral, 

pediatra, ginecologista, enfermeiro, assistente social e profissional de saúde coletiva. 

Diante do desafio de favorecer a inclusão da saúde mental no trabalho da atenção básica, 

foram introduzidos, a partir de 2000, os supervisores de saúde mental nessas equipes. 

Objetivamos com esse estudo compreender o trabalho desse grupo de supervisores.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 – Objetivo Geral 

 

Compreender o trabalho desenvolvido, no período entre 2004 e 2011, pelo grupo de 

supervisores de saúde mental do PMF Niterói. 

 

 

3.2 – Objetivos Específicos 

 

 Conhecer os antecedentes a partir dos quais se desenvolveu o trabalho da 

supervisão de saúde mental do PMF Niterói. 

 Descrever o processo de trabalho desenvolvido pelos supervisores de saúde 

mental do PMF Niterói, no período de 2004 a 2011. 

 Analisar o trabalho dos supervisores de saúde mental do PMF Niterói 

enquanto ferramenta de inclusão do cuidado em saúde mental na atenção 

básica. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1 - Metodologia da pesquisa 

 

Esse é um estudo qualitativo, metodologia que tem sido considerada mais adequada 

na avaliação de processos sociais, relações e significados da realidade social. Segundo 

Minayo (2015), a pesquisa qualitativa se ocupa com aspectos da realidade que não podem 

ou não devem ser quantificados, como o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes (p. 21).  

Para Morse e Field (1995, apud Turato, 2005), a pesquisa qualitativa é adequada 

para compreender, interpretar, descrever e desenvolver teorias relativas a um fenômeno 

ou setting (p. 509). Também é considerada uma metodologia que consegue analisar as 

estruturas e instituições, entendidas como ação humana objetivada (Minayo, 2015, p. 24). 

Para Alves (1991), pesquisas qualitativas geralmente buscam preencher lacunas de 

conhecimento a respeito de processos que ocorrem em uma dada instituição ou 

comunidade (p. 57), o que está entre os nossos objetivos com o presente estudo. 

A pesquisa qualitativa tem como um de seus pressupostos epistemológicos a ideia 

de que a realidade é uma construção social e que ela não existe externamente àquele que a 

observa. O pesquisador é participante ativo desse processo de construção e, mais que isso, 

é considerado o principal instrumento utilizado durante a investigação científica. Assim, 

procura-se reduzir ao mínimo a manipulação do contexto da pesquisa, para se apreender 

mais facilmente toda a riqueza de detalhes do objeto estudado e compreendê-lo a partir de 

suas relações com o contexto no qual se insere (Alves, 1991).  

Nessa abordagem, o pesquisador poderá fazer observações mais livres do objeto 

estudado e do contexto que o cerca, até que consiga desvendar os significados que estão 

implícitos nos comportamentos e no discurso dos participantes da pesquisa. Isso implica 

numa maior imersão do pesquisador no campo de pesquisa e num contato direto e 

prolongado com os participantes desta. Sendo assim, não propõe um lugar de neutralidade 

e distância para o pesquisador; este vai ao campo consciente de que influencia e é 

influenciado pelos participantes e pelo contexto onde se desenvolve o estudo. 

Para compreender o trabalho desenvolvido pelos supervisores de saúde mental do 

PMF, realizamos um estudo de caso, tipo de pesquisa que, segundo André (1984), 

procuram retratar a realidade de forma completa e profunda (p. 51). Podem ser 



 

39 
 

entendidos como investigação sistemática de uma instância específica (Nisbett & Watt, 

1978, p. 5, apud André, 1984, p. 51), ou seja, um “caso”, que pode ser uma pessoa ou 

grupo de pessoas, mas também um programa, uma instituição, um evento, um processo, 

uma comunidade e etc. (André, 1984; Gomes, 2014; Ventura, 2007). No entanto, para 

Stake, nem tudo pode ser considerado um caso (2000, p. 436, apud Alves-Mazzotti, 2006, 

p. 641). A definição de caso envolve a ideia de unidade específica... sistema delimitado 

cujas partes são integradas (Alves-Mazzotti, 2006, p. 641). 

Estudos de caso procuram compreender eventos particulares enfatizando, 

justamente, a singularidade daquilo que for definido como “caso”. No entanto, não se pode 

perder de vista o contexto no qual o caso está inserido e como eles se relacionam entre si – 

parte e todo. Observa-se o todo (contexto) para compreender melhor a parte (caso). Essa 

ideia nos atraiu, uma vez que consideramos que o contexto onde se iniciou e desenvolveu o 

PMF Niterói foi fundamental para o desenvolvimento dos aspectos metodológicos 

específicos desse programa. 

Segundo Ventura (2007), os estudos de caso são úteis em pesquisas exploratórias, 

ou seja, naquelas situações em que existem poucos estudos realizados anteriormente sobre 

o tema. Isso o torna adequado à nossa investigação, já que encontramos pouquíssimo 

material sobre o trabalho da supervisão de saúde mental do PMF Niterói. 

Uma característica dos estudos de caso que consideramos importante, para os 

nossos propósitos, diz respeito ao fato de que, nesse tipo de pesquisa, podem ser utilizadas 

técnicas variadas de produção de dados. Ou seja, o pesquisador procurar aprofundar-se no 

tema ao máximo, observando o objeto estudado pelos diversos ângulos possíveis, o que 

poderá ser feito através de entrevistas, observação, filmagens, fotografias, pesquisa 

documental, anotações de campo e etc. (Yin, 2001; André, 1984; Ventura, 2007). Nos 

capítulos a seguir, onde apresentamos e discutimos nossos achados, descreveremos os 

métodos que usamos para atingir nossos objetivos. 

 

 

4.2 - Análise dos dados produzidos 

 

No tratamento e análise dos dados produzidos utilizamos a hermenêutica, que, 

segundo Alves (1991), está na base comum das diversas formas de se realizar pesquisas 

qualitativas. A hermenêutica é frequentemente definida como a arte da compreensão. Tem 

suas origens na interpretação de textos religiosos e jurídicos, mas seu campo foi se 
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ampliando e, atualmente, pode ser usada a tudo o que é cabido no horizonte do humano 

(Kahlmeyer-Mertens, 2017, p. 44). No nosso caso, os textos interpretados são constituídos 

pelos documentos incluídos no corpo da pesquisa e pelas transcrições de entrevistas 

realizadas com os supervisores de saúde mental do PMF. 

A hermenêutica, como ocorre com diversas linhas de pensamento, tem vertentes 

internas diversas entre si. Pode ser entendida como uma metodologia de pesquisa, mas 

Gadamer a compreende de forma mais ampla. Para ele, a hermenêutica é uma atitude 

filosófica que guiará os procedimentos cognitivos daquele que busca compreender uma 

determinada realidade (Figueredo, 2006; Kahlmeyer-Mertens, 2017). 

Para Dilthey, a hermenêutica era o método através do qual se conseguia conhecer a 

realidade histórica ou interpretar a história com rigor científico. Esse estudioso tinha 

grande preocupação com a criação de métodos científicos específicos para as ciências 

sociais e históricas, uma vez que a adaptação das metodologias usadas nas ciências da 

natureza mostrava-se inadequada aos objetos dos demais campos científicos (Ricoeur, 

2013; Kahlmeyer-Mertens, 2017). 

Quando Gadamer revisita as ideias de Dilthey, o faz sob a influência da 

fenomenologia de Heidegger, autor que marcou sua produção filosófica. Com Heidegger, a 

hermenêutica se amplia de uma epistemologia para uma condição existencial, já que este 

propõe que compreender é algo inerente à condição humana. O modo de ser humano é 

hermenêutico para Heidegger (Kahlmeyer-Mertens, 2017). 

A partir dessa ideia de compreensão como condição existencial, Gadamer (1999) 

questiona a necessidade do uso de um método científico para obter-se o conhecimento 

sobre algo. Isso tira da metodologia científica o privilégio de construção da verdade e 

coloca o pesquisador como participante ativo da construção do conhecimento sobre o 

objeto estudado. Além disso, faz com que seja impossível para o pesquisador almejar a 

isenção e a neutralidade, uma vez que ele compreenderá o seu objeto de pesquisa a partir 

de todos os conceitos prévios que tem e que traz consigo ao se debruçar sobre o objeto 

estudado. 

No entanto, Gadamer não desconsiderava as metodologias no desenvolvimento do 

conhecimento; ele apenas acreditava que a verdade não é construída pelo método. Para ele, 

o método pode contribuir com o fazer ciência, mas não pode pretender ser a única forma 

válida de obtenção do conhecimento. Esta é a tese central de sua principal obra “Verdade e 

Método” (Kahlmeyer-Mertens, 2017). 
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Segundo Figueredo (2006), o processo de compreensão proposto por Gadamer está 

fundamentado em três conceitos: tradição, preconceito e história efeitual ou história das 

repercussões. Para ele, a tradição funciona como autoridade, ainda que o Iluminismo 

pretendesse que essa tivesse sempre seus fundamentos na razão. Segundo Gadamer (1999), 

o que é consagrado pela tradição e pela herança histórica possui uma autoridade que se 

tornou anônima (...) a tradição conserva algum direito e determina amplamente as nossas 

instituições e comportamentos (p. 421).  

Esse autor entende que a validade da tradição não depende de fundamentos 

racionais, uma vez que ela nos determina de modo inquestionável (Gadamer, 1999, p. 

422); ela está incorporada a nós e se mostra presente quando exercemos nossa livre 

determinação. Diferentemente do que ocorre nas ciências da natureza, na investigação do 

que ele chama de ciências do espírito sempre haverá uma mediação da tradição, já que a 

cada experiência histórica uma nova voz fará ressoar o passado (Gadamer, 1999). Dessa 

forma, a tradição está relacionada às múltiplas vozes que ressoam tanto no hegemônico 

quanto no novo (Figueredo, 2006, p. 64).  

Quando nos deparamos com questões que não compreendemos, somos levados a 

buscar no passado elementos da tradição e da história do objeto estudado que possam nos 

ajudar a compreender aquilo que nos inquieta no presente. Esse encontro entre passado e 

presente permitirá que o processo de compreensão seja permeado pelo contexto sócio-

histórico no qual o objeto veio se constituindo (Figueredo, 2006, p. 64).  

Sobre os preconceitos, Figueredo (2006) os define como sendo os valores e crenças 

que trazemos conosco quando nos debruçamos sobre nosso objeto de estudo. Para 

Gadamer (1999), os preconceitos de um indivíduo são, muito mais que seus juízos, a 

realidade histórica de seu ser (p. 416). Aproximamo-nos de um objeto de pesquisa 

carregando conosco projetos de sentido que desenhamos previamente (Figueredo, 2006, p. 

64). Por isso, conforme avançamos na busca de sentido, precisamos ir revisando nosso 

projeto inicial de sentido e nos questionando constantemente sobre nossos pressupostos e 

conceitos prévios. Gadamer (1999) nos alerta que o que importa é dar-se conta das 

próprias antecipações, para que o próprio texto possa apresentar-se em sua alteridade e 

obtenha assim a possibilidade de confrontar sua verdade com as próprias opiniões prévias 

(p. 405). 

Uma vez que somos seres históricos, não é possível pesquisar deixando para trás 

nossos preconceitos. Pelo contrário, eles são, para Gadamer, uma condição necessária para 

atingir a compreensão do objeto estudado. No entanto, é quando estamos atentos aos 
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nossos preconceitos que conseguimos ver no texto/objeto aquilo que não corresponde às 

nossas expectativas; do contrário, eles filtram do texto/objeto o que dele apreendemos e 

nos impedem de ter uma compreensão completa e profunda daquilo que é estudado, ou 

seja, vemos apenas aquilo que nossos preconceitos nos deixarem ver. Acreditamos que 

esse cuidado em relação aos preconceitos será fundamental em nossa pesquisa, já que a 

pesquisadora foi supervisora de saúde mental no PMF no período em questão, o que a faz 

ter muitos conceitos prévios sobre essa experiência. 

Para Figueredo (2006), a história efeitual seriam os efeitos da história no presente 

que determinam o que se mostra a nós como algo questionável e passível de transformar-

se num objeto de investigação (p. 65). Nosso contato com as tradições se dá a partir dos 

efeitos da história, ou seja, de eventos, textos, objetos que fazem parte do passado. Dessa 

forma, nunca nos encontramos realmente com a obra original e sim com os efeitos que essa 

causou e que é o que chegará até nós no momento atual; isso é o que Gadamer denomina 

história efeitual ou das repercussões (Ayres, 2019). Ela repercutirá sobre as perguntas que 

faremos para conduzir nosso pensamento numa determinada direção, sobre as condições de 

acesso que teremos à realidade e sobre a própria compreensão que teremos da coisa 

estudada. 

Para Gadamer, é fundamental termos consciência da história das repercussões, pois 

é essa consciência que nos faz perceber que não há compreensão que se dê na 

neutralidade de uma reflexão subjetiva, não há compreender que desfrute de uma 

prerrogativa de pureza (...) porque toda e qualquer compreensão sempre acontece 

embebida de história (Kahlmeyer-Mertens, 2017, pp. 99-100). É isso que construirá um 

diálogo sobre o tema, do qual o pesquisador irá participar quando revisitá-lo no presente. 

Ayres (2019) enfatiza que esse diálogo é uma dialética de perguntas e respostas, na 

qual a resposta à determinada pergunta nem sempre corresponderá a esta, de forma exata. 

Então, a pergunta da pesquisa nos introduz no diálogo com os autores, mas nem sempre 

encontramos a resposta esperada e temos de ir mudando as perguntas subsequentes ao 

longo do diálogo. Nesse sentido, não somos nós que conduzimos o diálogo; pelo contrário, 

nós somos conduzidos por ele. Isso faz com que todo o processo de construção da pesquisa 

seja hermenêutico. A partir das questões iniciais da pesquisa e da busca por respondê-las, 

nos deparamos com questões novas que nos fazem revisitar as perguntas iniciais, repensá-

las, refazê-las, procurar novas respostas. Esse processo se repete algumas vezes ao longo 

do desenvolvimento de um estudo, de tal forma que nos sentimos envolvidos numa 

conversa.  
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Uma vez que sempre nos aproximamos de nosso objeto de estudo já trazendo 

conosco um projeto de sentido – o que Kahlmeyer-Mertens (2017) chama de pré-

compreensão – que será fundamental para promover a compreensão, acaba por criar um 

círculo da compreensão ou Círculo Hermenêutico, no qual releituras sucessivas do objeto 

estudado permitirão extrair elementos compreensivos cada vez mais profundos. 

Para o nosso objetivo – análise dos dados qualitativos que produzimos no trabalho 

de campo – o uso da hermenêutica implicou em leituras que buscaram destacar elementos 

conceituais fundamentais à compreensão do objeto de pesquisa. A cada nova leitura os 

elementos anteriormente destacados, e já incorporados aos nossos preconceitos, nos 

permitiram construir novos projetos de sentido que colocaram em destaque outros 

elementos compreensivos e assim sucessivamente.  

As discussões propiciadas pelos encontros de orientação, não apenas com o 

professor orientador, mas também com os demais colegas mestrandos, favoreceu uma 

melhor percepção sobre os preconceitos da pesquisadora, tendo sido fundamentais para o 

bom andamento da análise dos dados. Para finalizar essa sessão, discutiremos brevemente 

esses preconceitos. 

 

 

4.3 - Preconceitos de pesquisador 

 

Como já descrito na sessão de introdução, a pesquisadora fez parte do grupo de 

supervisores de saúde mental do PMF-Niterói, no período compreendido neste estudo. 

Essa experiência foi muito marcante em sua trajetória profissional por dois motivos 

principais. O primeiro deles foi a percepção de que o trabalho de supervisão em saúde 

mental envolvia uma militância política, alinhada aos princípios do Movimento Sanitário e 

da Reforma Psiquiátrica brasileira. O segundo foi a sensação de estar criando um trabalho 

artesanal e moldado pelo próprio fazer. 

Para Merhy (2013), todo o território do sistema de saúde é campo da política, i.é, 

se disputam projetos em qualquer nível das organizações e das relações institucionais (p. 

92). Essas disputas ocorrem desde o campo da gestão dos sistemas de saúde 

(macropolítico) até o campo da produção dos atos de saúde (micropolítico).  

Esse autor entende que tanto o capitalismo neoliberal quanto o movimento da 

Reforma Sanitária procuram atingir o núcleo tecnológico do trabalho vivo em ato na sua 

capacidade de produzir novas conformações dos atos de saúde e o seu lugar na 
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construção dos processos produtivos (Merhy, 2013, p. 31). O fazem, no entanto, em 

sentidos diferentes: o primeiro buscando aprofundar a mercantilização da saúde e 

equacionar a relação entre o custo da prestação dos serviços e a qualidade dos mesmos 

(saúde como bem de mercado); o segundo buscando conformar um modelo assistencial e 

formar trabalhadores de saúde comprometidos com a defesa da vida individual e coletiva 

da população (saúde como direito social). Julgamos que o trabalho realizado na supervisão 

de saúde mental almejava os objetivos desse segundo sentido e é por isso que o 

compreendemos como militância política. 

Sennett (2012) define habilidade artesanal como um impulso humano básico e 

permanente, o desejo de um trabalho bem feito por si mesmo (p. 19). Esse desejo que 

move o artífice em direção à excelência naquilo que faz esbarra em questões sociais e 

econômicas; persistir na busca pela perfeição em algum trabalho ou tarefa pode inviabilizar 

a conclusão do(a) mesmo(a). Por outro lado, o trabalhador que faz a tarefa “por fazer”, de 

forma automática ou como um fim em si mesma, acaba por alienar-se em relação ao 

resultado do seu esforço laboral. Por isso, para Sennett (2012), todo bom artífice sustenta 

um diálogo entre práticas concretas e ideias (p. 20), ou seja, entre o fazer e o pensar (o 

que faz). É esse diálogo, entre a mão e a cabeça, que permite com que o artesão chegue ao 

melhor produto possível, ainda que este não seja perfeito, e que possa, até certo ponto, 

incorporar nele seus valores e sua ética. Além disso, o artífice não trabalha só e precisa 

compartilhar seus conhecimentos com seus aprendizes para que sua habilidade artesanal 

não desapareça com o tempo, o que também o colocará diante de dilemas éticos. 

Por fim, Sennett (2012) propõe que o entendimento técnico se desenvolve através 

da força da imaginação. (...) A utilização de ferramentas imperfeitas ou incompletas leva a 

imaginação a desenvolver essas capacidades necessárias para reparar e improvisar (pp. 

20-21). Nesse sentido, o artífice é criativo quando, ao enfrentar questões para as quais não 

há ainda ferramentas adequadas, procura utilizar as que existem de maneiras diferentes ou 

desenvolver novas ferramentas conforme as necessidades que se apresentam. 

Consideramos que o trabalho dos supervisores de saúde mental do PMF era artesanal 

porque foi sendo construído coletivamente por esse grupo de supervisores, através da 

experimentação, do diálogo e dos desafios que se punham diariamente no lidar com os 

casos. Vivíamos ao mesmo tempo o processo de construir a Reforma Psiquiátrica no 

município e de consolidar o SUS e a saúde da família como sua porta de entrada. Isso 

exigia de nós capacidade reflexiva, compromisso ético-político e criatividade. 
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A partir desse momento trataremos dos dados produzidos pelo trabalho de campo 

em dois capítulos. No primeiro deles – Saúde da família em Niterói: o Programa Médico 

de Família – buscamos compreender os antecedentes a partir dos quais se desenvolveu o 

trabalho da supervisão de saúde mental no PMF e os aspectos teórico-metodológicos desse 

trabalho. No outro – Supervisão de saúde mental no PMF Niterói como ferramenta de 

inclusão da saúde mental na atenção básica – aprofundamos a discussão sobre o processo 

de trabalho dos supervisores de saúde mental do PMF a partir de entrevistas realizadas com 

os profissionais que atuaram nessa função no período estudado. Optamos por descrever, no 

início de cada capítulo, o processo de produção dos dados ali analisados, por entender que 

isso poderá favorecer a compreensão dos leitores. 
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5. SAÚDE DA FAMÍLIA EM NITERÓI – O PROGRAMA MÉDICO DE 

FAMÍLIA 

 

O presente capítulo procura compreender os antecedentes a partir dos quais se 

desenvolveu o trabalho da supervisão de saúde mental
10

 do PMF-Niterói e os aspectos 

teórico-metodológicos presentes no processo de trabalho desses supervisores. Para fazer 

frente a esse objetivo, optamos por realizar uma pesquisa documental, que, segundo Witter 

(1990), é aquela cujos objetivos e hipóteses podem ser verificados através da análise de 

documentos. Esses são quaisquer suportes de informação: textos, fotos, gravações, filmes e 

etc.  

Parte dessa etapa envolveu uma pesquisa bibliográfica, modalidade especial de 

pesquisa documental, na qual todo o suporte de informação é composto por documentos 

bibliográficos (Witter, 1990). Foram agregados àquela, documentos não publicados e não 

tratados, cedidos em caráter pessoal à pesquisadora. 

Vale lembrar, nesse momento, que a pesquisa bibliográfica se diferencia da revisão 

ou levantamento bibliográfico, principalmente porque desta última resulta uma síntese, 

uma análise do saber já instituído (Witter, 1990, p. 27), enquanto a primeira tem seu foco 

na busca de soluções para o problema estudado, ou seja, na busca de novos conhecimentos 

(Witter, 1990; Lima & Mioto, 2007). Dessa forma, com a pesquisa bibliográfica e 

documental sobre o PMF, objetivamos buscar, sistematizar e analisar informações sobre o 

surgimento e a metodologia de trabalho da supervisão de saúde mental neste programa, um 

campo de conhecimentos ainda pouco explorado. 

No entanto, encontramos pouquíssimo material que fale especificamente desse 

grupo de supervisores. Por isso, focamos nossa atenção, nesse capítulo, sobre o trabalho 

dos supervisores do PMF como um todo. Começamos falando do histórico do SUS no 

município, que influenciou a elaboração desse programa e a constituição de equipes de 

                                                           
10

 O trabalho em saúde no PMF foi organizado a partir da lógica de Grupos Básicos de Trabalho (GBT), que 

eram compostos por um coordenador, uma equipe de supervisores (clínico geral, pediatra, gineco-obstetra, 

enfermeira, sanitarista, assistente social e profissional de saúde mental) e as equipes de saúde da família da 

sua área de abrangência. A equipe de supervisores de um GBT apoiava a coordenação e os profissionais de 

saúde dos módulos de sua área, mas sempre que necessário, os supervisores de determinada especialidade 

dos cinco GBT trabalhavam de forma conjunta, por exemplo, na elaboração de protocolos de trabalho 

daquela especialidade, de treinamentos e etc. Queremos com isso dizer que os supervisores no PMF 

realizavam trabalho de equipe, em alguns momentos com os demais supervisores multiprofissionais do seu 

GBT e, em outros momentos, com os supervisores de sua especialidade dos outros GBT do PMF. Para 

facilitar a compreensão dos leitores, nesta dissertação sempre que nos referirmos a “equipe de supervisão” 

estaremos falando dos supervisores multiprofissionais de um mesmo GBT e quando nos referirmos ao “grupo 

de supervisores” ou à “supervisão de saúde mental” estaremos falando dos supervisores de uma mesma 

especialidade, no caso a saúde mental, dos cinco GBT do PMF. 
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supervisores, como parte de sua metodologia de trabalho. Depois descrevemos a 

metodologia do PMF, com ênfase no trabalho das equipes de supervisão. Na parte final 

deste capítulo, damos destaque aos poucos documentos encontrados que falam 

especificamente sobre a supervisão de saúde mental. 

No próximo capítulo, elaborado principalmente a partir de entrevistas que 

realizamos com os supervisores de saúde mental do programa, conseguimos aprofundar 

nossa compreensão sobre o processo de introdução dos profissionais dessa especialidade 

no PMF de Niterói e as especificidades das práticas desse grupo. 

Realizamos uma busca por publicações sobre o PMF disponíveis em bancos de 

dados digitais e procuramos por documentos internos do PMF, através do contato com o 

Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa (NEPP) desse programa e com profissionais 

que atuam ou atuaram na coordenação desse programa nos anos iniciais de sua 

implantação.  

Utilizamos duas bases digitais científicas: LILACS (Sistema Latino Americano e 

do Caribe de Informações em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic Library 

Online). A escolha desses bancos de dados deveu-se ao fato do primeiro ser voltado para a 

produção científica da América Latina e Caribe e o segundo ser voltado para a produção 

científica brasileira. Estando o objeto de estudo dessa pesquisa inserido num programa 

desenvolvido no Brasil e baseado no modelo cubano de saúde da família, entendeu-se que 

estes bancos de dados eram os mais adequados ao objetivo do estudo. 

Utilizamos nesse levantamento os seguintes termos descritores: “programa médico 

de família” E Niterói; “programa de saúde da família” E Niterói. Os termos descritores 

foram usados em português e espanhol, uma vez que os bancos de dados pesquisados 

reúnem a produção científica nacional e latino-americana. Com esse procedimento, 

encontramos 42 publicações, já excluídas as repetições, que tiveram seus resumos lidos e 

foram incluídas no ou descartadas do corpo da pesquisa conforme os seguintes critérios:  

 Inclusão: Textos sobre histórico de implantação do PMF Niterói; textos sobre 

metodologia de trabalho do PMF Niterói; textos sobre supervisão no PMF Niterói. 

 Exclusão: Textos nos quais o PMF Niterói foi apenas o cenário e não o objeto da 

pesquisa; textos que apenas citam o PMF como precursor ou exemplo de programa 

de saúde da família; textos não acessíveis apesar dos esforços empreendidos para 

localizá-los (internet, e-mail, visitas à bibliotecas). 

Após a leitura dos resumos, foram excluídos da nossa pesquisa 20 documentos e 

incluídos 10. Outros 12 foram lidos na íntegra, uma vez que apenas a leitura dos resumos 
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não nos permitiu avaliar a pertinência da inclusão dos mesmos no estudo. Esses últimos 

foram todos descartados do corpo da pesquisa por não se encaixarem nos critérios de 

inclusão que estabelecemos. Foram, portanto, selecionados nessa etapa 10 documentos 

(artigos, teses e dissertações), conforme descrito, a seguir, no quadro um. 

No processo de busca por documentos internos do PMF tivemos uma dificuldade 

inicial, pois recebemos a informação que o NEPP, que é o núcleo que trata das questões 

ligadas ao campo de estudos e pesquisas do PMF, não possui sua documentação 

organizada de forma a possibilitar uma consulta temática. Isso inviabilizou a identificação 

dos textos pertinentes ao nosso estudo em meio à vastidão do acervo deste núcleo. 

Conseguimos agregar ao corpo de pesquisa alguns documentos que já estavam em nossa 

posse, uma vez que a pesquisadora atuou profissionalmente nesse programa entre 1997 e 

2011 e realizamos, também, contato com alguns dos antigos coordenadores do programa 

solicitando ajuda para o acesso a outros documentos que pudessem ser do nosso interesse. 

Isso permitiu a inclusão, no corpo da pesquisa, de uma publicação interna da 

Fundação Municipal de Saúde de Niterói, sob a forma de revista comemorativa dos 15 

anos do PMF, completados em 2007, que conta com nove artigos e três depoimentos, 

escritos por profissionais atuantes no programa, pelo consultor do governo cubano para o 

PMF e por gestores que acompanharam todo o processo de implantação deste. Dessa 

revista, utilizamos apenas cinco artigos. Um dos artigos dessa revista é republicação de 

texto que já tínhamos selecionado na pesquisa aos bancos de dados digitais; os outros três 

não se enquadram nos critérios de inclusão que estabelecemos. 

Incluímos também três documentos que tratam especificamente do trabalho da 

supervisão de saúde mental, um deles de autoria da primeira supervisora de saúde mental 

do PMF, outro elaborado pelo grupo de supervisores dessa área e um terceiro escrito pela 

coordenadora de um dos ambulatórios de saúde mental de Niterói. 

Os documentos incluídos no corpo da pesquisa podem ser divididos da seguinte 

forma: 
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Quadro1: Documentos incluídos no corpo de pesquisa 

Tipo de documento Quantidade 

 

Documentos Publicados 

Tese de Doutorado 01 

Dissertação de Mestrado 04 

Artigo 05 

Artigos da revista comemorativa dos 

15 anos do PMF 

05 

 

Documentos não publicados 

Documento interno do PMF 01 

Documentos pessoais cedidos à 

pesquisadora 

02 

TOTAL 18 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

No processo de análise dos dados produzidos nessa fase da pesquisa, foi possível 

identificar alguns elementos compreensivos, que foram subdivididos em três grupos: 

aspetos históricos do PMF Niterói, aspectos teórico-metodológicos e especificidades do 

trabalho da supervisão de saúde mental desse programa. 

 

 

5.1 – Aspectos Históricos do PMF Niterói 

 

Niterói é um município de médio porte que faz parte da região metropolitana da 

cidade do Rio de Janeiro. Tem população estimada pelo IBGE, para 2019, em cerca de 513 

mil habitantes e área territorial de 133 Km² (IBGE, 2020). Ocupava, em 2010, a sétima 

posição no ranking nacional do IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) 

do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
11

 (PNUD, 2020), mas 

já esteve em terceiro lugar nesse ranking nos anos 1990. Apesar disso, assim como a 

maioria das cidades das regiões metropolitanas das grandes capitais, Niterói tem um 

                                                           
11

 Segundo informações da página na internet do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), esse tem o objetivo de apoiar os diversos países na erradicação da pobreza e na redução das 

desigualdades e da exclusão social. Esse programa utiliza, para avaliação das condições de 

desenvolvimento dos países, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que é uma forma de medir o 

progresso das nações a partir de três dimensões consideradas básicas: renda, educação e saúde. Isso 

permite que a avaliação do desenvolvimento dos países não seja feita apenas com base na dimensão 

econômica, como ocorre quando se usa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita (PNUD, 2020). 
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cenário urbano desigual, no qual um percentual significativo da população vive em favelas 

e comunidades de baixa renda. 

Foi um município considerado atuante, durante os anos 1970, nos movimentos 

sanitário e municipalista, se destacando no cenário nacional nesses debates (Mascarenhas 

& Almeida, 2002; Coutinho, 2003; Hubner & Franco, 2007; Silva, 2007, Sousa, 2015). Em 

1976, elegeu para o governo municipal um prefeito do antigo Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB), que foi apoiado por lideranças políticas de esquerda. Isso resultou, 

segundo Coutinho (2003), na entrada de profissionais oriundos de setores de resistência 

ao regime militar em cargos da administração municipal (p. 20), incluindo aí a saúde. 

Tendo sido capital do estado do Rio de Janeiro até 1975, Niterói possuía à época, 

uma vasta rede instalada de serviços de saúde estaduais e federais. No entanto, essa era 

pouco articulada entre si e predominantemente centralizada, deixando descobertos os 

bairros periféricos do município. Após a eleição de 1976, foi criada a Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) que foi assumida por um professor do Departamento de Saúde da 

Comunidade da Universidade Federal Fluminense (UFF), reduto do Movimento Sanitário 

local. 

Isso favoreceu a elaboração de uma proposta de implantação de uma rede de 

unidades básicas de saúde nas comunidades periféricas de Niterói, visando complementar a 

rede já existente. Buscava-se a articulação dessas novas unidades com a rede do município, 

de forma a promover acessibilidade, universalização, hierarquização e integralidade 

(Mascarenhas & Almeida, 2002; Mascarenhas, 2003; Coutinho, 2003; Sousa, 2015). 

Segundo Coutinho (2003), objetivava-se, também, quebrar o monopólio do saber 

médico, através da constituição de equipes multiprofissionais, compostas por sanitarista, 

médico generalista, odontólogo, assistente social, auxiliares de saúde e pessoal 

administrativo. Esse autor aponta que  

criou-se a figura do agente de saúde pública (agente comunitário de saúde), 

selecionado na comunidade de origem, treinado pela equipe da SMS e 

contratado pela prefeitura segundo critérios definidos pela própria comunidade 

com interveniência da equipe de saúde (p. 22).  

 

Para esse autor, o projeto do primeiro secretário de saúde de Niterói se constituiu 

num projeto “revolucionário” do movimento sanitário niteroiense com reflexos nacionais 

(Coutinho, 2003, p. 22).  

No entanto, essa proposta sofreu uma ruptura, quando o retorno do 

pluripartidarismo ao país gerou uma divisão no MDB municipal e o governo seguinte foi 

assumido pelo grupo que migrou para o Partido Democrático Social (PDS). Houve 
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desmonte das equipes de saúde alinhadas ao projeto do grupo de esquerda e este iniciou 

um movimento de resistência, que se concentrava, em grande parte, no Departamento de 

Saúde da Comunidade da UFF (Coutinho, 2003; Mascarenhas, 2003). 

Esse grupo de resistência conseguiu mobilizar atores de instituições da saúde dos 

níveis estadual e federal, que atuavam no município, além de lideranças comunitárias (das 

associações de moradores), com vistas à articulação interinstitucional. Um dos marcos 

desse processo foi um evento realizado em 1979: o II Encontro Municipal do Setor Saúde, 

que reuniu representações das diversas instituições que compunham a rede de saúde, como 

a Universidade Federal Fluminense (UFF), o antigo INAMPS, órgãos da Secretaria 

Estadual de Saúde e Higiene e representantes da comunidade ligados à Federação das 

Associações de Moradores de Niterói (FAMNIT) (Mascarenhas & Almeida, 2002; 

Mascarenhas, 2003; Sá, 2003; Sousa, 2015). Essas entidades e instituições já 

desenvolviam, segundo Mascarenhas (2003), experiências pontuais de integração de 

serviços de saúde – comunidade – universidade, constituindo foros de discussão e 

articulação política no município (p. 57). 

Isso deu origem, um pouco mais tarde, ao Programa de Ações Integradas de Saúde 

(PAIS)
12

 de Niterói, que ficou conhecido como Projeto Niterói e perdurou de 1982 a 1988 

(Coutinho, 2003; Mascarenhas, 2003; Sousa, 2015). Segundo Coutinho (2003),  

Alguns técnicos da Superintendência Regional do INAMPS/RJ, SMS, SES-RJ e 

UFF participaram do planejamento e execução do Projeto à revelia da cúpula 

da Secretaria Municipal de Saúde. O Projeto atravessou duas gestões 

municipais contrárias aos seus princípios, tendo sobrevivido pelo emprenho dos 

grupos de trabalho, apoio dos demais níveis de governo e sintonia com 

determinadas propostas federais, sobretudo as ações integradas de saúde e até 

mesmo, internacionais, como aquelas preconizadas pela Conferência de Alma-

Ata, mediante indução de agências internacionais, notadamente a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) (p. 

25). 

 

 

O Projeto Niterói propôs uma gestão colegiada do Plano de Saúde do município, 

que era feita por uma comissão executiva, com a participação de grupos de trabalho 

organizados por área temática. Essa gestão não envolvia a administração de recursos 

financeiros, que continuou a cargo de cada um dos órgãos conveniados, mas promovia a 

                                                           
12

 Diante da crise financeira da Previdência Social (que era a responsável por prover assistência em saúde no 

Brasil) nos anos 1970 e da pressão do Movimento Sanitário pela democratização da saúde no país, foram 

elaboradas estratégias que procuravam melhorar a assistência e racionalizar o sistema. Uma delas foi o Plano 

de Reorientação de Assistência à Saúde no âmbito da Previdência Social, conhecido como Plano CONASP. 

Esse incluía o PAIS, programa que foi implantado em algumas unidades da federação que preenchiam certos 

critérios de elegibilidade; Niterói foi uma dessas unidades federativas. Um ano após o início dessa 

experiência, o programa foi transformado na estratégia Ações Integradas de Saúde (AIS) e disseminada por 

todo o país (Paim, 1986; Sousa, 2015). 
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articulação interinstitucional em torno dos mesmos princípios: integração, regionalização e 

hierarquização dos serviços; porta de entrada do sistema na atenção básica; resolutividade 

em todos os níveis assistenciais e participação comunitária (Mascarenhas & Almeida, 

2002; Coutinho, 2003; Mascarenhas, 2003; Hubner & Franco, 2007; Silva, 2007, Sousa, 

2015). 

Todo esse cenário foi permeado, portanto, pela disputa política local entre grupos 

do setor saúde municipal, um deles mais progressista e outro mais conservador. Nos anos 

seguintes, foi possível observar os reflexos dessa disputa, que somada a outros fatores, 

resultou numa dificuldade de integração entre o PMF, nascido da experiência do Projeto 

Niterói, com os demais serviços de saúde da rede do município. 

Vale aqui destacar, por fim, que um dos fatores, desse período, que favoreceu a 

aproximação, nos anos seguintes, de Niterói com Cuba, influenciando a criação do PMF, 

foi a cooperação técnica da OPAS ocorrida, à época, no município, já que a mesma era 

feita por um técnico cubano (Coutinho, 2003). 

Em 1989, uma coligação política liderada pelo Partido Democrático Trabalhista 

(PDT) assumiu o governo municipal e levou para a SMS o gerente executivo do Projeto 

Niterói e vários de seus quadros técnicos (Mascarenhas & Almeida, 2002; Coutinho, 2003; 

Mascarenhas, 2003; Sá, 2003; Sousa, 2015). Isso acelerou o processo de municipalização 

da saúde, iniciado ainda nos anos 1970, permitiu a implementação do SUS a nível local e 

abriu caminho para o surgimento do projeto de medicina familiar de Niterói (Senna & 

Cohen, 2002). Sousa (2015) enfatiza, nesse período, a participação expressiva de quadros 

ligados ao campo da Saúde Coletiva da UFF no processo de formatação do modelo 

assistencial de Niterói. 

Entre 1989 e 1991, Niterói viveu duas epidemias de dengue e uma de meningite, 

buscando, em função disso, parceria com o governo cubano, que tinha, à época, um bom 

desenvolvimento no campo das imunizações contra a meningite e do combate ao vetor da 

dengue (Senna & Cohen, 2002; Sá, 2003). Isso também contribuiu para que o governo de 

Niterói pudesse conhecer o programa de saúde da família de Cuba e firmar um acordo de 

cooperação internacional com esse país para a adaptação desse programa à realidade 

niteroiense (Teixeira, Monteiro & Miranda, 1999; Cohen, 2002; Mascarenhas, 2003; Sá, 

2003; Sousa, 2015). Mais adiante, descrevemos com mais detalhes o sistema de saúde 

cubano, cuja porta de entrada da rede é o Consultório Médico da Família. 

Em 1991, foi formada uma equipe técnica, que contou com a participação de um 

assessor cubano para elaboração do projeto de medicina de família de Niterói. Foi 
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realizado, à época, um estudo de diagnóstico ambiental no município, que permitiu definir 

as áreas de maior risco socioambiental para priorizá-las na implantação do PMF (Teixeira, 

Monteiro & Miranda, 1999; Cohen, 2002; Coutinho, 2003; Hubner & Franco, 2007; 

Vasconcellos, 2007; Sousa, 2015). 

Segundo Mascarenhas (2003), objetivava-se com a implantação do PMF 

(...) melhoria da qualidade da atenção básica; estímulo ao trabalho em equipe e 

qualificação dos profissionais através de supervisores especialistas, os quais 

suplementariam informações quanto ao desempenho das ações integrais; 

compromisso ético dos profissionais de saúde e usuários; vínculo efetivo e de 

confiança entre profissionais e usuários; resgate do saber popular, em que os 

usuários e profissionais refletissem suas práticas e coletivamente buscassem a 

transformação da qualidade de vida da população; e avaliação do Programa 

com critérios quantitativos (indicadores epidemiológicos e operacionais) e 

qualitativos (avaliação de acessibilidade dos serviços de saúde e satisfação do 

usuário, reuniões de setor) (p. 60). 

 

Em setembro de 1992 foi inaugurado o primeiro módulo
13

 do então denominado 

Projeto Médico de Família, na comunidade do Preventório. Com o sucesso dessa 

experiência nos primeiros anos, o município consolidou-a como Programa Médico de 

Família. 

Como descrevemos anteriormente, representações das comunidades do município 

já participavam das discussões do campo da saúde desde os anos 1970. No entanto, 

Mascarenhas (2003) salienta que o PMF trouxe uma inovação em relação ao seu modelo de 

gestão, uma vez que o Decreto Legislativo 17, de 16 de agosto de 1992, estabeleceu que as 

Associações de Moradores fariam, junto com a Prefeitura Municipal, a cogestão do 

programa, o que envolveu, entre outras questões, a contratação dos recursos humanos 

necessários, a partir das regras da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Essa forma 

de contratação dos trabalhadores no PMF teria sido necessária, segundo a maioria da 

bibliografia estudada, para que fosse possível selecionar o perfil de profissionais adequado 

ao modelo assistencial que Niterói propunha. 

Coutinho (2003), em seu estudo sobre a cogestão das associações de moradores no 

PMF, aponta que isso, por um lado, fortaleceu a Federação das Associações de Moradores 

de Niterói (FAMNIT), a qual as associações de moradores deviam estar afiliadas para 

poder solicitar à Fundação Municipal de Saúde (FMS) a implantação do PMF em suas 

localidades. Por outro lado, permitiu uma relação entre o movimento associativo e a gestão 

municipal, que trouxe questionamentos, tanto em relação ao compromisso primário das 

                                                           
13

 Módulo é o nome dado às unidades de saúde da família de Niterói. 
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associações com os interesses das comunidades, quanto à questão das decisões técnicas do 

grupo gestor técnico do PMF. 

Para esse autor, o PMF promoveria uma “institucionalização” das entidades 

comunitárias, que favoreceria situações de cooptação, parceria e cooperação entre os 

entes gestores (Coutinho, 2003, p. vi). Além disso, interesses político-eleitorais estariam 

envolvidos nessa relação, de forma que, para ele, a questão política [era] o fio-condutor 

(ibidem, p. 118) para a escolha das áreas onde os módulos eram implantados, ficando os 

critérios técnicos subordinados a estes. Se compreendermos que os saberes e suas práticas 

não são neutros e, consequentemente, atuam interessadamente nas arenas políticas tanto 

quanto os grupos sociais organizados, podemos compreender que a implantação do PMF 

envolveu tanto questões técnicas quanto políticas, aspectos indissociáveis no cenário 

democrático no qual esse programa foi implantado e implementado nos anos seguintes. 

No primeiro ano de implantação foram inaugurados três módulos na Região 

Centro-Sul do município, constituindo um Grupo Básico de Trabalho (GBT)
14

 e ao final do 

segundo ano, já havia sido constituído o segundo GBT, que englobava comunidades das 

Regiões Norte e Oceânica do município (Coutinho, 2003). Algum tempo depois, esse 

último grupo foi subdividido em dois, resultando na seguinte regionalização dos grupos do 

PMF: o GBT1 reunia os módulos das regiões de praias da baía e centro sul do município; o 

GBT2 reunia os módulos das regiões de Pendotiba e oceânica; e GBT3 reunia os módulos 

da região norte. 

A partir de 1995, Niterói foi habilitado para a Gestão Semiplena do Sistema
15

 e 

passou a ter maior autonomia gerencial e financeira, o que possibilitou várias mudanças em 

todo o sistema local de saúde (Cohen, 2002; Coutinho, 2003; Sá, 2003). Nesse ano 

começou a ser implantado no país o Programa Saúde da Família (PSF) do MS, que teve o 

PMF como uma de suas inspirações. Isso deu visibilidade e reconhecimento ao programa 

de Niterói, ajudando a quebrar algumas resistências locais (Coutinho, 2003). 

O ano de 1997 foi marcado pela ampliação do programa para outras comunidades 

do município e pelo fato de o PMF ter sido contemplado com o prêmio “Gestão Pública e 

Cidadania” da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e Fundação Ford (Coutinho, 2003). 

                                                           
14

 O GBT era constituído por um coordenador de área (a gestão do PMF se organizou a partir das áreas de 

regionalização do município), uma equipe multidisciplinar de supervisores e as equipes de saúde da família 

(chamadas de equipes básicas) da área de abrangência do GBT. 
15

 Segundo Sá (2003), a NOB 93 instituiu níveis progressivos de gestão local do SUS, incipiente, parcial e 

semiplena, estabelecendo a descentralização político-administrativa na saúde (...). A gestão semiplena 

significou a transferência direta de recursos para os municípios, com maior autonomia na sua utilização (p. 

16). 
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Apesar disso, o MS não reconhecia o programa de Niterói como PSF, porque esse não se 

organizava estritamente como definido pelo MS
16

. Assim, esse município não recebia os 

incentivos financeiros que o ministério propiciava às equipes de saúde da família 

implantadas no restante do país; o PMF era todo custeado com os recursos municipais.  

Só a partir de 1999, o MS passou a classificar o PMF como “modelo similar” ao 

PSF e o incentivo financeiro foi concedido a Niterói. Ainda assim, Niterói não recebia 

recursos por equipe do PMF implantada e sim por quantitativo de população coberta, de 

forma que das 43 equipes do PMF em funcionamento apenas 18 recebiam incentivo 

financeiro do MS (Coutinho, 2003; Sousa, 2015). 

Nova ampliação do PMF, entre 2000 e 2003, fez com que os grupos de trabalho 

passassem de três para cinco GBTs, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro2: Divisão dos módulos do PMF em Grupos Básicos de Trabalho, 2004. 

GBT Região de abrangência Módulos/Comunidades do PMF 

1 Centro-Sul Cavalão/Cutia; Gragoatá; Jonathas Botelho; 

Morro do Palácio; Souza Soares; Viradouro 

e Vital Brasil/Alarico de Souza. 

2 Região Oceânica Cafubá I; Cafubá II; Cantagalo I; Cantagalo 

II; Engenho do Mato I; Engenho do Mato II 

e Maravista. 

3 Região Norte Ilha da Conceição; Leopoldina; Marítimos; 

Maruí; Nova Brasília I; Nova Brasília II e 

Vila Ipiranga. 

4 Região de Pendotiba Atalaia; Caramujo/Lagoinha; Grota I;  

Grota II; Ititioca; Matapaca e Morro do Céu 

5 Praias da Baía Jurujuba; Ponto Final; Preventório I e 

Preventório II 

Fonte: Anotações pessoais da pesquisadora. 

 

                                                           
16

 O PMF trabalhava com uma equipe formada por um médico e um auxiliar ou técnico de enfermagem, a 

chamada equipe básica, responsável por prover cuidados em saúde para cerca de 1.200 pessoas, residentes 

nas áreas adscritas a cada equipe. O PSF, por outro lado, propunha uma equipe constituída por um médico, 

um enfermeiro, auxiliares ou técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS); essa equipe 

podia ser responsável por até 4.000 pessoas, com exceção dos ACS, que acompanhavam no máximo 750 

pessoas cada (Brasil, n.d.). 
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No final de 2005, houve uma reorganização nos GBT, que deixaram de ser cinco e 

passaram a ser apenas quatro, mas isso voltou a mudar alguns anos mais tarde. Esse 

processo de alterações dos grupos de trabalho ocorreu devido à inauguração de novos 

módulos, mas também para acompanharem, até certo ponto, mudanças que vinham 

ocorrendo no restante da rede de saúde do município. Como essas alterações não se 

relacionam aos objetivos deste estudo, não nos deteremos em descrevê-las. 

Ao se ampliar a cobertura da atenção básica no município, surgiu a necessidade de 

rearticulação da rede de serviços como um todo, tarefa que foi realizada ao longo dos anos 

seguintes. Essa reorganização da rede se deu a partir da regionalização da saúde, centrada 

nas Policlínicas Regionais e Comunitárias. Essas surgiram a partir de antigas unidades 

básicas e centros de saúde, que foram reestruturados para concentrar especialidades básicas 

(cardiologia, endocrinologia, nutrição, fisioterapia, odontologia, equipes de saúde mental, 

dentre outras), programas voltados a questões epidemiológicas prioritárias (hanseníase, 

tuberculose, HIV/AIDS) e recursos diagnósticos menos complexos, além de manterem o 

atendimento básico das populações não cadastradas nos módulos do PMF (Hubner & 

Franco, 2007; Vasconcellos, 2007; Sousa, 2015). 

Os recursos especializados e diagnósticos implantados nessas Policlínicas fizeram 

com que as mesmas passassem a ser o primeiro nível de referência do sistema para os 

módulos do PMF (Teixeira, Monteiro & Miranda, 1999; Cohen, 2002; Sá, 2003; Coutinho, 

2003; Hubner & Franco, 2007; Vasconcellos, 2007; Sousa, 2015). Posteriormente, as 

policlínicas passaram, também, a atuar na regulação dos agendamentos de consultas 

especializadas e exames, demandados pelas unidades de saúde do seu território de 

abrangência (Sousa, 2015). 

Para Vasconcellos (2007), as Policlínicas Comunitárias e Regionais foram 

organizadas com lógica territorial clara (p. 11), permitindo a divisão regionalizada da 

saúde de Niterói. Dessa forma, cada Regional de Saúde contava com, ao menos, uma 

Policlínica e com vários módulos do PMF, cujo trabalho integrado favorecia a vigilância 

em saúde, especialmente nas áreas de maior vulnerabilidade social. 

Essa modelagem da rede de saúde de Niterói é muito parecida com a que se vê na 

organização do sistema de saúde cubano. Esse país tem um sistema de saúde único, 

hierarquizado, regionalizado, com foco territorial e organizado a partir da atenção básica, 

semelhante ao observado no SUS. Para Santos e Melo (2018), Cuba foi a maior inspiração 

a influenciar a construção do modelo de saúde brasileiro. 
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Lá, a porta de entrada do sistema são os Consultórios Médicos da Família (CMF). 

Estes se articulam aos Policlínicos, nas áreas urbanas, e aos Hospitais Rurais, nessas áreas. 

Essas duas instituições têm um caráter de coordenação e integração das ações de saúde 

num determinado território, tendo certo número de CMF vinculados a elas. Além disso, os 

policlínicos e hospitais rurais têm funções administrativas, gerenciais e de assistência de 

nível secundário, de articulação entre os níveis secundários e terciários (sistema de 

referência e contrarreferência) e de formação de recursos humanos, através da docência e 

pesquisa no campo da saúde (Santos & Melo, 2018). 

Segundo Santos e Melo (2018), a equipe de saúde da família em Cuba, denominada 

equipe básica, é composta por um médico e um enfermeiro; cada grupo de 15 a 20 equipes 

básicas é apoiado por uma equipe multidisciplinar de especialistas (medicina integral, 

pediatria, ginecologista/obstetra, dentista, psicólogo, supervisor de enfermagem e 

assistente social), compondo o Grupo Básico de Trabalho (GBT). 

Assim, é possível perceber a clara influência do modelo de organização do sistema 

de saúde cubano no desenho feito por Niterói durante seu processo de reorganização da 

rede local de saúde: o trabalho territorial, a partir dos módulos do PMF, organizados em 

GBT e com apoio de supervisão multiprofissional; a articulação às policlínicas 

comunitárias e regionais que, além de prover cuidados secundários em saúde, se tornaram 

responsáveis pela articulação do sistema de referência e contrarreferência no seu território; 

a participação dos supervisores de cada GBT atuando, tanto nos módulos, quanto na 

integração com as policlínicas e na formação dos profissionais através das capacitações e 

da educação continuada em serviço. Algumas dessas questões serão detalhadas na próxima 

seção. 

O mapa abaixo mostra como era a conformação da rede de saúde de Niterói, em 

2014, após as mudanças que descrevemos acima. 
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Figura 1: Rede Municipal de Assistência à Saúde de Niterói, 2014.

 

Fonte: Sousa, 2015. 

 

Sousa (2015), analisando o processo de municipalização da saúde de Niterói e de 

implantação do PMF, aponta a importância da vontade política e da capacidade de gestão 

nesse processo, frente aos cortes orçamentários do setor saúde. Segundo ela, entre 1985 e 

1988, o município aumentou os gastos com saúde de cinco para mais de 10% do seu 

orçamento. O governo Collor (1990-1992) incrementou a municipalização da saúde, sem 

incrementar os repasses financeiros da união para os municípios. Pelo contrário, em 1992 o 

governo federal realizou um corte orçamentário de 50% das verbas da saúde. Apesar disso, 

o município implantou o PMF e conseguiu viabilizá-lo ao longo do tempo utilizando 

menos de 15% do orçamento municipal (Sousa, 2015). 

Na revista comemorativa aos 15 anos do PMF Niterói, editada em 2007, Pinto e 

Vasconcellos, gestores do município e da saúde à época, resumem os componentes que, em 

sua avaliação, possibilitaram o nascimento e desenvolvimento desse programa: a 

construção coletiva da proposta, dotando-a de força metodológica (Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói, 2007, p. 1); a decisão política e a continuidade ideológica proporcionada 

por eleições de grupos alinhados, com visão de políticas públicas como processo (ibidem, 

p. 1); o envolvimento de um grupo de profissionais dedicados (ibidem, p. 1), mas também 
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mobilizados e preparados para desafios (ibidem, p. 1); a construção de um controle social 

participante e representativo (ibidem, p. 1), através da participação de lideranças 

comunitárias com visão coletiva (ibidem, p. 1); e a cooperação internacional com um país 

onde o modelo proposto foi implantado com sucesso, levando a um assessoramento 

propositivo (ibidem, p. 1). 

A ‘continuidade ideológica’ foi possível a partir da eleição de candidatos de grupos 

políticos de centro-esquerda, PDT e PT, ao longo de quatro gestões subsequentes à 

implantação do programa em Niterói, tendo sido fundamental para a consolidação da 

medicina familiar nesse município, com modelagem própria e diferente da estabelecida 

pelo MS (Cohen, 2002; Mascarenhas & Almeida, 2002; Mascarenhas, 2003; Hubner & 

Franco, 2007; Vasconcellos, 2007). Para Cohen (2002), a manutenção, ao longo desses 

anos, da mesma equipe gestora à frente da rede ambulatorial de Niterói, também ajudou a 

promover a integração, que era limitada nos anos iniciais, entre o PMF e a rede 

convencional. 

Segundo Lima, Silva, Miranda, Teixeira, Gorender et al. (2007), o PMF tinha, em 

2007, se expandido significativamente: possuía cerca de 128.000 pessoas cadastradas em 

cerca de 110 equipes básicas, implantadas em 65 comunidades do município. Cobria, nessa 

época, 28% da população total de Niterói e 70% da população de baixa renda. Estava, 

portanto, muito próximo de atingir a proposta do município, quando do início de sua 

implantação, que era cobrir 70 comunidades e cerca de 30% da população. 

Apresar de pressões do MS para que Niterói se adaptasse à modelagem da ESF, o 

programa seguiu implantando novos módulos durante a década de 2000, mas realizando, 

de forma paulatina, um aumento da cobertura populacional das equipes básicas (Coutinho, 

2007). No entanto, a partir da mudança ocorrida na gestão da saúde municipal após as 

eleições de 2008, o PMF começou a sofrer mudanças significativas.  

Um dos aspectos que influenciou nessas mudanças diz respeito à escassez de 

profissionais médicos para trabalhar no PMF. É preciso lembrar que, desde a metade da 

década de 1990, o governo federal empreendeu esforços para a expansão do PSF pelo 

território nacional. Nesse processo, foram criados os Pólos de Capacitação em Saúde da 

Família, visando à formação de profissionais para esse programa, e o Programa de 

Expansão da Saúde da Família (PROESF), que distribuiu recursos financeiros para essa 

expansão (Sousa, 2015). 

Isso levou ao aumento de equipes implantadas em todo o país e também no Rio de 

Janeiro. Niterói começou a perder médicos para outros municípios do Estado, 
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principalmente porque exigia desses profissionais o cumprimento rigoroso da carga horária 

de 40 horas semanais. Niterói contava com uma equipe de supervisores que estavam nos 

módulos o tempo todo e trabalhava em cogestão com as associações de moradores, cujos 

membros residiam nas comunidades atendidas. Por isso, as ausências dos profissionais das 

equipes básicas não passavam despercebidas. O programa de Niterói, que, nos primeiros 

anos, era disputado pelos médicos, passou a disputá-los a partir dos anos 2000. 

Isso se agravou a partir da publicação da Portaria 2488/2011, que estabeleceu a 

nova Política de Atenção Básica do SUS (Brasil, 2011b), porque essa flexibilizou a carga 

horária dos profissionais da ESF, permitindo, a contratação de médicos em regime de 20 e 

30 horas de trabalho semanal. Além disso, a implantação das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) no estado do Rio de Janeiro gerou o aumento na oferta de empregos 

para médicos e inflacionou os salários (Sousa, 2015). Somou-se a isso, a substituição, a 

partir das eleições de 2008, dos gestores mais antigos do programa e de alguns dos 

coordenadores de área e supervisores. 

A partir daí, o PMF começou a mudar a modelagem que o caracterizou durante 

quase 20 anos e iniciou a contratação de agentes comunitários de saúde (ACS) e 

enfermeiros para composição em suas equipes básicas. Foram contratados dois ACS para 

cada equipe e um enfermeiro para cada duas equipes. Paralelamente, houve ampliação do 

número de famílias cadastradas por cada equipe básica, passando essa a adscrever cerca de 

2.500 pessoas. Segundo Faria Neto (2014), os profissionais da equipe básica do PMF 

passam agora a ter sete turnos de consultório (28 horas) e somente dois turnos 

para atividades [no]“território” e “domicílios” (8hs). Por outro lado, demais 

quatro horas que seriam para capacitação, vêm sendo esvaziadas, conforme 

apontam nossas entrevistas e diário de campo (p. 53). 

 

Ampliou-se a cobertura do PMF e com isso os supervisores, que não foram 

aumentados, passaram a restringir mais o tempo que conseguem atuar junto a cada equipe 

e em cada módulo; a supervisão estaria sendo transformada, segundo Faria Neto (2014), 

em NASF. Extinguiu-se a função de coordenação de GBT, centralizando todas as decisões 

da gestão nas mãos da coordenação executiva do PMF (Faria Neto, 2014; Sousa, 2015). 

Como essas mudanças se efetivaram após o período que estamos estudando nessa 

pesquisa, elas não serão abordadas nas próximas seções. Na verdade, o recorte que fizemos 

em nosso estudo, limitando-o ao período entre 2004 e 2011, objetivou exatamente excluir 

esse cenário de mudanças, que em nosso ver, descaracterizou o que o PMF tinha de 

diferencial e que favorecia o trabalho singular desenvolvido pela supervisão de saúde 

mental desse programa. 
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No entanto, consideramos relevante, para finalizar essa seção, falar sobre o que 

encontrou a pesquisadora quando retornou ao PMF, após quase oito anos de sua saída 

desse programa, para a realização desta pesquisa. Encontramos nessas ocasiões vários 

colegas com quem trabalhamos e ouvimos frases como “o programa não existe mais” e 

“tudo acabou”. Esses sentimentos também transparecem na fala de uma das supervisoras 

que entrevistamos: (...) quando você vai conversar com um, um pouco mais antigo, [cita 

nomes de alguns médicos antigos do PMF] eles falam “a gente não faz mais medicina de 

família”, “a gente não faz mais isso” e eles faziam e eles sentem a diferença (S1). 

 

 

5.2 – Aspectos teórico-metodológicos do PMF Niterói 

 

Nessa seção, descrevemos o processo de seleção das áreas para implantação do 

PMF, mapeamento e subdivisão (chamada no PMF de setorização) das mesmas e o 

cadastramento da população, além da rotina de trabalho das equipes. Também abordamos 

os recursos humanos e a organização do trabalho nesse programa, incluindo o papel da 

equipe de supervisão no PMF Niterói. 

Como já citamos anteriormente, antes do início do PMF o município realizou um 

diagnóstico ambiental, que objetivava mapear as áreas consideradas mais vulneráveis e, 

por isso, prioritárias para a implantação desse programa (Cohen, 2002; Coutinho, 2003; 

Hubner & Franco, 2007; Sousa, 2015). Esse estudo foi coordenado pela Subsecretaria de 

Ciência e Tecnologia de Niterói, envolveu diversas áreas do governo municipal e apontou 

a existência de setenta comunidades de risco, nas quais viviam cerca de 30% da população 

da cidade. A partir daí, foram escolhidas 12 áreas prioritárias para iniciar a implantação do 

PMF (Senna & Cohen, 2002; Coutinho, 2003). 

Segundo Teixeira, Monteiro e Miranda (1999), os critérios de escolha das 

comunidades para alocação dos módulos foram: 

(...) populações em risco social, biológico, epidemiológico e ambiental, levando-

se em consideração ao selecioná-las a renda familiar, as condições concretas de 

trabalho, de subsistência, os problemas de saúde identificados nas pessoas e na 

coletividade, a estrutura sanitária, a demografia e, consequentemente, o risco de 

adoecer (p. 150). 

 

Hubner e Franco (2007) incluem nesses critérios, comunidades ou bairros que não 

eram contemplados pelo poder público com equipamentos sociais (p. 182) e que 

possuíssem uma estrutura geográfica bem delimitada e um conjunto populacional com 
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perfil socioeconômico semelhante entre si. Além disso, um dos critérios fundamentais era a 

existência de associação de moradores organizada na área, para a cogestão do programa a 

nível local (Coutinho, 2003; Hubner & Franco, 2007). Sá (2003) acrescenta, ainda, a 

presença de infraestrutura urbana e saneamento básico mínimos, sem os quais seria 

inviável a implantação de uma unidade de saúde. 

No entanto, a escolha das primeiras comunidades a serem cadastradas no PMF 

também dependeu, segundo um dos entrevistados por Sousa (2015), da ‘viabilidade’ de 

entrada na comunidade. Coutinho (2003) aponta que a área escolhida para sediar o 

primeiro módulo foi descartada, quando a associação de moradores local exigiu do 

município a implantação de saneamento básico na comunidade antes da chegada do PMF. 

Isso inviabilizou uma escolha ‘exclusivamente técnica’ da área de implantação do primeiro 

módulo. Na verdade, ainda que tenha sido feito um estudo, tecnicamente embasado, para 

ajudar na definição das áreas prioritárias para implantação do PMF, acreditamos que não é 

possível separar elementos ‘técnicos’ e ‘políticos’ nesse processo. Isso nos parece natural 

quando o assunto diz respeito à política pública de saúde.  

A priorização das populações em maior vulnerabilidade, segundo alguns autores 

(Cohen, 2002; Hubner & Franco, 2007), foi uma forma que o município encontrou para 

promover a equidade, ou, nas palavras de Cohen (2002), uma estratégia de discriminação 

positiva no interior de um sistema universalizado como o SUS (p. 191). No entanto, 

Mascarenhas (2003) argumenta que essa priorização gerou uma ruptura com o princípio da 

universalidade, tão caro ao SUS e ao movimento sanitário. 

Hubner e Franco (2007) levantaram essa questão, em entrevista que fizeram com 

uma das gestoras do PMF, e apontam que essa não considerava que a adscrição de clientela 

de parte da população do município às equipes do PMF ferisse a universalidade. Isso, 

porque não teria ocorrido restrição de acesso do restante da população do município aos 

serviços de saúde já instalados em Niterói, uma vez que nenhuma unidade de saúde foi 

fechada ou substituída quando da implantação do programa nessa cidade. Cohen (2002) 

aponta que, diferentemente do PSF, o PMF não objetivava substituir à rede tradicional de 

atenção básica, mas apenas complementá-la.  

Após a escolha da comunidade onde o módulo seria implantado, a equipe de 

supervisão realizava um mapeamento da área, em parceria com a associação de moradores 

local, que conhecia em profundidade o território (Senna & Cohen, 2002). A próxima etapa 

consistia na divisão desse território em microáreas, chamadas, no PMF, de setores. Daí, 

este processo ser conhecido no programa como setorização de área.  
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Cada setor abrangia 200 a 250 famílias, ou cerca de mil a 1.200 pessoas (Teixeira, 

Monteiro & Miranda, 1999; Mascarenhas & Almeida, 2002; Cohen, 2002; Coutinho, 2003; 

Mascarenhas, 2003; Sá, 2003; Hubner & Franco, 2007; Sousa, 2015). Em relação ao 

quantitativo de população adscrita a cada setor, houve uma mudança nesse padrão com o 

passar dos anos, mas principalmente a partir de 2011, com a aproximação metodológica do 

PMF à ESF (Coutinho, 2003; Sousa, 2015). 

O processo de setorização das áreas selecionadas buscava delimitar cada setor de 

forma a permitir o acesso da população ao módulo e da equipe de saúde a todos os 

domicílios do setor sem necessidade de uso de meios de transporte (Mascarenhas, 2003; 

Hubner & Franco, 2007), além de garantir que todos os setores do módulo tivessem um 

quantitativo de população aproximado. 

Os recursos humanos eram organizados no PMF em Grupos Básicos de Trabalho 

(GBT), compostos por um coordenador de área, uma equipe de supervisão e as equipes 

básicas de saúde da família da região de cobertura do GBT. Cada grupo básico tinha cerca 

de 20-25 equipes básicas, quantitativo que variou em alguns períodos, conforme os 

módulos iam sendo inaugurados e os grupos básicos reorganizados (Teixeira, Monteiro & 

Miranda, 1999; Mascarenhas & Almeida, 2002; Cohen, 2002; Mascarenhas, 2003; Sá, 

2003; Hubner& Franco, 2007). 

Assim como em Cuba, cada GBT correspondia a uma Policlínica Regional do 

município. O coordenador e a equipe de supervisão do PMF atuavam de forma a facilitar a 

interlocução entre a Policlínica e os módulos de seu território de abrangência e a 

articulação dos serviços em rede.  

Ainda assim, essa articulação nem sempre era fácil. Quando o PMF foi implantado, 

no início dos anos 1990, vivia-se um período de cortes nas verbas federais da saúde e isso 

impactou as condições de trabalho em todas as unidades de saúde, mas não nos módulos do 

PMF, que eram custeados apenas com recursos próprios do município. Isso fez com que a 

rede convencional tenha se sentido ‘preterida’ pelos gestores de Niterói e criou tensões nas 

relações entre essa e o PMF (Cohen, 2002). Além disso, havia significativa diferença 

salarial entre os profissionais do programa e da rede e uma oposição política feita pela 

Associação de Servidores Municipais de Saúde de Niterói. Nos primeiros anos do PMF, o 

tensionamento das relações entre a rede convencional e o PMF prejudicava, inclusive, o 

processo de referência e contrarreferência dos usuários entre esses serviços (Senna & 

Cohen, 2002; Coutinho, 2003). 
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Cada equipe de saúde da família, no PMF, era composta por apenas um médico e 

um auxiliar ou técnico de enfermagem, este último, obrigatoriamente, morador da 

comunidade onde trabalhava (Coutinho, 2003; Mascarenhas, 2003; Sá, 2003; Hubner & 

Franco, 2007, Faria Neto, 2014; Sousa, 2015). Era denominada ‘equipe básica’ e tinha sob 

sua responsabilidade todas as atividades rotineiras, assistenciais, preventivas, 

promocionais, administrativas e gerenciais do setor. Segundo Sousa (2015), a partir de 

2010, com as mudanças da modelagem do PMF, começaram a ser incluídos nas equipes 

dois ACS por equipe básica e uma enfermeira para cada duas equipes básicas. 

Os módulos do PMF costumavam ter de duas a quatro equipes básicas e contavam, 

também, com um auxiliar de limpeza e alguns vigias noturnos. Não havia a figura de um 

gerente local e nem funcionários administrativos nesses serviços. As equipes básicas dos 

diversos setores do módulo deveriam se organizar para dividir as tarefas administrativas da 

unidade, como solicitação de materiais e insumos e a organização dos mesmos, confecção 

e organização dos prontuários, solicitação de reparos de equipamentos, atendimento às 

demandas da coordenação executiva do programa e etc. 

Os médicos e técnicos de enfermagem eram selecionados pelos coordenadores e 

supervisores do PMF. Para a seleção de médicos era feito um edital público, divulgado 

através de jornais de grande circulação, com posterior análise de currículo dos candidatos e 

entrevista feita por um grupo de coordenadores e supervisores indicados para tal. Essa 

entrevista tinha por objetivo avaliar os conhecimentos técnicos do candidato e identificar 

se o mesmo tinha o perfil desejado pela gestão do programa (Senna & Cohen, 2002; 

Coutinho, 2003). 

A seleção dos auxiliares ou técnicos de enfermagem era precedida de divulgação na 

comunidade onde seria implantado o módulo, já que esses profissionais tinham de residir 

nas áreas. Segundo Coutinho (2003), era a associação de moradores que divulgava a 

seleção na comunidade e encaminhava os currículos dos interessados para a coordenação 

do PMF fazer o processo seletivo. Esse processo incluía prova de conhecimentos técnicos e 

entrevista com os candidatos, feitas também por coordenadores e supervisores do PMF. Os 

vigias e auxiliares de limpeza eram contratados a partir de indicação das associações de 

moradores, sem necessidade de processo seletivo (Senna & Cohen, 2002; Coutinho, 2003). 

A contratação dos recursos humanos que trabalhavam no PMF ficava a cargo das 

associações de moradores, em função da cogestão feita por estas a partir do Decreto 

Legislativo17/1992, enquanto a seleção (dos médicos e auxiliares ou técnicos de 

enfermagem), a capacitação e a avaliação dos profissionais eram feitas pelo programa. 
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Tendo em suas mãos o poder de contratar e demitir, pagar ou não os trabalhadores, 

algumas lideranças comunitárias tomavam para si a tarefa de fiscalizar rigorosamente os 

profissionais das equipes básicas e isso resultava em tensões entre profissionais e 

cogestores e eventuais conflitos (Senna & Cohen, 2002; Coutinho, 2003; Faria Neto, 2014; 

Sousa, 2015). Cabia a coordenação do GBT intermediar essa relação nem sempre pacífica. 

Médicos de família, técnicos de enfermagem e auxiliares de limpeza tinham jornada 

de trabalho de 40 horas semanais. Médicos e técnicos de enfermagem dividiam sua jornada 

entre atendimento na unidade de saúde (20 horas/semana) e trabalho de campo (20 

horas/semana). Alguns autores separam essa carga horária de trabalho de campo em 16 

horas no campo e 4 horas em treinamentos fora dos módulos (Mascarenhas & Almeida, 

2002; Mascarenhas, 2003; Coutinho, 2003; Hubner & Franco, 2007; Sousa, 2015). As 

atividades administrativas e gerenciais eram geralmente feitas no horário de campo, uma 

vez que nos demais horários a agenda estava ocupada pelos atendimentos à população. 

O médico deveria atuar como generalista e o técnico de enfermagem com as 

funções dessa categoria profissional. No entanto, segundo Hubner e Franco (2007), ambos 

deveriam ter compromisso social fundamentado na relação profissional/usuário (p. 185) e 

disposição para o trabalho integral, incluindo as atividades administrativas do setor e as de 

educação popular em saúde. 

O trabalho das equipes básicas do PMF se iniciava com o cadastramento da 

população do setor, feito nos domicílios onde residiam as famílias. Essa tarefa era 

realizada pela dupla, médico e técnico de enfermagem, proporcionando ao médico a 

oportunidade de conhecer todo o território de seu setor. Após o cadastramento de toda a 

população, realizava-se um levantamento do perfil socioeconômico, ambiental e das 

principais patologias referidas pela comunidade (Hubner & Franco, 2007, p. 183), 

permitindo um planejamento das prioridades e a partir daí o trabalho assistencial era 

iniciado (Teixeira, Monteiro & Miranda, 1999; Sá, 2003; Coutinho, 2003). 

Segundo Hubner e Franco (2007), o PMF contava com veículos que percorriam 

diariamente todos os módulos para transportar os materiais de exames laboratoriais 

coletados nos módulos até os laboratórios do município e devolver os resultados dos 

exames processados aos módulos; para buscar as fichas de referências para serviços 

secundários e terciários a serem agendadas e devolver as mesmas aos módulos após 

efetivado os agendamentos (os usuários não precisavam se deslocar de suas comunidades 

para fazer esses agendamentos); para transportar vacinas, materiais e demais insumos, 

entre outros serviços. Isso ajudava para que a maior parte das necessidades de saúde da 
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população pudesse ser atendida no módulo, diminuindo a sobrecarga das policlínicas e 

outros níveis assistenciais. 

Além da equipe básica, o PMF contava também com uma equipe de supervisores 

em cada GBT, com objetivo de complementar as ações das equipes básicas e melhorar a 

resolutividade das mesmas. Essa equipe era composta por especialistas nas áreas de clínica 

médica, pediatria, ginecologia/obstetrícia, saúde pública, enfermagem, serviço social e 

saúde mental (Teixeira, Monteiro & Miranda, 1999; Mascarenhas & Almeida, 2002; 

Cohen, 2002; Coutinho, 2003; Mascarenhas, 2003; Sá, 2003; Hubner & Franco, 2007; 

Silva, 2007, Sousa, 2015). Algumas outras especialidades, como cirurgia ambulatorial e 

dermatologia, também são citadas por alguns dos autores estudados (Teixeira, Monteiro & 

Miranda, 1999; Cohen, 2002). Embora todos os autores façam referência ao profissional de 

saúde mental na equipe de supervisão, esse não foi incluído no PMF desde o início desse 

programa, como veremos mais adiante. 

Para Mascarenhas (2003), Niterói propôs uma concepção de equipe 

multiprofissional ‘inovadora’, na medida em que trabalhava com uma equipe reduzida que 

realizava o atendimento rotineiro à população, mas que era apoiada, no trabalho cotidiano, 

por uma equipe de supervisão formada pelos especialistas.  

Esses trabalhavam, a partir de uma escala predeterminada de horários, visitando 

todas as unidades de saúde de sua área uma vez por semana, durante um turno de quatro 

horas. As escalas eram organizadas de modo a possibilitar que sempre houvesse pelo 

menos um supervisor em cada módulo do GBT, com exceção de um turno semanal no qual 

todos os supervisores se reuniam com o coordenador de área. 

O fato de os horários de ida dos supervisores aos módulos ser fixo, facilitava para 

que as equipes básicas pudessem agendar pacientes para interconsulta com os especialistas, 

organizar visitas domiciliares conjuntas com esses, reservar tempo em suas agendas para 

discussão de casos, etc. Os supervisores também podiam ser acessados por telefone celular 

institucional, que tanto eles, quanto coordenadores e módulos do PMF possuíam. 

Devido à importância do tema da supervisão do PMF em nossa pesquisa, 

aprofundamos o mesmo ao final dessa seção. 

O coordenador do GBT representava, na avaliação de Hubner e Franco (2007), o 

elo fundamental da equipe com as instâncias superiores da secretaria de saúde e demais 

órgãos relacionados ao programa (p. 183). Era o responsável pelas articulações 

interinstitucionais, pelo controle metodológico (ibidem, p. 183) e por intermediar as 

relações entre equipe e associação de moradores, como forma de desmonopolizar saberes 
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(ibidem, p. 183) sobre a metodologia do programa. Em relação ao controle metodológico 

que o coordenador deveria ter, segundo esses autores, o mesmo era feito através do 

gerenciamento de atividades dos supervisores e equipe básica (ibidem, p. 183) e das 

reuniões trimestrais de GBT. 

Essas reuniões de grupo básico contavam com a participação do coordenador, da 

equipe de supervisores e de todas as equipes básicas do GBT e objetivavam promover uma 

reflexão sobre o trabalho. Nessas reuniões o coordenador podia apresentar dados e 

indicadores relativos à área do GBT e discutir com as equipes o planejamento local, 

aprofundando a compreensão dessas sobre os aspectos metodológicos do PMF. Coutinho 

(2003) informa que aconteciam semanalmente, mas os outros documentos que tivemos 

acesso informam uma periodicidade entre um e três meses. Acreditamos que a proposta de 

reuniões de GBT semanais pode ter feito parte do momento inicial de implantação do 

programa, mas foi inviabilizada posteriormente com o crescimento do PMF.  

Também ocorriam, a intervalos regulares, as chamadas reuniões de setor. Eram 

encontros periódicos entre a equipe básica e a população de seu setor, geralmente com a 

presença, também, de supervisores do GBT. Esses espaços de diálogo, além da 

socialização de informações, buscavam favorecer uma pactuação com a comunidade em 

relação ao desenvolvimento das atividades e possibilitavam que a população avaliasse o 

trabalho desenvolvido até então. Por isso, as reuniões de setor também podem ser 

compreendidas como espaços de cogestão e participação popular no PMF (Mascarenhas, 

2003; Hubner & Franco, 2007). 

No entanto, em entrevistas feitas por Sousa (2015) com médicos do PMF, esses 

apontavam uma participação pequena da população nessas atividades, sugerindo que, ao 

menos nos últimos anos, elas não vinham atingindo seus objetivos. Senna e Cohen (2003) 

apontam que (...) o processo de participação popular no programa enfrenta uma série de 

dificuldades e conflitos, alguns dos quais inerentes à própria dinâmica dos atuais 

movimentos sociais e a uma cultura cívica e democrática ainda bastante frágil (p. 533). 

Na rotina do PMF, todos os módulos eram fechados em um turno semanal de 

quatro horas, para que as equipes e os supervisores participassem de treinamentos e 

capacitações sobre temáticas específicas. Esses treinamentos eram organizados pelos 

supervisores ou pelo Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa (NEPP) do PMF. 

Eventualmente, contavam com a participação de convidados externos, como professores da 

UFF e de outras instituições de ensino, técnicos da vigilância epidemiológica do 
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município, dentre outros. Segundo Faria Neto (2014) e Sousa (2015), os treinamentos 

semanais também foram extintos após 2011, passando a ocorrer de forma esporádica.  

Um dos elementos que chama a atenção em relação à metodologia de trabalho no 

PMF diz respeito ao chamado “trabalho de campo”, ou seja, as atividades realizadas no 

território, fora das unidades de saúde que, nesse programa, ocupavam metade da carga 

horária total de ambos os profissionais das equipes básicas. Isso proporcionava, 

especialmente aos médicos, uma maior circulação pelas áreas de seus setores, 

aprofundando seu conhecimento sobre o território e buscando favorecer, segundo Hubner e 

Franco (2007), uma mudança nas práticas assistenciais dos médicos que trabalhavam no 

PMF. Estes autores apontam que  

Com essa vivência da realidade social na qual se produz o processo saúde-

doença, pretende-se que o médico seja impactado em seu modo de conceber o 

mundo da saúde, ressignificando seus valores e cultura em relação às práticas 

assistenciais (p. 187-188). 

 

Isso permitiria a produção de um novo modelo assistencial e, ao mesmo tempo, um 

novo sujeito histórico, profissional médico de perfil diferente do que usualmente tem sido 

formado pela maioria das escolas médicas (Hubner & Franco, 2007, p. 188). 

Para Merhy (2013), o trabalho médico pode ser considerado um dispositivo com 

efeitos absolutamente opostos, tanto (...) como um dispositivo estratégico para implantar 

um modelo de atenção à saúde descompromissado com o usuário e procedimento 

centrado, quanto como uma “ferramenta” a desarmá-lo e produzir um novo modo de agir 

em saúde (p. 69). Esse autor considera fundamental, para a mudança do modelo 

assistencial, o resgate da dimensão cuidadora dos profissionais de saúde, e especialmente 

dos médicos, através do uso das tecnologias leves como principais operadoras do cuidado 

em saúde.  

Parece-nos que o trabalho de campo no PMF objetivava, dentre outras coisas, 

aproximar o médico da população, transformar suas práticas de cuidado e, a partir daí, 

consolidar a mudança assistencial. Evidentemente, outras características, já citadas, do 

processo de trabalho no PMF, colaboravam para essa mudança. Mais adiante apresentamos 

dados de um estudo que avaliou em que medida esse objetivo foi alcançado, no que diz 

respeito ao acolhimento, vínculo e responsabilização. 

Frequentemente, o trabalho de campo era realizado através das visitas domiciliares. 

Segundo Brotto, Silva, Sousa, Ribeiro, Vasconcellos, Barbosa et al. (2007), as visitas 

domiciliares tinham por objetivo: assistir a população adscrita pelo PMF em seu espaço 

social, (....) facilitar a assistência integral aos usuários, (...) trabalhar aspectos 
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preventivos e de educação sanitária e ambiental (p. 25). Elas possibilitavam o 

reconhecimento mais aproximado da realidade e o estreitamento dos vínculos entre 

usuário e equipe de saúde (p. 25). 

 No entanto, o trabalho de campo nesse programa não se restringia a realização de 

visitas domiciliares. Ele incluía visitas hospitalares a pacientes internados, 

acompanhamento de clientes em consultas especializadas, quando necessário, atividades de 

educação em saúde, atualização de cadastro das famílias, busca ativa de casos, reuniões 

com a comunidade, articulações intersetoriais, etc. (Hubner & Franco, 2007). 

Assim, as atividades de campo envolviam a atuação dos profissionais fora de seu 

setting tradicional de trabalho, o que trazia desafios cotidianos, já que os profissionais 

continuavam sendo formados na lógica biomédica e hospitalocêntrica e precisavam ser 

qualificados para a utilização de outras ferramentas clínicas e gerenciais, necessárias ao 

trabalho territorial. Isso nos remete a outra importante ferramenta usada no PMF, que já 

citamos e aprofundaremos a seguir. 

Esse programa trabalhou, desde o seu surgimento, com equipes multiprofissionais 

de supervisores, que realizavam educação continuada nos serviços e estruturavam as 

atividades de capacitação realizadas, semanalmente, fora das unidades de saúde. Segundo 

Silva (2007), a equipe de supervisão teria três funções essenciais: favorecer o 

desenvolvimento de competências nas equipes básicas, já que a formação dos profissionais 

dessas seria deficitária em aspectos considerados essenciais no PMF; melhorar a 

resolutividade da assistência prestada pelas equipes básicas; e acompanhar a 

implementação do trabalho em todas as suas etapas, avaliando e corrigindo distorções 

percebidas (p. 19).  

Essa autora elenca como atividades da supervisão: orientações no manejo de casos, 

atendimento conjunto, pactuação com as equipes dos protocolos e rotinas assistenciais e 

atuação como facilitador nas relações com outros níveis de atenção à saúde (Silva, 2007, 

p. 19). Hubner e Franco (2007) acrescentam: participação em bancas de seleção dos 

profissionais, avaliação de desempenho das equipes e operacionalização da referência e 

contrarreferência. 

Segundo Hubner e Franco (2007), as equipes de supervisão, as capacitações 

semanais, as reuniões de GBT foram estratégias necessárias para equacionar o 

descompasso entre o perfil profissional existente (...) no mercado e o requerido pela nova 

lógica de modelo proposto pelo PMF (p. 183). Silva (2007) também enfatiza esse 

descompasso, quando fala que um dos desafios encontrados no processo de implantação do 
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PMF Niterói foi a inexistência no mercado de trabalho do perfil dos profissionais 

desejados (p. 19).  

Silva (2007) aponta que a equipe de supervisão atuava em duas dimensões, que ela 

considera importantes: a política, ao favorecer debates que procuravam ampliar o olhar dos 

profissionais sobre o processo saúde-doença, incluindo nele questões relativas ao campo 

econômico, social, ambiental, político e cultural; e a pedagógica, focada no 

aperfeiçoamento técnico das equipes (p. 19). É o que essa autora chama de educação 

permanente que possibilite ampliar a ação dos profissionais em direção aos usuários e aos 

movimentos sociais que lutam por melhores condições de vida (idem, p. 19), objetivando 

desenvolver a capacidade de reflexão crítica para a compreensão da realidade histórico-

cultural em que estão atuando no cotidiano da prática (ibidem, p. 19). Para ela, a 

supervisão atuava como instrumento de complementação técnico-metodológica para 

reorientação ético-política da prática profissional (ibidem, p. 19). 

É importante ressaltar que o texto sobre a supervisão no PMF, citado acima, é de 

autoria da então coordenadora executiva desse programa e faz parte da revista 

comemorativa dos 15 anos do PMF. Nos demais textos publicados, que foram incluídos no 

corpo de nossa pesquisa, não existem análises mais profundas sobre o trabalho da 

supervisão. Todos citam a existência dessa equipe e alguns enfatizam sua importância, mas 

nenhum dos trabalhos teve como objeto de estudo a supervisão do PMF. Isso nos trouxe 

um desafio: falamos adiante sobre a supervisão de saúde mental do programa, sem ter 

como base estudos anteriores sobre o trabalho dos supervisores como um todo. No entanto, 

como nosso foco de estudo está no trabalho da supervisão para a inserção do componente 

da saúde mental nas atividades da atenção básica, aspecto diferenciado desse grupo de 

supervisores em relação aos demais especialistas, acreditamos que isso não prejudicou 

nossa análise.  

Boa parte dos textos estudados enfoca os papéis da supervisão de qualificação 

técnica das equipes básicas e de melhora da resolutividade do trabalho assistencial dessas. 

Mascarenhas (2003) aponta que a supervisão atuava, também, para favorecer uma postura 

reflexiva nas equipes e introduzir estratégias inovadoras ao trabalho cotidiano, objetivando 

o bom atendimento da população. No próximo capítulo, que foi estruturado a partir de 

entrevistas que realizamos com as supervisoras de saúde mental do PMF, é possível 

perceber que os supervisores tinham também um papel gerencial e de apoio da 

coordenação na resolução dos problemas cotidianos que ocorriam nos módulos e 

comunidades. 
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Como já citamos em capítulo anterior, numa pesquisa feita por Brotto, Miranda, 

Barquette, Souza, Rocha, Pagano et al. (2007), os profissionais das equipes básicas do 

PMF foram entrevistados sobre os aspectos que consideraram relevantes para a escolha do 

PMF como campo de atuação profissional. Dentre os médicos, 93,8% apontaram a 

existência de equipe de supervisores e 88,2%, a educação continuada como relevantes 

nessa escolha. Dentre os auxiliares e técnicos de enfermagem, 94,8% pontuaram a 

educação continuada e 73,7%, a existência de supervisores, influenciando suas escolhas. 

Isso faz refletir sobre a importância do investimento dos gestores na formação dos 

profissionais generalistas, inclusive como forma de atrair profissionais e estimular a 

permanência desses num campo de trabalho tão árduo quanto à atenção básica. 

A seguir comentamos as conclusões de alguns dos autores que estudamos sobre o 

trabalho desenvolvido pelo PMF ao longo de sua trajetória. Em estudo que avalia a atenção 

básica em Niterói, a partir da caracterização de suas portas de entrada (UBS e PMF), 

realizado por Mascarenhas em 2003, essa autora conclui que o processo de trabalho 

desenvolvido pelo PMF repercute positivamente em relação ao acolhimento, vínculo e 

responsabilização entre profissionais de saúde e população. 

Segundo ela, na UBS estudada, a recepção da clientela era feita por uma pequena 

janela que mantinha o usuário à distância e não conferia a privacidade mínima necessária 

ao acolhimento. O vínculo com a população era mais bem estabelecido por outros 

profissionais de saúde que não os médicos, o que desagradava os usuários entrevistados. 

No módulo do PMF estudado, o acolhimento era feito pelos auxiliares de enfermagem que 

conheciam toda a população, já cadastrada por eles. O paciente era atendido sempre pelo 

mesmo médico e o tempo médio de atendimento era superior ao observado na UBS, o que 

repercutiu em avaliação melhor por parte dos usuários.  

Embora ambas as unidades de saúde estudadas por essa autora fossem próximas das 

comunidades atendidas, a acessibilidade foi prejudicada na UBS em função da organização 

do serviço, que tinha horários fixos para o agendamento de consultas e realizava a 

“triagem” da demanda espontânea através da ordem de chegada das pessoas à fila de 

atendimento. No PMF, os agendamentos eram feitos durante toda a rotina cotidiana de 

trabalho e a demanda espontânea era acolhida para avaliação da gravidade de cada situação 

particular, de forma a se garantir o atendimento conforme a necessidade do caso e não 

conforme a ordem de chegada. 

Mascarenhas (2003) avalia que  
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Houve, historicamente, porém, um desvio no papel da UBS, adotou-se, após sua 

implantação, uma assistência médica mais assemelhada àquela praticada no 

âmbito do antigo INAMPS. Esse desvio permitiu que apenas os profissionais 

mais acessíveis por natureza, desenvolvessem postura e prática de acolhimento, 

vínculo e continuidade. Mas no PMFN as diretrizes de funcionamento 

conformam uma nova prática que valoriza essa postura profissional. O processo 

de trabalho e a supervisão comprometida têm a capacidade de reverter estas 

práticas (...) (p. 153). 

 

Por fim, chamou nossa atenção, nesse estudo, o fato de que os médicos do PMF se 

mostraram mais satisfeitos com o trabalho que realizavam do que os médicos da UBS, 

embora esses não demonstrassem se sentirem sobrecarregados como aqueles se sentiam. O 

trabalho centrado nas necessidades do usuário parece ser mais desgastante, porém mais 

satisfatório, ao mesmo tempo. 

Senna e Cohen (2002) avaliam que o PMF tinha potencial para colaborar na 

mudança do modelo assistencial do município, mas para isso era necessário vencer a forma 

tradicional de organização de todos os demais serviços da rede de saúde, para que esses 

também pudessem atuar a partir dos fundamentos da vigilância em saúde, desafio que os 

autores compreendem não ser exclusivo de Niterói e sim de todo o SUS. 

Cohen (2002) comparou PMF e PSF e concluiu que o primeiro podia se mostrar 

uma alternativa urbana ao PSF, que vinha encontrando dificuldade de implantação nessas 

áreas. Grandes centros urbanos caracteristicamente possuem redes assistenciais grandes e 

complexas, o que torna desafiador implantar o PSF, que se propõe a substituir a rede 

tradicional de atenção básica. Para essa autora, quando o PMF se propôs a complementar 

essa rede, ao invés de substituí-la, mostrou ser possível focalizar as populações mais 

pobres, mantendo uma política includente e universalista. Além disso, ela entende que o 

quantitativo de população a ser coberto por cada equipe do PSF inviabiliza o trabalho do 

médico sob outra lógica diferente daquela em que esse tradicionalmente acontece. Sendo a 

mudança do papel do médico nas equipes multiprofissionais elemento fundamental na 

mudança do modelo assistencial, o PMF teria maiores possibilidades que o PSF de atingir 

esse objetivo. 

Coutinho (2003) analisou a cogestão do PMF como uma forma de parceria entre 

governo e comunidade, ressaltando que o programa se tornou, por conta da cogestão, um 

espaço privilegiado de vivência da arena política local, onde os atores sócio-políticos 

disputavam cotidianamente seus diversos interesses. Embora houvesse certo grau de 

compartilhamento das decisões entre os cogestores, esse autor aponta que as associações 

de moradores ocupavam posição inferior à coordenação do programa na hierarquia desse 
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arranjo, limitando sua capacidade decisória e conclui que essa relação envolveu parceria e 

cooperação, mas também cooptação com finalidades político-eleitorais. 

Analisando a integralidade no PMF, Sá (2003) aponta dificuldades no sistema de 

referência e contrarreferência, que comprometiam essa importante diretriz do SUS a nível 

local. Isso ocorreu em função das dificuldades de integração entre o PMF e os demais 

serviços da rede, conforme já descrevemos anteriormente, mas também devido à forma 

como o sistema de regulação do município estava organizado à época. 

Hubner e Franco (2007) estudaram se o PMF contempla os princípios e diretrizes 

do SUS, concluindo que esse programa procura fazê-lo a partir da articulação dos saberes 

da vigilância em saúde com a clínica generalista e com certa rede social de proteção à 

saúde (p. 186). Para esses autores, um dos principais entraves do SUS de Niterói dizia 

respeito ao sistema de informações, que no PMF, mesmo após 15 anos da implantação do 

programa, ainda era precário, comprometendo a atividade gerencial. 

Abordaremos, a seguir, os aspectos específicos do trabalho da supervisão de saúde 

mental, que encontramos em nossa pesquisa documental. 

 

 

5.3 - Especificidades do trabalho da supervisão de saúde mental do PMF 

 

Como já mencionamos anteriormente, encontramos poucos documentos que tratam 

especificamente do trabalho da supervisão de saúde mental no PMF. Apenas três. Um deles 

é uma publicação interna do programa e dois são documentos pessoais que foram cedidos à 

pesquisadora. O primeiro foi elaborado pelo grupo de supervisores de saúde mental do 

programa pouco tempo após todos os GBT terem incluído esses especialistas em suas 

equipes de supervisão e funcionava como uma ‘normativa’ de trabalho. Anexamos esse 

documento ao final dessa dissertação (Anexo II). 

Os outros dois não estão assinados, o que nos levou a identificar suas autoras pelas 

funções que ocupavam à época em que fizeram os escritos: uma era a primeira supervisora 

de saúde mental do PMF e a outra era coordenadora de um dos ambulatórios de saúde 

mental de Niterói. Ambos os documentos foram entregues à pesquisadora por suas autoras, 

na época em que aquela trabalhava no PMF como supervisora. Por serem escritos de 

caráter mais pessoal, optamos por não anexá-los à dissertação. 

Nenhum dos três documentos citados acima está datado, mas fazem algumas 

referências cronológicas e, a partir destas e de outros elementos de nossa pesquisa, foi 
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possível inferir o período aproximado em que devem ter sido escritos. Apresentamos os 

mesmos, a seguir, na suposta cronologia de suas escritas. 

O mais antigo desses documentos foi elaborado pela primeira supervisora de saúde 

mental do programa. Acreditamos que tenha sido escrito antes de 2004, pois a autora 

informa que essa supervisão tinha caráter experimental e estava em construção. Como 

veremos no próximo capítulo, a supervisão de saúde mental foi sendo organizada aos 

poucos entre 2000 e 2005, quando então todos os GBT do PMF passaram a contar com 

esse especialista nas equipes de supervisão. 

Esse documento é um breve relato de experiência, onde a autora elenca as 

demandas que mais eram levadas a supervisão, definindo-as como principais problemas 

(...): morte e luto na família, conflitos, violência intrafamiliar, alcoolismo e dependência 

química entre outros (primeira supervisora de saúde mental do PMF). A supervisora aponta 

nesse documento que era possível observar fatores estressores que envolviam a própria 

equipe básica, nas suas relações com a comunidade e demais trabalhadores do PMF e que 

esse foi um de seus objetos de trabalho no programa. Ela relata ter buscado estratégias para 

diminuir a tensão interna das equipes e avalia que algumas crises emergiram e pudemos 

juntos construir soluções (primeira supervisora de saúde mental do PMF). 

Fala que a capacitação das equipes para a abordagem familiar ocorria tanto em 

treinamentos quanto nas atividades realizadas nos nódulos e domicílios: atendimentos 

conjuntos, visitas domiciliares, construção de genogramas, discussão de casos, realização 

de grupos terapêuticos. Ela também aponta que uma parcela dos casos atendidos 

necessitava da atuação dos profissionais da rede de saúde mental do município e que esses 

eram ‘referenciados’. Nesse documento, ela já estabelece como um dos objetivos de seu 

trabalho estreitar relações com Caps e outros serviços de saúde mental do município 

(primeira supervisora de saúde mental do PMF). 

Outros objetivos incluíam ajudar no desenvolvimento das habilidades terapêuticas 

das equipes básicas, capacitação continuada, favorecer um olhar ampliado em relação ao 

processo saúde doença e desenvolver atividades de prevenção e promoção em saúde 

mental. 

O primeiro aspecto que chama nossa atenção, nesse documento, diz respeito aos 

principais problemas encontrados pela profissional que começou esse trabalho no PMF: 

morte e luto na família, conflitos, violência intrafamiliar, alcoolismo e dependência 

química entre outros. Todas essas questões envolvem o campo da saúde mental, mas o 

transcendem. Luto e conflitos são questões existenciais, não podendo ser abarcadas por um 
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ou poucos campos do saber; com frequência são manejados mais adequadamente pelo 

saber popular que pelo científico. Violência e dependências químicas envolvem elementos 

socioculturais, familiares, psicológicos, jurídicos e de saúde. Além disso, já estava evidente 

para essa profissional que o trabalho na atenção básica era estressante, envolvendo tensões 

e conflitos entre equipes e destas com a população e que isso precisava ser cuidado. 

O segundo documento é a ‘normativa’ de trabalho, elaborada pelas supervisoras e 

denominada “A supervisão de saúde mental no PMF-Niterói” (D’Angelo, Fabbri, Lopes, 

Tenório, Cunha & Petrucci, s/d, não publicado) (Anexo II). Conforme veremos na análise 

das entrevistas feitas com as supervisoras, no próximo capítulo, esse documento foi 

elaborado após todos os GBT possuírem supervisor de saúde mental, o que aconteceu em 

2004-2005, sugerindo que este documento tenha sido escrito em torno de 2005. 

Ele traz alguns conceitos básicos sobre atenção primária à saúde e saúde da família 

e informa sobre os principais documentos da OMS, do MS e da Secretaria de Estado de 

Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) que apontavam para a necessidade de integração entre 

saúde da família e saúde mental. A seguir, descreve resumidamente a metodologia de 

trabalho utilizada no PMF e elenca as atribuições gerais dos supervisores do PMF e 

aquelas específicas da supervisão de saúde mental. Essas últimas são: 

 Participação na construção da rede de saúde mental do município de 

Niterói, através da presença nos diversos fóruns municipais e 

estaduais, aonde esta temática vem sendo discutida; 

 Identificar e monitorar, junto com as equipes básicas, os indivíduos 

portadores de transtornos mentais; 

 Participar da construção dos projetos terapêuticos dos indivíduos 

portadores de transtornos mentais cadastrados e acompanhados pelo 

PMF, através da participação em discussões clínicas sobre esses casos 

nos diversos serviços que assistem a esses indivíduos; 

 Participar da construção e monitoramento de indicadores 

(quantitativos e qualitativos) em saúde mental para o PMF; 

 Garantir o acesso aos indivíduos portadores de transtornos mentais à 

rede assistencial, em seus diversos níveis de complexidade (da atenção 

básica ao hospital); 

 Estimular e participar da realização de visitas domiciliares para 

captação dos indivíduos portadores de transtornos mentais que ainda 

não tenham estabelecido vínculo terapêutico com nenhum serviço de 

saúde mental e/ou com o PMF; 

 Estimular o desenvolvimento nas equipes básicas, de habilidades para 

melhor prover o cuidado com os indivíduos portadores de transtornos 

mentais e suas famílias. Contribuir para melhorar a escuta e 

acolhimento e permitir a ampliação do olhar das equipes, de forma a 

poderem enxergar além do doente, a complexa rede das relações 

familiares e sociais que contribuem no processo saúde-doença; 

 Trabalhar prevenção e promoção em saúde mental, a partir da criação 

de grupos terapêuticos facilitadores da troca e da convivência na 

comunidade; 

 Estimular a criação de redes locais de apoio e cuidados aos indivíduos 

portadores de transtornos mentais; 



 

76 
 

 Interagir com os demais supervisores do PMF, reforçando a 

interdisciplinaridade e integralidade das ações desenvolvidas junto aos 

setores e estimulando as trocas de saber; 

 Cuidar de quem cuida, de forma partilhada com as coordenações do 

PMF e demais supervisores, provendo apoio e suporte emocional aos 

profissionais das equipes básicas, sob sua supervisão. 

(D’Angelo, Fabbri, Lopes, Tenório, Cunha & Petrucci, s/d). 

 

Esse documento aponta, portanto, as principais direções que esse grupo de 

supervisores procurou dar ao trabalho: inclusão dos cuidados de saúde mental nas tarefas a 

serem desenvolvidas no PMF, tanto assistenciais, quanto gerenciais e de prevenção e 

promoção; favorecimento da integralidade dos cuidados em saúde da população em geral; 

articulação das redes de cuidado e de apoio aos indivíduos com problemas psiquiátricos; e 

o cuidado com a saúde mental das próprias equipes básicas do programa. 

O último documento descreve o trabalho de articulação do ambulatório de saúde 

mental de uma das policlínicas do município com o PMF e foi escrito pela coordenadora 

daquele serviço. É possível perceber, durante a leitura, que esse documento foi elaborado 

para apresentação num fórum de discussões clínicas. Segundo a autora, a parceria entre a 

policlínica e o PMF, começou em janeiro de 2005, o que nos fez concluir que esse 

documento foi escrito posteriormente e por isso o consideramos o último a ser elaborado 

dentre os três textos que citamos no início dessa seção.  

Antes dessa época, a relação entre esses serviços era irregular e a maioria dos casos 

chegava até o ambulatório de saúde mental 

(...) mediante aquele encaminhamento “burocrático”, a ficha de referência e 

contra referência, que tem a sua função, mas não dá conta da referência 

necessária nos casos de maior gravidade, onde um mero encaminhamento pouco 

diz de um caso e das suas implicações (Coordenadora de um dos ambulatórios de 

saúde mental de Niterói). 

 

Chama a atenção, logo no início do texto, o fato de a autora informar que duas 

profissionais da equipe de saúde mental desse ambulatório eram responsáveis por estar à 

frente da discussão dos casos de saúde mental vinculados ao PMF (Coordenadora de um 

dos ambulatórios de saúde mental de Niterói), sugerindo certa ‘institucionalização’ dessa 

interlocução no serviço. 

Para a autora, antes da parceria com o PMF, o ambulatório tinha dificuldades para o 

manejo de alguns casos mais graves, em função de abandono de tratamento por parte dos 

pacientes, da dificuldade em conseguir atendimento clínico e de emergência para os que 

necessitavam e da limitação de acesso às comunidades onde essas pessoas viviam. A 
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articulação entre os dois serviços é citada por ela como fundamental para o cuidado com os 

casos graves, que são a prioridade dos serviços especializados. 

A autora exemplifica essa afirmação, relatando dois casos clínicos: um deles foi 

levado pelo PMF ao ambulatório de saúde mental; no outro foi feito o movimento 

contrário. Ambos eram casos complexos, permeados por questões psicossociais e culturais, 

o que poderia ter feito com que ficassem num “limbo” em que nenhum dos dois serviços 

tomasse o caso para si. 

No primeiro caso, a autora avalia que a discussão do caso antes de sua chegada ao 

posto [ambulatório de saúde mental] com os atores que estavam à frente do tratamento 

dessa família [no PMF] foi fundamental para a chegada da [nome da paciente], bem como 

os desdobramentos posteriores (...). A descrição do caso sugere que o diálogo frequente 

entre os dois serviços, antes e depois da ida da paciente ao serviço especializado, foi o que 

possibilitou o acesso e a permanência dessa usuária na rede de cuidados em saúde. 

No segundo caso, as dificuldades surgiram quando se levantou a suspeita de doença 

orgânica como sendo a causadora das alterações comportamentais em uma pessoa que já 

vinha sendo acompanhada, há algum tempo, pelo serviço de saúde mental. A família da 

paciente se recusava a admitir essa possibilidade e não realizava os exames solicitados, por 

esses incluírem triagem de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Com o 

agravamento do quadro surgiu indicação de internação hospitalar, mas conseguir vaga de 

internação se mostrou tarefa extremamente desafiadora. 

Isso coincidiu com as primeiras discussões clínicas entre o ambulatório de saúde 

mental e o PMF, e esse caso inaugurou o trabalho conjunto. A vaga de internação não foi 

conseguida, mas o investimento do PMF no vínculo com a família permitiu que fossem 

colhidos os exames, no próprio domicílio da paciente, sendo concluído o diagnóstico e 

iniciado o tratamento clínico. Sobre esse caso, a coordenadora do ambulatório de saúde 

mental aponta que a técnica de referência do caso nesse ambulatório 

(...) teve papel fundamental já que durante todo esse processo, desde sua 

chegada [da paciente] até aqui, manteve visitas regulares não deixando que o 

caso de [nome da paciente] caísse no esquecimento ou fosse avaliado como um 

“caso clínico” ou “neurológico”, o que poderia justificar um recuo da equipe 

de saúde mental (Coordenadora de um dos ambulatórios de saúde mental de 

Niterói). 

 

A designação de determinados profissionais dos serviços de saúde mental para fazer 

a interlocução com o PMF mostra uma convergência de interesses entre a Coordenação de 

Saúde Mental do município e os gestores da atenção básica. Algumas ações e estratégias de 

trabalho precisam ser oportunizadas pelos gestores locais para que se estabeleçam como 
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rotina. Esse parece ter sido o caso, em Niterói, como veremos nas entrevistas que 

apresentamos no próximo capítulo. 

A partir dos documentos estudados, inferimos que no início do trabalho da 

supervisão de saúde mental o processo de referência e contrarreferência ocorria da forma 

tradicional, sem que houvesse necessariamente um diálogo mais estreito entre os serviços 

para articulação de um cuidado compartilhado. No entanto, já havia, no documento 

elaborado pela primeira supervisora, a percepção da importância dessa articulação; ela 

aparece como diretriz do trabalho dos supervisores em seu documento normativo e passou 

a ocorrer efetivamente, pelo menos na região de um dos ambulatórios, a partir de 2005. 

Percebemos, também, que tanto supervisores do PMF, quanto profissionais do 

serviço de saúde mental, entendiam a importância dessa articulação para a realização das 

ações de cuidado que lhes competiam. A coordenadora de um dos ambulatórios de saúde 

mental do município denominou essa articulação como “parceria” e sua fala sugere que a 

organização do trabalho no ambulatório favorecia uma relação mais ‘personalizada’ entre 

os serviços. Ou seja, no PMF a articulação era feita pelos supervisores e no ambulatório 

por técnicos designados para tal; a ficha de referência e contrarreferência começou a ser 

substituída por pessoas.  

A articulação entre saúde mental e PMF, desenvolvida conforme as necessidades 

trazidas pelos casos concretos, aponta para uma corresponsabilização, uma vez que, 

mesmo após os casos chegarem ao serviço que melhor proveria o cuidado, o serviço que os 

‘referenciou’ continuou acompanhando os mesmos de perto e participando das discussões 

sobre o cuidado. 

Os documentos estudados introduzem o tema do trabalho da supervisão de saúde 

mental do PMF, que aprofundamos no próximo capítulo. 
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6. SUPERVISÃO DE SAÚDE MENTALNO PMF NITERÓI COMO 

FERRAMENTA DE INCLUSÃO DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Neste capítulo, aprofundamos a discussão sobre o processo de trabalho 

desenvolvido pelos supervisores de saúde mental do PMF Niterói, no período de 2004 a 

2011, analisando o mesmo enquanto ferramenta de inclusão do cuidado em saúde mental 

na atenção básica. Para tanto, optamos por realizar entrevistas com os profissionais que 

atuaram na supervisão de saúde mental do PMF no período em questão.  

A escolha desses sujeitos da pesquisa se baseia no fato de que os focos do estudo 

são exatamente as concepções e práticas desses sujeitos. Escolhemos o período 

compreendido entre 2004 e 2011, porque antes de 2004 não havia supervisor de saúde 

mental em todos os grupos de trabalho do PMF e porque a partir de 2011 começaram a 

ocorrer mudanças nesse programa que podem ter descaracterizado o processo de trabalho 

que desejamos estudar. 

Inicialmente, nossa intenção era realizar essas entrevistas com a técnica de grupo 

focal. No entanto, encontramos dificuldades para reunir todas as pessoas a serem 

entrevistadas num mesmo dia e local, uma vez que algumas dessas profissionais já não 

estavam mais vinculadas ao PMF e uma delas já não morava mais em Niterói. Além disso, 

a compatibilização das agendas pessoais de cada uma delas entre si e com a agenda da 

pesquisadora, que também reside numa localidade afastada, se mostrou um fator 

impeditivo para a realização dessa tarefa. Em função disso, optamos por realizar 

entrevistas individuais, do tipo semiestruturadas. 

A entrevista é considerada um instrumento valioso a ser usada nos estudos 

qualitativos. Minayo (2015) destaca 

a possibilidade que tem a fala de ser reveladora de condições de vida, da 

expressão dos sistemas de valores e crenças e, ao mesmo tempo, ter a magia de 

transmitir, por meio de um porta-voz, o que pensa o grupo dentro das mesmas 

condições históricas, socioeconômicas e culturais que o interlocutor (pp. 63-64). 

 

Duarte (2004) acredita que as entrevistas podem levar a uma compreensão profunda 

da percepção e significado da realidade do entrevistado, pois a fala individual traz em si 

elementos que pertencem ao contexto histórico, social e cultural daquele que fala (Duarte, 

2004; Minayo, Deslandes & Gomes, 2015). Entrevistas sistemáticas são frequentemente 

usadas em estudos de caso (Yin, 2001) como o nosso. 

Entrevista semiestruturada feita com um único respondente é chamada por Gaskell 

(2008) de entrevista em profundidade, porque permite a obtenção mais detalhada e 
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aprofundada de informações sobre aspectos do objeto de estudo que o entrevistado conhece 

de forma particular. O mundo social é construído ativamente pelas pessoas nas suas 

vivências cotidianas e é conhecendo como um grupo de pessoas vivenciou e compreendeu 

determinados fenômenos que poderemos conhecê-los. Segundo Gaskell (2008), o objetivo 

é uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação ao 

comportamento das pessoas em contextos sociais específicos (p. 65).  

Utilizamos nas entrevistas uma listagem de perguntas como guia, já que a conversa 

nas entrevistas em profundidade segue um ritmo mais próximo da conversação, não sendo 

necessário um questionário fechado. Essa listagem, descrita abaixo, foi formada por seis 

títulos, que serviram de lembretes à entrevistadora sobre os pontos que precisavam ser 

discutidos para que fossem atingidos os objetivos da pesquisa. Isso ajudou a guiar as 

conversas com as entrevistadas e a monitorar o tempo da entrevista (Gaskell, 2008).  

 

Perguntas para guiar as entrevistas semiestruturadas: 

 Como aconteceu a inclusão dos supervisores de saúde mental no PMF 

Niterói? 

 Qual era o contexto social e histórico no período da inclusão dos 

supervisores de saúde mental no PMF? 

 Quais eram os objetivos do trabalho da supervisão de saúde mental do PMF 

no período de 2004 a 2011? 

 Qual era o processo de trabalho da supervisão de saúde mental do PMF no 

período de 2004 a 2011? 

 Quais foram as limitações e dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento do trabalho da supervisão de saúde mental do PMF, no 

período de 2004 a 2011? 

 Qual foi a importância do trabalho realizado pela supervisão de saúde 

mental do PMF no período de 2004 a 2011? 

 

As entrevistas realizadas foram gravadas em áudio e transcritas. Em nossa 

transcrição foram utilizadas as normas gramaticais básicas; as palavras foram grafadas da 

forma culta e utilizamos as pontuações necessárias para marcar as falas ditas com maior 

ênfase. Silêncios breves foram grafados por três pontos e silêncios mais longos foram 

informados com as palavras ‘breve pausa’ entre parêntesis.  
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6.1 – Considerações éticas 

 

Toda pesquisa que envolve a participação de seres humanos precisa atentar ao que 

está estabelecido nas diretrizes brasileiras sobre ética em pesquisa com humanos. Segundo 

Guerriero & Minayo (2013), essas diretrizes são um conjunto de resoluções do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que normatizam aquilo que é aceito pela sociedade como 

adequado em termos de comportamento dos pesquisadores.  

A preocupação com a questão da ética na pesquisa envolvendo seres humanos 

ganha relevância, a partir da Segunda Guerra Mundial, devido à realização, pelos nazistas, 

de experimentos médicos com seus prisioneiros (Clotet, 2009; Guerriero & Minayo, 2013). 

Desde então, normativas nacionais e internacionais têm dado destaque a necessidade de 

obtenção do consentimento das pessoas que participarão em pesquisas, após as mesmas 

terem sido esclarecidas sobre todos os aspectos relativos à pesquisa, incluindo os riscos e 

as possibilidades de ressarcimento de prejuízos que venham a acontecer no transcurso 

desta. 

No campo das ciências humanas e sociais, o documento brasileiro que estabelece as 

normas para pesquisas que envolvem seres humanos é a Resolução nº 510, de 07 de abril 

de 2016. Esta estabelece como princípios, dentre outros, o reconhecimento da liberdade e 

autonomia de todos os envolvidos no processo de pesquisa e a garantia de assentimento e 

consentimento dos participantes das pesquisas, (...) [e] da confidencialidade das 

informações (Ministério da Saúde, 2016). 

Esse estudo teve seu projeto submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), tendo sido aprovado em 10/04/2019, 

conforme parecer de nº 3.258.109. Todas as entrevistadas assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I) e foram consultadas em relação à gravação 

das entrevistas. 

Com o objetivo de preservação da identidade e da privacidade das mesmas, na 

transcrição das entrevistas, identificamos as participantes com as siglas P para 

pesquisadora e S1, S2, S3 e S4 para as supervisoras, conforme a ordem em que ocorreram 

as entrevistas (S1 foi a primeira supervisora entrevistada e assim por diante). Nas citações 

de trechos das entrevistas suprimimos elementos que pudessem identificar as entrevistadas, 

como nomes de unidades de saúde, de colegas de trabalho, de especificidades da formação 

profissional, etc. Em alguns momentos foi necessário enfatizar que certa citação foi feita 

pela primeira supervisora de saúde mental a ser contratada pelo PMF, para evidenciar a 
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conformação temporal do trabalho e suas mudanças. Nesses momentos não identificamos a 

sigla da entrevistada para garantir o anonimato da supervisora em questão. 

  

 

6.2 – Sobre as supervisoras entrevistadas 

 

No período estudado, o PMF era organizado em cinco Grupos Básicos de Trabalho 

(GBT), cada um deles contando com uma equipe de supervisão. Embora diversos textos 

que pesquisamos sobre a implantação do PMF informem que as equipes de supervisão dos 

GBT incluíam o profissional de saúde mental, isso parece não ter ocorrido até 1999. 

Nossas entrevistadas informaram que a primeira supervisora desse campo de saber foi a 

profissional contratada para o GBT 3. Como esta nos disse só ter sido contratada em 2000, 

entendemos que entre 1992 e 1999 cada GBT do PMF contava com uma equipe de 

supervisão constituída apenas por clínico geral, pediatra, gineco-obstetra, enfermeira, 

assistente social e sanitarista (profissional da saúde coletiva).  

O grupo de supervisores de saúde mental do PMF começou a ser composto, então, 

a partir do ano 2000, quando o GBT 3 passou a contar com essa especialidade na equipe de 

supervisão. A partir de 2003, a supervisora de saúde coletiva do GBT 1, que tinha também 

formação em psiquiatria, passou a se dividir entre esses dois campos, até que em 2004 este 

grupo recebeu uma nova supervisora de saúde coletiva e a anterior pode se dedicar 

exclusivamente à saúde mental. Nesse mesmo ano e no ano seguinte, 2005, foram 

contratados os supervisores de saúde mental dos demais grupos de trabalho do PMF (GBT 

2, 4 e 5), segundo informações colhidas nas entrevistas realizadas.  

É preciso esclarecer, ainda, que o GBT 5 contava, nesse período inicial, com duas 

supervisoras de saúde mental com carga horária parcial, diferentemente dos demais GBT. 

Em 2007, a supervisora de saúde mental do GBT 1 deixou a supervisão para integrar a 

equipe de coordenadores de área do PMF e uma nova supervisora foi contratada para 

substituí-la. 
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Quadro 3: Constituição do grupo de supervisores de saúde mental do PMF: 

GBT Ano de início da 

supervisão SM no GBT 

Observações Nº Supervisoras no 

GBT (até 2011) 

1 2003/2004 GBT teve uma supervisora até 

2007 e outra de 2007 em diante 

2 

2 2004 - 1 

3 2000 - 1 

4 2004 - 1 

5 2004/2005 GBT teve duas supervisoras 2 

Total de supervisoras de saúde mental do PMF entre 2004 e 2011 7 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Dessa forma, teríamos sete profissionais que atuaram na supervisão de saúde 

mental do PMF no período entre 2004 a 2011, mas apenas cinco delas foram selecionadas 

para serem entrevistadas, pois a primeira supervisora do GBT 1 é a pesquisadora que ora 

conduz este estudo e porque não conseguimos contato com uma das supervisoras do GBT 

5, que não trabalha mais no PMF. 

Quanto à contratação dos profissionais para a supervisão de saúde mental, apenas a 

primeira supervisora do GBT 1 já era trabalhadora do PMF, tendo iniciado nesse como 

médica de família e depois assumido a supervisão de saúde coletiva desse grupo, como já 

descrito anteriormente. As outras profissionais chegaram ao PMF de diversas maneiras: 

algumas já atuavam no município em cargos comissionados e foram remanejadas para o 

PMF, outras foram contratadas através de indicações políticas e outras através de processo 

seletivo. Com exceção da primeira supervisora do GBT 1, todas as demais eram 

profissionais não médicas: três psicólogas, uma musicoterapeuta e uma profissional da 

educação com formação em terapia sistêmica de família. 

Uma das supervisoras entrevistadas informou que trabalhou durante alguns anos 

numa das Policlínicas Regionais do município, período em que não supervisionava as 

equipes de nenhum dos grupos básicos de trabalho do PMF. Incluímos a mesma dentre os 

entrevistados, pois ela trabalhou na supervisão nos primeiros anos do período que estamos 

estudando nesta pesquisa. Uma das supervisoras que foi selecionada para participar de 

nosso estudo não pode comparecer à entrevista por motivos pessoais. Foram, por isso, 

realizadas quatro entrevistas semiestruturadas que, após transcrição, passaram a fazer parte 

do corpo de pesquisa e serão analisadas mais adiante.  



 

84 
 

6.3 – Surgimento da supervisão de saúde mental no PMF 

 

Na análise das entrevistas, observamos que algumas supervisoras focaram em 

alguns elementos específicos do histórico e da organização do processo de trabalho da 

supervisão de saúde mental do PMF, outras em elementos diferentes. Naturalmente, a 

primeira supervisora do grupo trouxe muitas informações sobre o início desse trabalho, 

mas também sobre um fazer mais intuitivo do que planejado e sobre o enfrentamento de 

resistências e preconceitos em função da novidade da proposta. A supervisora que chegou 

ao grupo por último falou mais sobre os objetivos do trabalho, possivelmente porque esses 

já estivessem mais claros nesse momento em que as atividades já estavam mais bem 

estruturadas. 

Outra supervisora enfatizou principalmente o processo de estruturação de uma 

normativa para o trabalho desses supervisores, pois, segundo ela, uma das dificuldades 

enfrentadas no início foi a inexistência de referências que servissem de exemplo para a 

estruturação da prática. Ela fala que isso só ocorreu após todos os GBT terem incluído o 

supervisor de saúde mental em suas equipes e da possibilidade destes se reunirem para 

pensar o seu fazer. 

A maior parte das entrevistadas percebe que houve um contexto sócio-político 

favorecedor da organização da supervisão de saúde mental do PMF: S1 e S4 falam sobre o 

momento de democracia que se vivia no país nos anos 2000; S3 e S4 enfatizam a Reforma 

Psiquiátrica, então em curso no país, como significativa para a estruturação desse trabalho. 

Para S3, o cenário político do próprio município também foi fundamental: (...) eu acho que 

aquela época foi uma época muito... feliz. Assim, politicamente, que tínhamos gestores que 

tinham esse olhar... específico, inclusive, pra saúde mental (...), incentivava, 

disponibilizava verba pra isso. 

Chama atenção, no entanto, a forma como as supervisoras tratam a questão política 

em suas entrevistas. S1 reconhece que o contexto político foi importante, mas faz questão 

de afirmar que, no município, não era uma política de esquerda, eu acho que não, eu acho 

que é [era] uma política de estado! S2 não se referiu a questões políticas durante toda a 

entrevista. S3 colocou o enfoque nos aspectos macropolíticos, como a organização da rede 

de saúde mental e o apoio à coordenação e aos gestores para o planejamento dos serviços e 

ações. S4 se reconhece como sendo de esquerda e fala que o trabalho que fazia na 

supervisão de saúde mental acabava sendo militância também, né?  
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As supervisoras mais antigas falaram sobre a formação do grupo de supervisores de 

saúde mental ter ocorrido gradualmente entre 2000 e 2005, como já descrevemos 

anteriormente. No começo, as supervisoras não tinham claro qual seria o trabalho a ser 

desenvolvido, mas atuaram guiadas pela intuição e pela percepção de que precisavam 

dialogar com os serviços especializados para a condução de alguns casos. Também foram 

enfrentadas resistências, tanto por parte das equipes básicas do PMF, quanto por parte das 

equipes dos serviços especializados de saúde mental:  

(...) foi muito difícil, não foi simples não; não médica [risos]. Né? Ahn... foi... eu 

encontrei resistência não só dos profissionais do PMF (breve pausa) que foi 

sendo desconstruída ao longo do tempo, tá? Mas no início era mais difícil; e dos 

serviços [especializados], né? (S4). 

 

A primeira supervisora relata, repetidas vezes, o movimento que fez de 

aproximação com os serviços especializados de saúde mental (CAPS e ambulatórios de 

saúde mental) para discussão dos casos clínicos mais complexos. Isso parece ter ocorrido a 

partir da necessidade criada pelo caso a caso, mas posteriormente se tornou uma prática 

rotineira, que acabou por se transformar numa das mais importantes estratégias utilizadas 

por esse grupo de supervisores em seu processo de trabalho. Todas as supervisoras 

entrevistadas falam diversas vezes sobre as reuniões para discussões de casos, que 

ocorriam regularmente entre supervisor do PMF e profissionais dos serviços de saúde 

mental. 

Esse movimento também permitiu que a primeira supervisora percebesse certa 

dificuldade dos profissionais dos serviços especializados para a compreensão dos contextos 

de vida da clientela por eles atendida. Dessa forma, a aproximação entre supervisores do 

PMF e profissionais dos serviços de saúde mental parece ter sido importante para ambos os 

lados e não apenas para o trabalho da atenção básica. Os serviços especializados costumam 

ser vistos como estando hierarquicamente acima da atenção básica, mas essa também 

possui um saber específico, que pode ser partilhado com aquela. Reconhecer isso é 

importante para uma relação horizontalizada e de parceria entre esses serviços. 

As supervisoras entrevistadas relatam que, logo que todos os GBT do PMF 

passaram a contar com uma especialista em saúde mental, ocorreram encontros e debates 

entre essas profissionais com o objetivo de estruturar uma metodologia de trabalho 

comum. S2 conta que eram realizadas reuniões regulares entre todas as supervisoras de 

saúde mental, a cada 30 ou 45 dias, onde elas discutiam como vinham desenvolvendo suas 

ações diante da realidade específica de cada Regional a que se vinculavam. Isso favoreceu 
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a aproximação entre elas, a troca de experiências e a definição de algumas rotinas e linhas 

de trabalho, resultando na formulação de um documento orientador desse trabalho, já 

discutido no capítulo anterior (Anexo II), e de uma planilha para gerenciamento da 

clientela de saúde mental vinculada às equipes básicas do PMF (denominada Ficha de 

Gerência). 

S2 foi a entrevistada que mais falou sobre esses instrumentos, que procuraram dar 

uma dimensão normatizadora ao trabalho dessa supervisão. É possível que aspectos 

pessoais (subjetivos) dessa profissional fizessem com que a mesma sentisse falta de 

diretrizes mais estruturadas para esse trabalho. Isso não apareceu nas demais entrevistas. 

Sobre os objetivos da supervisão de saúde mental no PMF, as principais questões 

levantadas pelas supervisoras entrevistadas foram: apoiar as equipes básicas, promover 

articulação com a rede especializada em saúde mental, favorecer a integralidade do 

cuidado e estimular a mudança cultural dos profissionais do PMF em relação à saúde 

mental. 

Uma das supervisoras entende que o apoio de supervisores era necessário porque o 

PMF trabalhava com uma equipe básica pequena, composta apenas por um médico e um 

técnico ou auxiliar de enfermagem. Outras entrevistadas relacionam essa necessidade ao 

despreparo dos profissionais do PMF para lidar com a clientela da saúde mental e com os 

sofrimentos emocionais. Isso acabava gerando sentimentos de incapacidade, angústia e 

ansiedade nas equipes. Diversos estudos científicos envolvendo a ESF corroboram a 

segunda hipótese; essa estratégia conta com uma equipe maior que a do PMF e também 

tem dificuldades para lidar com o campo da saúde mental (Figueredo & Campos, 2009; 

Fortes & Ballester, 2012; Angelini & Caccia-Brava, 2015). 

Na verdade, todos os especialistas das equipes de supervisão do PMF tinham como 

um de seus objetivos o apoio às equipes básicas em suas respectivas especialidades, 

conforme descrevemos no capítulo anterior. No entanto, quando falamos da saúde mental 

estamos falando de um campo cuja prática na atenção básica sempre envolveu, 

prioritariamente, o encaminhamento ao especialista, partindo da ideia de que o clínico 

cuida do corpo e o psiquiatra ou psicólogo cuidam da mente. 

Essa lógica se mostrava, e ainda se mostra na atualidade, um entrave importante no 

processo de Reforma Psiquiátrica. Num momento em que se investia fortemente na 

desinstitucionalização dos indivíduos internados nos manicômios do país e estruturavam-se 

os serviços substitutivos extra-hospitalares, a lógica do encaminhamento de todos os casos 

ao psiquiatra/psicólogo não era mais aceitável.  
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Se, como afirma S3, o governo municipal incentivava e investia no processo da 

RPb, é possível que a inclusão, nesse período, dos especialistas em saúde mental nas 

equipes de supervisão do PMF tenha ocorrido exatamente para favorecer a mudança na 

assistência em saúde mental. Para mudar a lógica do encaminhamento era necessário 

apoiar as equipes básicas e alguns supervisores falam sobre o investimento que fizeram 

para que essas desenvolvessem habilidades de escuta ampliada, abordagem familiar e 

manejo de grupos de apoio. 

A articulação com a rede especializada em saúde mental se iniciou a partir da 

necessidade sentida pela primeira supervisora de saúde mental do PMF no lidar com casos 

graves e complexos. E também em função do processo de retorno para casa de pacientes 

graves, que estavam internados em hospitais psiquiátricos, que começaram a ser 

‘desmontados’ pela Reforma Psiquiátrica. 

S1 e S3 falaram da importância dos supervisores de saúde mental para a promoção 

de um cuidado em saúde voltado à integralidade, objetivando desenvolver nas equipes 

competências para a compreensão dos aspectos emocionais e subjetivos envolvidos no 

processo saúde-doença. 

S2, S3 e S4 entendem que a supervisão objetivava promover uma mudança no olhar 

dos profissionais da atenção básica em relação à saúde mental. Uma delas fala que (...) esse 

foi o grande...primeiro trabalho que a gente precisava, né, convencê-los que o paciente da 

saúde mental é um paciente como um outro qualquer (S2). Outra supervisora enfatiza a 

importância de dar visibilidade à loucura e quebrar preconceitos ao trabalhar pela inserção 

do paciente na família e na comunidade. 

 

 

6.4 - O processo de trabalho da supervisão de saúde mental do PMF 

 

A partir das falas das entrevistadas, concluímos que o processo de trabalho da 

supervisão de saúde mental do PMF envolvia aspectos que eram comuns a todos os 

supervisores, independentemente de suas especialidades, e outros que eram específicos da 

saúde mental. Dentre os primeiros destacamos: apoio técnico às equipes básicas; apoio à 

coordenação de área e aos gestores; atividades gerenciais e educação permanente. 

Dentre as ações específicas do campo da saúde mental, observamos que esse grupo 

de supervisores tomou para si o acolhimento e o cuidado com o sofrimento emocional dos 

profissionais das equipes básicas, tarefa essa imposta pela necessidade surgida a partir do 
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cotidiano do trabalho na atenção básica. Atualmente, muito se discute sobre a importância 

de cuidar dos cuidadores, para que estes consigam cuidar da população. 

No entanto, a principal estratégia de trabalho usada pelos supervisores de saúde 

mental para o cuidado com a população de suas áreas foi a articulação com os serviços 

especializados de saúde mental. Essa se estruturou a partir das necessidades impostas pelos 

casos, formatando uma lógica de trabalho que se consolidou e parece ter favorecido uma 

mudança no processo de referência e contrarreferência nessa especialidade.  

Discutimos adiante todos esses aspectos, mas o último merece destaque, por ter 

sido o elemento mais citado por todas as supervisoras entrevistadas e pelo seu potencial 

para a construção do cuidado compartilhado entre saúde mental e atenção básica. 

 

6.4.1 - Apoio técnico às equipes básicas do PMF 

O apoio às equipes básicas acontecia de diversas formas, segundo as supervisoras. 

Elas realizavam visitas semanais aos módulos de suas áreas, onde desenvolviam ações 

voltadas à assistência em saúde mental da população na própria atenção básica, ao 

diagnóstico situacional e planejamento das intervenções nos casos graves e/ou complexos e 

à articulação dos recursos necessários ao cuidado e ao trabalho em saúde mental no 

território. Essas ações incluíam orientações aos profissionais, discussão de casos clínicos, 

realização de atendimentos conjuntos, discussão dos casos junto com outros especialistas 

da equipe de supervisão e com pessoas de outros setores, construção junto com as equipes 

básicas dos planos de trabalho e de cuidado, realização de visitas domiciliares conjuntas e 

articulação de redes de apoio e cuidado no território. 

A supervisora que tem formação em terapia de família aponta que acolher e atender 

as famílias também eram tarefas que realizava, em algumas situações. Ela fala que 

procurava, ao mesmo tempo, capacitar os profissionais das equipes básicas nas formas de 

realizar essas intervenções familiares, para que pudessem fazê-lo de forma autônoma. Na 

verdade, todas as atividades realizadas pelos supervisores do PMF nos módulos 

objetivavam a educação permanente em serviço dos profissionais das equipes básicas.  

As visitas domiciliares foram citadas por algumas supervisoras como sendo 

importantes para a compreensão do universo daquele paciente que tá em sofrimento (S2), o 

que tornava essa estratégia mais potente que as interconsultas realizadas no módulo, 

segundo S2. Também favoreciam, para S3, o acesso às pessoas que não iam até os 

módulos.  
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Segundo S3, o trabalho de articulação de redes de cuidado no território podia 

envolver conversas com os serviços da rede de saúde em geral (hospitais gerais, serviços 

de especialidades clínicas), com outros setores e órgãos do poder público, como assistência 

social e conselho tutelar, mas também com 

(...) todo o aparato que a cidade... oferece, tanto institucionalmente quanto...não 

com reconhecimento institucional, mas, por exemplo, que tem naquele território: 

igreja, é... relações entre vizinhos, tudo isso a gente articulava numa rede de 

apoio e cuidado dessa pessoa que estava adoecida (S3). 

 

A disponibilidade do supervisor, através de telefone celular institucional, também 

favorecia para que as equipes buscassem seu apoio mesmo nos momentos em que o 

supervisor não estava naquele módulo. Para S3, essa disponibilidade era também uma 

postural pessoal, que diferenciava o supervisor do PMF dos de outros programas: Quando 

a gente ia pra reunião do estado, você ouvia isso “não, e aí eu passo lá, eu pego as 

referências”; a gente não tinha referência pra encaminhar para o supervisor, a gente 

estava disponível! E quando a gente não era ‘usado’, a gente reclamava (...). 

 

6.4.2 - Apoio à coordenação de área e aos gestores 

A supervisão apoiava a coordenação, segundo as entrevistadas, mediando conflitos 

e harmonizando as relações entre os profissionais das equipes básicas, percebendo questões 

que precisavam ser melhoradas na organização do serviço e discutindo isso com as equipes 

e verificando condições existentes no território que poderiam limitar ou impedir o 

funcionamento do módulo.  

S1 aponta que (...) a gente tem a função de verificar tudo do módulo, se tá fechado, 

se não tá fechado, se tá aberto, se deu confusão. Essa entrevistada entende que esse papel 

de “verificar tudo” e o papel gerencial, que descremos abaixo, eram os elementos que 

diferenciavam o trabalho dos supervisores no PMF do trabalho feito pelos profissionais do 

NASF. Efetivamente, a partir de tudo que lemos e das entrevistas realizadas, parece que 

havia no trabalho dos supervisores do programa de Niterói uma atuação bastante presente e 

intensa no cotidiano dos módulos. 

Para S3, a supervisão é um braço dessa coordenação. Como os supervisores 

estavam semanalmente em cada um dos módulos, o que nem sempre era possível ao 

coordenador do GBT, acabavam por levar à coordenação informações que serviam para 

essa embasar algumas de suas decisões. Essa entrevistada aponta, ainda, que, além de 

apoiar o coordenador do GBT, os supervisores também tinham a função (...) de 

levantamento de demanda. Então é... você conseguia perceber assim “ah não, preciso 
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investir mais em ambulatórios, ou não, nos CAPS, ou não, em atividades em grupo, não, é 

atendimento individual mesmo (S3). Assim, o olhar do supervisor também poderia 

contribuir com a definição de prioridades pelos gestores da saúde no município. 

 

6.4.3 - Atividades gerenciais 

Todos os supervisores do PMF trabalhavam gerenciando alguns grupos da 

população considerados mais vulneráveis, como crianças, idosos, portadores de doenças 

crônicas, etc. Isso era feito através de Fichas de Gerência, que eram preenchidas pelas 

equipes básicas e continham informações específicas sobre esses grupos populacionais. Os 

supervisores de saúde mental seguiram essa ‘tradição’ e criaram sua ficha de gerência de 

casos de saúde mental. Para S1, a criação desse instrumento permitiu que os indivíduos 

portadores de sofrimento mental se tornassem (...) um grupo prioritário (...) que precisa de 

um olhar especial por parte das equipes básicas. 

Essa gerência visava obter um levantamento dos casos de saúde mental, módulo a 

módulo, setor a setor (S2). Nela, cada equipe registrava os casos conhecidos da sua área, 

informações básicas desses indivíduos, o diagnóstico sindrômico de seu sofrimento 

emocional, se essa pessoa estava vinculada a algum serviço de saúde mental, as 

medicações que fazia uso e a data do último contato com o PMF.  

Além disso, um dos campos dessa gerência dizia respeito ao ‘grupo prioritário’ no 

qual aquela pessoa se encaixava. Esses grupos foram estabelecidos a partir de indicadores 

sugeridos pelo MS no documento “Saúde mental na atenção básica: o vínculo e o diálogo 

necessários” (Brasil, 2003). Eram oito os grupos prioritários no PMF: (1) pessoas com 

problemas de uso prejudicial de álcool; (2) pessoas com problemas de uso prejudicial de 

outras drogas e drogas ilícitas; (3) pessoas com transtornos mentais graves e persistentes 

(psicóticos e neuróticos graves); (4) pessoas com transtornos mentais egressas de 

internação psiquiátrica; (5) pessoas com transtornos convulsivos (epilepsia); (6) pessoas 

que fazem uso crônico de benzodiazepínicos; (7) pessoas com história de tentativa de 

suicídio e (8) outros. 

As supervisoras entrevistadas não deixaram clara a forma como as fichas de 

gerência eram utilizadas no cotidiano do trabalho. Uma delas demonstra que usava a 

gerência para saber quais casos precisavam ser discutidos no serviço especializado, mas 

outra sequer cita esse instrumento. É possível que seu uso tenha sido feito de forma 

diferente em cada um dos GBT, a depender da importância que era dada ao mesmo pelas 

supervisoras e pelas equipes básicas. 
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Uma das atividades gerenciais citadas pelas supervisoras era a coleta de dados 

epidemiológicos que permitissem o planejamento do trabalho. S1 fala que aconteciam, e 

ainda acontecem, o que ela denomina de reuniões de devolução de indicador, o que 

acreditamos serem as reuniões de grupo básico, citadas no capítulo anterior. Essa 

entrevistada fala sobre a riqueza representada pelos dados estatísticos acumulados ao longo 

de toda a história do PMF. Mas, S4 demonstra desagrado quando fala que os supervisores 

tinham como tarefa o preenchimento (...) daquelas tabelas loucas? [risos]. No período 

estudado, alguns dos levantamentos de dados eram feitos ‘manualmente’, sem o uso de 

recursos digitais que facilitassem essa tarefa. 

 

6.4.4 - Educação permanente 

A capacitação das equipes básicas também era tarefa de todos os supervisores do 

PMF e não apenas dos especialistas em saúde mental. No entanto, acreditamos que, nesse 

campo, sua importância aumenta se considerarmos que muitos profissionais da atenção 

básica não recebem o preparo adequado para o trabalho em saúde mental e outros tantos 

não se interessam pelo tema. 

A educação permanente no PMF incluía um turno semanal de treinamento, no qual 

os módulos eram fechados e todos os profissionais tinham de participar da atividade 

educativa. Nas entrevistas que fizemos não foram feitas referências a esse tipo de 

atividade; apenas uma das supervisoras informou que houve uma capacitação dos médicos 

do seu GBT, feita em parceria com o serviço de saúde mental, quando a médica do 

ambulatório especializado participou de dez encontros para estudo e discussão de casos 

com os médicos do PMF. 

Todas as supervisoras citam, por outro lado, a função pedagógica da supervisão, 

exercida nas atividades do cotidiano do trabalho. Uma delas enfatiza que a educação 

permanente ocorria durante as interconsultas, buscando treinar os profissionais das equipes 

básicas para um olhar ampliado do sujeito que sofre e para a continuidade de um cuidado 

iniciado em parceria com o supervisor. Como o supervisor só ia aos módulos uma vez por 

semana, o cuidado nesse intervalo tinha que ser mantido pelas equipes básicas, embora a 

supervisão pudesse ser acionada por celular institucional, se fosse necessário. 

Essa atividade se articulava, então, diretamente à do apoio técnico às equipes. 

Ocorria nas visitas domiciliares conjuntas, no desenvolvimento de atividades grupais, nas 

abordagens familiares e outras ações que o supervisor desenvolvia junto com a equipe 
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básica. Para S4, o supervisor tinha uma função de preceptoria em relação à equipe que 

desconhece determinados assuntos. 

 

6.4.5 - Acolhimento e cuidado com o sofrimento emocional dos 

profissionais das equipes básicas 

Quase todas as supervisoras falaram sobre o sofrimento emocional e, eventual, 

adoecimento de profissionais das equipes básicas. Elas percebem que isso vem piorando 

nos últimos anos e associam essa piora a dois fatores: o aumento da violência nas 

comunidades e as mudanças nos vínculos de trabalho com o PMF.  

Essa última preocupação começou a surgir, segundo as supervisoras, nos últimos 

anos do período que estamos estudando, mas se agravou após essa época. Existiam 

questionamentos sobre a legalidade do processo de seleção e contratação dos recursos 

humanos no PMF, por parte de órgãos de fiscalização e no começo da década de 2010 já se 

discutiam possíveis soluções para esse impasse. Há cerca de três anos atrás, foi feita a 

mudança nesse processo, fato que foge ao escopo do nosso estudo, mas que seguramente 

deve ter gerado insegurança nos profissionais do PMF e favorecido o sofrimento 

emocional e adoecimento. 

O incremento da violência urbana, nas últimas décadas, nas cidades metropolitanas 

e, especialmente no estado do Rio de Janeiro, é fato de conhecimento público. Como o 

PMF priorizou as favelas e comunidades carentes para a implantação dos módulos e 

considerando que técnicos de enfermagem, auxiliares de limpeza e vigilantes do PMF eram 

obrigatoriamente moradores das comunidades, é compreensível que tenha ocorrido 

aumento dos sofrimentos emocionais dessas pessoas nos últimos anos.  

As supervisoras falam que entendiam como sua função realizar o acolhimento 

desses profissionais e algumas relatam ter, inclusive, realizado os atendimentos 

psicológicos deles:  

Muitas vezes, eu enquanto supervisora na época, atendia muitos, muitos 

profissionais; acolhia e muitas vezes, é... as pessoas se sentiam, né, confortáveis 

em tá dividindo comigo alguns sofrimentos e muitos casos ficava só comigo 

mesmo e alguns outros eu encaminhava pra algum outro profissional (S2). 

 
E aí isso... tanto dos usuários quanto dos profissionais, né, porque você acaba 

tendo que ter uma função de acolhimento também desses profissionais, muito 

intensa. É... eu me lembro que teve um determinado período que eu falava “eu 

não atendo mais usuário, os meus usuários são os profissionais” (S3). 

 

A proximidade dos serviços de saúde da família em relação aos locais de vida das 

pessoas e o trabalho feito no território colocam os profissionais da atenção básica muito 
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próximos de uma realidade que envolve pobreza, violência, conflitos, medo e sofrimento 

emocional. Na atenção básica, as equipes não estão protegidas pela distância, pelas paredes 

e pelos dispositivos de segurança, como ocorre nos hospitais e consultórios. Por isso, as 

questões de saúde que chegam até ela trazem consigo os problemas da vida real das 

parcelas menos favorecidas da sociedade. É possível que os profissionais que aí trabalham 

sejam impactados por esses problemas muito mais diretamente do que aqueles que estão 

nos níveis secundários e terciários do sistema de saúde. 

Isso se somava ao fato de os próprios profissionais residirem nas comunidades 

violentas em que trabalhavam e não poderem deixá-las, já que para atuarem no PMF, os 

auxiliares ou técnicos de enfermagem, auxiliares de limpeza e vigias tinham de ser 

moradores das comunidades.  

 

6.4.6 - Articulação com os serviços especializados de saúde mental 

Essa temática predominou na entrevista da primeira supervisora de saúde mental do 

PMF e apareceu, com frequência, em todas as entrevistas realizadas. A primeira 

supervisora fala sobre alguns casos em que nem ela nem a equipe básica conseguiam ‘dar 

conta’. Esse teria sido o fator que a levou a buscar os serviços especializados de saúde 

mental: a percepção de que algumas situações exigiam o cuidado especializado, porque 

envolviam um saber que extrapolava os limites da atenção básica e da própria supervisão.  

No entanto, ela relata ter percebido que os serviços de saúde mental também 

apresentavam uma limitação significativa para sua atuação; eles não entendiam bem o 

contexto de vida das pessoas que cuidavam. Assim, criou-se uma articulação que trazia 

ganhos para ambos os serviços. Essa questão também apareceu num dos documentos 

estudados no capítulo anterior, que foi escrito pela coordenadora de um dos ambulatórios 

de saúde mental do município. 

Além disso, essa articulação foi importante quando ocorreu a desospitalização de 

indivíduos que estavam internados, de longa data, em hospitais psiquiátricos da região. A 

primeira supervisora fala que, no processo da Reforma Psiquiátrica, o retorno para casa de 

pacientes que eram moradores da área de cobertura do PMF favoreceu a colaboração entre 

os serviços: 

(...) e aí as parcerias foram criadas, né? Ahn... assim o profissional, às vezes, 

mais afeito, mais envolvido com a reforma e tal “não, esse caso é meu, não sei o 

que”; aí a parceria se consolidava, né? Foi o caso da [nome de paciente], (...) a 

gente tomou o caso... pra nós, assim; e aí o cuidado era conjunto. E... aconteceu 

muita coisa legal, né? Por que aí, o louco voltava pra família, voltava com o 
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“De volta pra casa”, com poder aquisitivo, a casa melhorava, né? (primeira 

supervisora de saúde mental do PMF). 

 

Segundo ela, no começo dos anos 2000, ocorreu uma ampliação das áreas de 

cobertura do PMF e um processo de regionalização da saúde no município e isso favoreceu 

uma melhor definição das áreas de abrangência dos serviços de saúde mental, facilitando a 

aproximação destes com o PMF. Em sua opinião, (...) a rede foi ficando mais fechadinha 

(...) (primeira supervisora de saúde mental do PMF) e o trabalho de parceria foi se 

estruturando. 

Uma das entrevistadas identifica que o trabalho das supervisoras ajudava também 

na organização da demanda e na hierarquização da rede de saúde mental. Para ela, 

(...) se a gente tem uma rede de especialidade que absorve qualquer choro, 

digamos assim, qualquer coisa que possa ser acolhida na unidade de atenção 

básica, a gente quando tem um paciente que de fato precisa de um atendimento 

de especialidade, a gente tá com essa rede encharcada e não consegue ser 

absorvida, então eu acho que o profissional de supervisão ele tem muito essa 

função de pensar a saúde macro do município, não é só as suas unidades (...). 

Então a gente realmente fazer esse trabalho complementar e pensar também 

nessas unidades de especialidade o quê que é mais importante eles atenderem, 

né? (S3). 

 

Eram realizadas reuniões periódicas com os serviços de saúde mental, 

principalmente os ambulatórios regionais, nas quais eram discutidos os casos clínicos. 

Algumas vezes o supervisor levava as demandas de sua área para que fosse feito o 

agendamento desses pacientes com profissionais do serviço especializado; outras vezes, os 

casos chegavam ao ambulatório por meios próprios e, a partir daí, eram repassados ao 

supervisor para o acompanhamento também pelo PMF. S1 diz que a principal função da 

supervisão é de ponte. 

Outro elemento que aparece na fala das supervisoras é relativo ao processo de 

referência e contrarreferência dos usuários entre o PMF e os serviços especializados. Para 

elas: 

(...) a gente fazia tantas reuniões com o serviço de especialidade, pra gente 

garantir que esse usuário chegasse lá com qualidade, não era um 

encaminhamento meramente, então, uma discussão de caso [para] que as 

intervenções fossem complementares (...) (S3). 

 

(...) a gente parou com a lógica do encaminhamento, (...) se a gente mandasse 

um caso ele iria ser atendido, porque aquilo já era visto como um processo de 

pré-avaliação (...) (S1). 

 

No entanto, S1 também informa que (...) isso foi passado, agora não é assim. 

Acreditamos que a ampliação da população coberta pelo PMF, a partir de 2011, tenha 

tornado impossível a manutenção desse modelo de referência e contrarreferência mediado 
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pelas supervisoras de saúde mental. Ainda assim, essa forma de trabalhar pode ter deixado 

um ‘legado’, que aparece na fala da primeira supervisora desse grupo, quando diz ainda ser 

procurada por profissionais dos serviços especializados para discussão de certos casos, 

mesmo após ter deixado o PMF há cerca de três anos.  

Uma supervisora fala sobre reuniões que envolviam profissionais de diversos 

serviços de saúde mental e também de instituições de outros setores, que aconteciam 

quando os casos assim demandavam. Nas situações de urgência, o contato direto entre 

supervisor e o interlocutor do serviço especializado ajudava a garantir agilidade num 

atendimento que demoraria se seguisse o fluxo normal (S1). Essa fala faz pensar se havia 

demora nos agendamentos nos serviços especializados e se existia, na época, um fluxo 

‘normal’ e outro ‘facilitado’ pelos supervisores, mas não encontramos evidencias claras 

nas entrevistas para tirar conclusões a esse respeito.  

O processo de articulação entre saúde mental e PMF envolveu também um trabalho 

de redutores de danos que passou a acontecer nas áreas cobertas pelo PMF e em parceria 

com os profissionais desse programa. As supervisoras citam que isso começou a ocorrer 

nos últimos anos do período que estudamos em nossa pesquisa. Numa das regionais do 

município, mais distante do CAPS-AD, a supervisora fala sobre a articulação ter 

promovido (...) um trabalho inverso. Ao invés do paciente ir até o serviço [especializado], 

o serviço ia até a nossa unidade de saúde, de maneira que pudesse fazer um 

acompanhamento (S2). Segundo ela, durante algum tempo, profissionais do CAPS-AD 

atendiam a clientela dessa regional nos módulos do PMF, facilitando assim a 

acessibilidade da população ao cuidado especializado. 

 

 

6.5 – Limitações e potencialidades identificadas pelos supervisores 

 

6.5.1 – Limitações e dificuldade no trabalho dos supervisores de saúde 

mental 

O trabalho da supervisão de saúde mental no PMF foi permeado de dificuldades e 

entraves, alguns deles compartilhados por todas as supervisoras e outros específicos de 

determinadas áreas. Uma entrevistada fala que na fase inicial do trabalho, o ambulatório de 

saúde mental da Policlínica Regional de sua área ainda estava se estruturando e que isso 

prejudicava a articulação com o PMF. Para ela, os vínculos de trabalho precários e as 

baixas remunerações dos profissionais do ambulatório geravam a mudança frequente 
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desses profissionais, causando descontinuidade no atendimento dos usuários e 

desarticulação do trabalho conjunto. 

Outra supervisora enfatizou as dificuldades vividas em relação à aceitação por parte 

dos profissionais das equipes de atenção básica, especialmente os médicos, em serem 

supervisionados por uma não-médica. Para ela, isso diminuiu quando uma psiquiatra 

passou a fazer parte do grupo de supervisores de saúde mental: (...) foi ótimo por que aí a 

gente tinha “a doutora tá aqui, a doutora concorda”, entendeu? (S4). Embora essa 

questão não tenha aparecido na fala das outras supervisoras, pode evidenciar a questão do 

corporativismo médico como força de resistência ao trabalho em equipe multiprofissional. 

Algumas supervisoras percebiam uma resistência de certos profissionais do PMF 

para o cuidado com a clientela da saúde mental. Elas dizem que alguns médicos queriam 

que o supervisor assumisse o atendimento desses indivíduos e que certas equipes não 

levavam os casos para discussão com a supervisão, ou não se envolviam quando essas 

discussões eram puxadas pelo supervisor. Uma das supervisoras aponta que algumas 

técnicas de enfermagem se mostravam mais sensíveis às questões de saúde mental do que 

os médicos, mas isso não apareceu na fala das outras entrevistadas. 

Uma das supervisoras apontou que sair da atuação nos serviços especializados de 

saúde mental e começar a atuar na atenção básica foi um (...) baque de não ver só saúde 

mental, né? E como você vai treinar sua escuta e o seu olhar pra você poder ver tudo e 

extrair a sua especialidade de um todo, né? (S3). Ela define esse como o primeiro desafio 

a ser enfrentado pelo supervisor especialista que começa a atuar na atenção básica sem 

nunca antes ter passado por esse universo de trabalho e considera que a complexidade do 

trabalho no campo de interseção entre a saúde mental e a atenção básica torna essa uma 

tarefa muito difícil. 

Na visão de parte das supervisoras, outra dificuldade enfrentada diz respeito ao fato 

de os serviços especializados em saúde mental permanecerem, de certa forma, fechados em 

um mundo próprio, desconectados da realidade que acontece nos territórios. Isso 

comprometia a comunicação entre saúde mental e atenção básica e dificultava que os 

profissionais de serviços especializados compreendessem os contextos nos quais o 

sofrimento mental se desenvolvia. Para S4, a compreensão desses contextos é de 

fundamental importância para a proposição de estratégias de intervenção. 

Outros problemas apontados foram a ampliação das unidades e da população 

coberta pelo PMF, sem que se aumentasse o número de supervisores, resultando em 

comprometimento da qualidade do trabalho desses; a diminuição da interlocução entre os 
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gestores e os supervisores e coordenadores; e o aumento gradativo da violência nas 

comunidades adscritas ao PMF. Essas questões começaram a acontecer nos últimos anos 

do período que estamos estudando, mas se agravaram significativamente nos anos 

seguintes, segundo as supervisoras entrevistadas.  

 

6.5.2 – Potencialidades do trabalho dos supervisores de saúde mental 

S2 e S4 avaliam que o trabalho de articulação em rede, entre PMF e saúde mental, e 

o acompanhamento feito no território pelas equipes levaram a diminuição das internações 

de alguns dos pacientes acompanhados. Para S4, o trabalho dos supervisores de saúde 

mental ajudou, também, a reduzir o consumo de benzodiazepínicos, embora não tanto 

quanto ela gostaria. Isso teria acontecido principalmente a partir do momento em que se 

começou a fazer rodas de terapia comunitária no PMF. Essas são possíveis potencialidades 

desse trabalho, que dizem respeito tanto aos objetivos do serviço especializado (um melhor 

acompanhamento do doente grave), quanto aos da atenção básica (controle do consumo 

excessivo de psicotrópicos). 

Uma das supervisoras fala do potencial do trabalho da supervisão para promover 

uma mudança cultural nos serviços de saúde, diminuindo a hegemonia do trabalho médico 

centrado e estimulando o trabalho em equipe para (...) desmistificar uma ideia de que 

profissional de saúde sabe tudo o tempo todo (S3). Outra percebe que alguns profissionais 

das equipes básicas mudaram a forma como identificavam e falavam sobre os indivíduos 

com diagnósticos psiquiátricos, mostrando-se mais abertos e com melhor capacidade de 

lidar com os casos. 

Para S4, a articulação entre saúde mental e atenção básica pode gerar também 

mudanças no profissional especialista; segundo ela, ao entrar em contato com a realidade 

social dos usuários, os profissionais são impactados por essa, com força transformadora. 

Em sua visão,  

Ele [profissional do serviço especializado] vai conhecer os fatores que vão 

determinar aquela patologia; eles vão reconhecer as condições que as pessoas 

moram, por que geralmente quem tá no serviço especializado é gente de classe 

média pra cima, né? Média média pra média alta, não tem nenhum pobre lá, né 

[risos], vamos combinar? E quando ele conhece a realidade, principalmente a 

realidade onde a gente trabalhou, né? São as favelas, essas coisas todas, ele 

leva um susto (S4). 

 

Aí a [nome da técnica do serviço especializado] me chama no cantinho e fala 

assim “puxa vida [nome da supervisora],eu não sabia que ela não tinha 

banheiro em casa e ficava ensinando ela a tomar banho” (S4). 
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Essa mesma supervisora avalia que o trabalho desenvolvido favorecia a inclusão de 

pessoas socialmente excluídas na rede de cuidados em saúde: 

(...) mas a gente conseguia ver que ali tem um sujeito, e que esse sujeito precisa 

ser acolhido, que tem um contexto maior de uma história, assim, de gerações... 

de pobreza, de exclusão e que a gente conseguia incluir, que a gente conseguia 

trazer pra dentro dos serviços pra discussão (S4). 

 

Por fim, as entrevistas mostram o quanto esse trabalho marcou as pessoas que 

estiveram envolvidas nele. S1 considerou ter sido (...) uma experiência ímpar. Para S3, (...) 

o trabalho é muito sedutor, né? Porque... é muito encantador, porque você se envolve com 

a vida das pessoas. Ela avalia que (...) quem consegue permanecer na saúde da família 

carrega uma experiência pra vida pessoal dela, não tem como você entrar e sair do mesmo 

jeito, é impossível (S3). Por fim, S4 fala: Eu sou muito agradecida por isso, né, pela minha 

transformação pessoal também (...). eu acho que acaba um pouco com a prepotência... da 

gente, né, enquanto profissional (...). E repete mais adiante, (...) eu sou muito agradecida a 

esse trabalho. Acho que esse trabalho é transformador da prática, né? Quando você veste 

a camisa dele, ele transforma. 
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7. DISCUSSÃO 

 

O cenário histórico e social no qual nasceram as ideias propostas pelo SUS e pela 

RPb foi também favorecedor das condições que permitiram que a proposta de medicina 

familiar de Niterói fosse construída, tendo por base o modelo cubano, e que ela atraísse 

atores sociais advindos do meio acadêmico, dos partidos de esquerda e das lideranças 

comunitárias organizadas. Tudo isso foi significativo para a conformação metodológica do 

PMF. 

Esse programa tinha por objetivo colaborar com a mudança do modelo assistencial 

de Niterói, no início dos anos 1990, e buscou priorizar a implantação de suas unidades de 

saúde nas comunidades menos favorecidas, como estratégia de promoção de equidade no 

setor saúde local. Trabalhava a partir da lógica da clínica generalista e da vigilância em 

saúde e utilizava equipes de supervisores para apoiar o trabalho dos profissionais das 

equipes básicas e ajudar na capacitação desses, uma vez que percebia-se que os recursos 

humanos disponíveis, à época, não possuíam as habilidades adequadas ao novo modelo que 

era proposto. 

Para a transformação do modelo assistencial é necessária, segundo Matumoto, 

Fortuna, Mishima, Pereira e Domingos (2005), a promoção de uma mudança do objeto do 

trabalho, da atuação dos trabalhadores e da organização dos serviços da saúde. A mudança 

na organização dos serviços foi possibilitada pela constituição do SUS, e da promoção de 

políticas indutoras dessa transformação, dentre essas, a PNAB, que propôs um 

redirecionamento dos investimentos em saúde, privilegiando a atenção básica, como porta 

de entrada preferencial do sistema e reguladora do acesso aos demais níveis desse. Os 

diversos serviços de saúde passaram, gradualmente, a ser articulados em rede regionalizada 

e organizada de forma a garantir o acesso dos usuários a todos os serviços necessários ao 

cuidado com sua saúde. 

No nível das instituições também foram ocorrendo mudanças organizacionais, 

conforme o SUS foi sendo implementado nos municípios. Usando o exemplo do PMF, 

objeto do presente estudo, podemos elencar algumas dessas mudanças. Esse programa 

trabalhou com uma equipe generalista mínima, apoiada por supervisores especialistas, com 

importante parcela do trabalho sendo feito fora das unidades de saúde (campo/território), 

com uma lógica que ajudava, até certo ponto, a diminuir a hegemonia do saber/poder do 

médico e com a garantia de espaços capacitação e de avaliação e reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido (reuniões de GBT e de setor). Todas essas estratégias objetivavam favorecer 
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a mudança do modelo assistencial no nível local. A ESF constitui outro exemplo de 

mudança na organização do trabalho nas unidades de saúde da atenção básica. 

No entanto, para que ocorra a mudança do modelo assistencial proposta pelo SUS é 

necessário, também, que o objeto do trabalho na saúde deixe de ser a doença e passe a ser o 

sujeito que adoece em determinados momentos de sua vida. A partir daí, a atuação dos 

profissionais desse campo poderá mudar seu foco dos procedimentos para as necessidades 

de saúde dos usuários e a produção do cuidado (Cecílio, 2009). Isso implica numa 

mudança do processo produtivo nesse campo.  

Merhy (2014) destaca algumas tensões próprias da produção de atos de saúde. A 

relação que se estabelece entre profissional e usuário do serviço, no momento da produção 

dos atos de saúde (trabalho vivo), é perpassada pelos interesses desses atores sociais, que 

disputam seus projetos nesses espaços relacionais. Assim, os ‘bens’ que serão produzidos 

nesses encontros dependem da micropolítica do trabalho vivo em ato. São as forças em 

disputa nessa que determinarão se serão produzidos procedimentos ou cuidado. 

Aqui é importante ressaltar que, mesmo quando o foco esteja na produção do 

cuidado, o trabalho em saúde é feito, também, a partir da realização de procedimentos. 

Sendo o cuidado o objetivo a guiar o trabalho, os procedimentos não se esgotam em si 

mesmos, mas são acompanhados pela produção de vínculo, acolhimento, de relações de 

afeto, de escuta e diálogo e da construção conjunta do projeto terapêutico (Matumoto, 

Fortuna, Mishima, Pereira e Domingos, 2005). 

Os procedimentos técnicos fazem parte do trabalho dos profissionais, mas quando 

são seus objetivos principais acabam por esvaziar o trabalho em saúde da sua dimensão 

cuidadora (Merhy, 2013). Essa é fundamental para que os usuários dos serviços tenham 

suas necessidades de saúde reconhecidas e atendidas, dentro das possibilidades do sistema. 

Dessa forma, para a mudança do modelo assistencial é importante criar estratégias 

que possam interferir nesse espaço micropolítico, para que dele resulte acolhimento, 

cuidado, vínculo e responsabilização e compromisso ético com a saúde e a vida dos 

usuários e das populações. Essa é tarefa de todos que trabalham pela consolidação do SUS.  

No entanto, isso tem sido objeto, também, das atenções do capital financeiro, ligado 

aos seguros e serviços privados de saúde, que deseja interferir nas micro decisões dos 

profissionais de saúde, durante a produção dos atos de saúde, com vista a diminuição dos 

custos de produção e a maior satisfação da clientela atendida. Por isso, segundo Merhy 

(2014), é na micropolítica do agir em saúde que ocorrem as disputas entre os interesses do 
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capital, que propõe saúde como bem de mercado, e os interesses do Movimento Sanitário, 

que defende saúde como bem público e direito de cidadania.  

Além disso, para Merhy (2013), a crise do modelo assistencial atual, centrado no 

saber médico e nos procedimentos, pode ser analisada sobre vários aspectos. Para os 

gestores, frequentemente é definida como uma crise financeira; para os usuários, por outro 

lado, é uma crise de interesse e responsabilização. Esses, muitas vezes, não encontram, nos 

serviços de saúde, profissionais disponíveis para escutar e compreender suas queixas 

(acolhimento), buscando construir com eles vínculos e projetos terapêuticos comuns. 

Acolhimento e vínculo são construídos a partir da dimensão cuidadora, comum a 

todas as formações e especialidades da saúde. Na verdade a dimensão cuidadora é um 

atributo humano e não profissional e por isso, não raro, vemos a mesma sendo exercida 

pelos profissionais menos “qualificados” das equipes de saúde, como ACS, porteiros e 

auxiliares de limpeza (Merhy, 2013; Merhy, 2014). 

Segundo o autor citado, a perda da dimensão cuidadora no trabalho do médico e, 

por extensão (felizmente em menor medida), no dos outros profissionais de saúde, é um 

dos fatores responsáveis pela crise da saúde. Ao permitir que as tecnologias duras e leve-

duras
17

 comandem o processo de trabalho na saúde, a dimensão cuidadora, que opera a 

partir do uso das tecnologias leves, foi sendo perdida (Merhy, 2013). O uso excessivo de 

exames, equipamentos e procedimentos técnicos (tecnologias duras) e de saberes 

especializados (tecnologias leve-duras), encarece a produção da saúde, favorece um 

cuidado pontual e pouco resolutivo e, muitas vezes, não atende às reais necessidades dos 

usuários, gerando insatisfação dos mesmos.  

Assim, a reforma do sistema de saúde precisa envolver o resgate da dimensão 

cuidadora dos profissionais de saúde, para que as tecnologias leves sejam as que irão guiar 

o cuidado, permitindo o uso racional das leve-duras e duras. Isso permitirá melhor controle 

dos custos e maior resolutividade do sistema.  

Quando pensamos no trabalho em saúde é importante atentar para algumas de suas 

características. Segundo Merhy (2014), todo trabalho envolve parcelas de trabalho vivo – 

                                                           
17

 Ao analisar os processos produtivos no trabalho em saúde, Merhy (2014) defende que o médico possui o 

que ele chama de valises tecnológicas, as quais englobam tecnologias leves, leves-duras e duras.  Essas 

últimas se associam às máquinas e equipamentos e às normas e estruturas organizacionais e são 

predominantes no modelo médico hegemônico. As tecnologias leves-duras dizem respeito aos campos de 

saber estruturados, como a clínica médica e a epidemiologia, dentre outros. E as tecnologias leves são 

aquelas relacionais, como as produtoras de vínculo e autonomia e o acolhimento. Esse autor defende, em seu 

livro Saúde: a cartografia do trabalho vivo (2014), que a reestruturação do processo produtivo em saúde se 

dá no território das tecnologias leves e leves-duras, ou seja, no campo onde se produzem os encontros entre 

profissionais de saúde e usuários dos serviços.  
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aquele que se realiza em ato no momento da produção – e morto – aquele que foi 

incorporado às matérias primas e equipamentos a serem usados na produção. Dependendo 

da proporção dessas dimensões no processo produtivo, esse pode ser trabalho morto 

centrado ou trabalho vivo centrado.  

Esse último é o caso do trabalho em saúde, centrado permanentemente no trabalho 

vivo em ato. Ainda que o uso de equipamentos, saberes estruturados e técnicas de gestão 

levem a uma captura do trabalho vivo pelo morto, isso não ocorre de forma global, porque 

a tecnologia mais estratégica do trabalho em saúde é aquela usada no momento da relação 

entre o profissional e o usuário, uma tecnologia leve (Merhy, 2014). 

Além disso, o trabalho em saúde envolve alto grau de liberdade no modo de ser 

feito e resulta num produto que só tem existência durante a produção e que não pode ser 

reproduzido. Isso porque, segundo Merhy (2014), (...) a efetivação da tecnologia leve no 

trabalho vivo em ato na saúde expressa-se como processo de produção de relações 

interseçoras (p.50). Ou seja, o que é produzido nas relações entre sujeito-profissional e 

sujeito-usuário, (...) no espaço das suas interseções, (...) é um produto que existe para os 

dois em ato e não tem existência sem o momento da relação em processo (p.51). 

Portanto, é no núcleo tecnológico do trabalho vivo em ato que podem ser 

produzidas novas conformações dos atos de saúde, capazes de construir novos processos 

produtivos, menos centralizados nos equipamentos e saberes especializados, típicos do 

modelo médico hegemônico, e mais direcionados à produção de um cuidado moldado às 

necessidades de saúde dos usuários. 

Várias estratégias têm sido propostas com o objetivo de superação do modelo 

biomédico neoliberal, geralmente envolvendo um gerenciamento mais coletivo das 

organizações de saúde, processos de trabalho compartilhados, organização dos serviços 

com lógica usuário-centrada, dentre outras (Merhy, 2014).  

Acreditamos que a constituição de equipes de supervisão multiprofissional, usada 

no PMF, foi uma dessas estratégias. Silva (2007), enquanto coordenadora executiva do 

PMF, aponta em seu texto que a supervisão devia atuar em duas dimensões, uma 

pedagógica e outra política, pois objetivava promover uma reorientação ético-política da 

prática dos profissionais supervisionados. 

Esse desafio é maior em relação à mudança do perfil dos profissionais médicos, já 

que esses ocupam uma posição social de poder, construída historicamente e defendida de 

forma corporativa. Merhy (2014) reconhece que o trabalho médico ocupa um lugar 

estratégico no interior da conformação de qualquer modelo assistencial (p. 78). No caso 
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do PMF, nos parece que a utilização de uma equipe mínima, o apoio de supervisores 

multiprofissionais e o trabalho de campo intensivo eram estratégias que buscavam 

promover a mudança do lugar do médico na hierarquia do serviço de saúde e favorecer sua 

transformação, pessoal e profissional, e também do seu processo de trabalho. 

Nesse programa, o médico trabalhava como membro de uma equipe mínima, que 

fazia todo o trabalho (assistencial, administrativo e gerencial) do setor. Isso, por si só, 

poderia gerar uma mudança na cultura institucional a respeito do papel do médico e 

favorecer a horizontalização das relações na equipe. Hubner e Franco (2007) apontam, 

também, que se esperava que o médico fosse impactado, a partir do trabalho de campo 

intensivo, pela realidade social das comunidades, podendo assim repensar suas práticas. 

As equipes de supervisores do PMF atuavam para ajudar a promover essas 

mudanças, que naturalmente são permeadas por resistências e disputas de poder. Para 

tanto, o trabalho desses supervisores precisava impactar o núcleo do trabalho vivo 

desenvolvido pelas equipes básicas, o que exigiria desses profissionais uma compreensão 

dos aspectos micropolíticos envolvidos no trabalho em saúde. Essa compreensão era 

necessária, também, para o manejo adequado da relação entre supervisor e profissionais 

supervisionados. Essa relação também envolve aspectos micropolíticos que podem acabar 

por favorecer verticalização ao invés de horizontalização, dependência ao invés de 

autonomia dos profissionais, etc. (Feuerwerker, 2012). 

No entanto, nem todas as supervisoras entrevistadas, em nosso estudo, 

demonstraram a mesma compreensão sobre os aspectos políticos inerentes ao trabalho em 

saúde. Uma delas sequer citou qualquer questão do campo da política como tendo 

influenciado no surgimento e na metodologia do PMF. Outra percebe que havia um 

contexto macropolítico, mas faz questão de descaracterizá-lo como de esquerda, afirmando 

trata-se de ‘política de estado’. As outras duas supervisoras apontam aspectos políticos em 

suas entrevistas, mas apenas uma delas demonstra compreender seu próprio trabalho como 

permeado por questões político-ideológicas.  

Isso nos faz perguntar: como a equipe básica poderia realizar um trabalho político-

ideológico, se a supervisão, que deveria capacitá-la para isso, não compreendia claramente 

essa dimensão? Também nos faz pensar sobre o perfil e a formação dos profissionais que 

atuavam no PMF como supervisores. 

O grupo de supervisores de saúde mental do PMF contava com uma psiquiatra e 

algumas psicólogas que, ao que tudo indica, tiveram uma formação tradicional. Talvez 

tenha sido uma sorte que a primeira supervisora de saúde mental do PMF tivesse formação 
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na área de educação e, portanto, uma base teórica diferente da que tem os profissionais de 

saúde. Isso pode ter favorecido para que ela direcionasse seus esforços para o trabalho de 

articulação com os serviços especializados, evitando assim o isolamento e a solidão 

tradicionais no trabalho do médico e do psicólogo.  

O perfil de supervisores ou apoiadores da atenção básica precisa ser uma 

preocupação dos gestores, quando decidem utilizar essa ferramenta de trabalho.  Para que 

os mesmos possam apoiar as equipes e, também, ajudá-las a mudar suas práticas e sua 

relação com os usuários do serviço, os supervisores devem ter habilidades técnicas do 

campo específico de saber, compreensão das especificidades e da dinâmica do trabalho na 

atenção básica (Fortes, 2013), compreensão das implicações políticas do fazer em saúde 

(Merhy, 2014) e capacidade de estimular a reflexão das equipes sobre o trabalho, os papéis 

de cada um e a relação entre si e com a população (Matumoto, Fortuna, Mishima, Pereira e 

Domingos, 2005). Além disso, acreditamos que também é desejável que esse profissional 

tenha compromisso ético-político com as mudanças que os gestores desejam promover. 

O trabalho de educação permanente em serviço, se feito por supervisores ou 

apoiadores com capacidade de compreender as implicações políticas dos atos de saúde, 

produzidos na relação com os usuários, pode oportunizar reflexões e mudanças na atuação 

das equipes da atenção básica. Ao fazer e pensar sobre o que faz, o trabalhador une mão e 

cabeça (Sennett, 2012), tornando-se capaz de avaliar melhor as possíveis consequências 

das ações que produz. Deixa de atuar alienado em relação às finalidades de sua produção e 

pode escolher, mais consciente, se deseja produzir procedimentos ou cuidado. Só pensando 

o fazer é possível perceber as implicações políticas das nossas decisões técnicas. 

Ainda que os perfis profissionais das supervisoras de saúde mental do PMF não 

contemplassem todos os aspectos desejáveis, o fato delas terem se aproximado para pensar 

coletivamente o trabalho, pode ter ajudado a ‘enriquecer’ a conformação que esse tomou. 

Além disso, parece ter havido uma direção bem definida, dos gestores da saúde em Niterói, 

que favoreceu a articulação entre o PMF e os serviços especializados de saúde mental. 

A inclusão do supervisor de saúde mental nas equipes de supervisão do PMF 

ocorreu no período em que a gestão do município investia no processo de reforma 

psiquiátrica a nível local. Precisamos lembrar que um dos desafios da reforma no país tem 

sido a construção de uma rede de atenção psicossocial que consiga incluir a participação da 

atenção básica, já que essa recebe uma grande demanda de pessoas com sofrimentos 

emocionais. Se a atenção básica mantiver a prática tradicional de apenas encaminhar aos 

serviços especializados a clientela que lá chega, os CAPS ficarão sobrecarregados e não 
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conseguirão cumprir sua missão primordial, que é cuidar, no território, dos casos graves. 

Essa é a base do modelo de atenção psicossocial substitutiva proposto pela RPb. 

Por isso, a inclusão da atenção básica na RAPS é fundamental para a consolidação 

da RPb. Em Niterói, além da constituição do grupo de supervisores de saúde mental do 

PMF, os serviços especializados definiram profissionais específicos para fazer a 

interlocução com esses supervisores e isso parece ter favorecido uma mudança 

significativa no processo de referência e contrarreferência entre PMF e saúde mental. A 

discussão dos casos entre os serviços e o compartilhamento do cuidado passou a 

predominar em lugar do tradicional ‘encaminhamento’. Os casos clínicos descritos pela 

coordenadora de um dos ambulatórios de saúde mental e as entrevistas que realizamos 

sugerem isso.  

Este caminho aponta no sentido do que Campos (1999) definiu como tarefa do 

apoiador matricial especializado. Para ele, o arranjo de apoio matricial pode favorecer a 

superação da lógica burocratizada da referência e contra referência, pois 

quando um paciente se utiliza de um serviço matricial, ele nunca deixa de ser 

cliente da equipe de referência. Neste sentido, não há encaminhamento, mas 

desenho de projetos terapêuticos que não são executados apenas pela equipe de 

referência, mas por um conjunto mais amplo de trabalhadores (Campos, 1999, 

p. 396). 

 

No entanto, também aponta para uma diferença entre esse arranjo e o trabalho do 

supervisor do PMF, quando indica que o serviço matricial não é considerado parte da 

equipe de referência. Nos textos estudados e nas entrevistas realizadas fica claro que o 

supervisor do PMF é identificado como a representação do serviço de atenção básica nas 

discussões e referência dos casos discutidos. 

O trabalho de articulação do PMF com a rede de saúde mental e com redes 

intersetoriais e comunitárias de apoio e cuidado aos indivíduos em sofrimento emocional, 

parece ter sido a principal estratégia usada pelos supervisores de saúde mental do PMF, no 

período estudado. Encontros regulares para discussões clínicas foram citadas várias vezes 

por todas as entrevistadas. Algumas falaram sobre a articulação entre diversos serviços ao 

mesmo tempo, quando a complexidade dos casos assim o exigia. Foi possível perceber o 

protagonismo desses supervisores nessa articulação. 

Talvez, por esses supervisores estarem num lugar de fronteira entre a atenção básica 

e a atenção especializada em saúde mental, tenha sido favorecida a construção de uma 

forma de trabalhar, diferenciada da usada pelos demais supervisores do PMF. Esses 

lidavam com os demais serviços de saúde numa relação que já estava bem estabelecida a 



 

106 
 

partir do modelo de referência e contrarreferência e de uma lógica hierarquizada. A 

reforma psiquiátrica questiona essa hierarquia quando inclui a atenção básica na RAPS.  

Além disso, as relações entre os diversos trabalhadores dos serviços da rede de 

saúde também são estabelecidas no plano micropolítico, a partir da afetação mútua. 

Havendo estímulo ao desenvolvimento dessas relações é possível escapar da rigidez 

normativa da organização dos sistemas e serviços de saúde e dos protocolos e certezas que 

engessam o trabalho em saúde. Torna-se possível descontruir as representações de todos a 

respeito de seus papéis e dar espaço às diferenças, que enriquecem os produtos desse 

trabalho. Isso favorece a construção de redes entre os serviços e o compartilhamento do 

trabalho (Franco, 2006; Feuerwerker, 2012). 

A disposição política para os diálogos, removendo barreiras e burocracias é um dos 

elementos importantes para a conformação de modelos mais abertos às ambuiguidades e a 

inventividade e mais permeáveis aos encontros entre seus diversos atores sócio-políticos 

(Feuerwerker, 2012). Ao trazer ambiguidade e porosidade às fronteiras que demarcam os 

lugares desses atores, são criadas as condições que favorecem um trabalho mais criativo e 

adequado à realidade do momento (Sennett, 2012). 

Sennett (2012) fala sobre a potência das fronteiras para o enfrentamento de 

resistências e sobre a importância da ambiguidade no favorecimento da criatividade. 

Fronteiras podem ser, segundo esse autor, constituídas por muros ou membranas. Ambos 

delimitam espaços, universos, sistemas diferentes, mas os primeiros constituem barreiras 

enquanto as membranas são permeáveis a trocas. Geralmente é nelas que estão aqueles que 

precisam lidar com os problemas difíceis e ambíguos. Para Sennett, é no espaço fronteiriço 

de nosso trabalho, lidando com a ambuiguidade, que podemos nos perguntar e se? (p. 237). 

Um limiar pouco definido ou poroso estimula a curiosidade. Assim, nos pomos a 

experimentar e abrimos margem para os saltos intuitivos, que permitem a criação de 

ferramentas mais adequadas aos desafios trazidos pelo trabalho. 

Aqui, precisamos nos perguntar sobre que fatores podem favorecer, em espaços 

fronteiriços, o estabelecimento de membranas ao invés de muros? É possível que o 

contexto sócio histórico e político de consolidação da democracia, de liberdade pós-

ditadura, de construção do SUS, de reconhecimento do direito de cidadania do ‘louco’, 

presentes no cenário nacional e local, no início dos anos 2000, tenha permitido que se 

estabelecesse um ambiente onde era possível dialogar, experimentar e inovar. Era um 

contexto mais favorável às membranas que aos muros. 
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No entanto, é possível que outros fatores tenham se somado a isso, dentre eles 

aspectos ligados à gestão da saúde no município – que parece ter sido construída a partir de 

espaços dialógicos interinstitucionais e com os movimentos populares – e também ao perfil 

dos profissionais que atuavam, tanto no PMF, quanto na saúde mental, naquele período. A 

disponibilidade para o trabalho coletivo é um elemento que aparece na fala das 

supervisoras entrevistadas. 

As supervisoras entrevistadas descreveram seu trabalho como tendo sido construído 

a partir da singularidade dos casos clínicos e da interação, possibilitada pela discussão 

desses casos, entre os profissionais do PMF e da saúde mental envolvidos no cuidado. Foi 

possível observar nos documentos que estudamos e nas entrevistas, que os profissionais de 

ambos os serviços se implicavam com os casos e que o trabalho compartilhado enriquecia 

a experiência desses profissionais. 

Nesse sentido, entendemos que o trabalho ali desenvolvido pode ser compreendido 

a partir do conceito de habilidade artesanal, definida por Sennett (2012) como um impulso 

humano básico e permanente, o desejo de um trabalho bem feito por si mesmo (p. 19). 

Esse autor defende a ideia de que sempre que produzimos algo, além do fazer em si, 

também estarão envolvidos o pensamento e os sentimentos daquele que faz. Mesmo nas 

atividades mais simples, fazer e pensar caminham juntos.  

No entanto, na sociedade moderna, o trabalho é frequentemente dividido entre 

trabalho braçal/manual e trabalho intelectual, sendo esse último considerado superior ao 

primeiro. Em seu livro O Artífice, Sennett (2012) vai nos mostrando os equívocos que essa 

separação acaba por gerar, expressos em questões ligadas à motivação dos trabalhadores 

para realizar bem o seu trabalho e na competitividade estimulada por algumas empresas, 

sem que isso resulte, necessariamente, em melhoria do produto e da produtividade. Nesse 

caminho, ele exemplifica situações nas quais as soluções para os problemas, surgidos no 

processo concreto da produção, foram mais facilmente encontradas por aqueles que 

produziam (faziam) do que por aqueles que planejavam ou gerenciavam (pensavam) o 

trabalho. 

A partir daí, Sennett (2012) descreve as características fundamentais da habilidade 

artesanal que favorecem a realização de um trabalho bem feito. Para ele, a capacitação de 

um trabalhador depende mais do treinamento de habilidades do que do talento, ou seja, 

fazer repetidamente uma ação permite que se apurem as percepções e ocorra um 

refinamento dos gestos/movimentos envolvidos na tarefa. Mas, ao mesmo tempo, vão 
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sendo produzidas reflexões sobre as melhores formas de se produzir algo, o que favorece a 

introdução de mudanças no processo produtivo.  

Essas reflexões do autor se aplicam, também, aos trabalhos não manuais e, por isso, 

o que ele chama de habilidade artesanal, também pode ser encontrada em trabalhos 

intelectuais e naqueles eminentemente relacionais (Sennett, 2012), como o trabalho em 

saúde e aquele desenvolvido pelos supervisores de saúde mental do PMF. Estabelecer 

relações, repetidamente, seja entre profissional e usuário dos serviços, seja entre 

profissionais do mesmo serviço ou de serviços diferentes, pode levar ao desenvolvimento 

de habilidades relacionais, cada vez mais refinadas.  

A habilidade artesanal vai sendo construída pela prática, pelo envolvimento [do 

artífice] com seus materiais (Sennett, 2012, p. 165). E também pela possibilidade de 

refletir sobre o trabalho desenvolvido. Essa reflexão é estimulada pela prática concreta, 

pois é diante dos problemas enfrentados no fazer que o artífice acaba por desenvolver 

novos usos para suas ferramentas ou pode aperfeiçoá-las. Utiliza, nesse processo, a 

imaginação, que pode levar aos saltos intuitivos, onde são criados recursos inovadores. 

Tudo isso resulta na recompensa emocional do artífice, o sentimento de competência (p. 

265). 

Por fim, Sennett (2012) mostra, em sua obra, que as condições sociais podem 

impactar significativamente na possibilidade do trabalhador manter suas habilidades 

artesanais. Para ele, tendo confortavelmente incorporado os procedimentos, as pessoas 

negligenciam a busca dos padrões mais altos; é pelo estímulo à autoconsciência que o 

trabalhador é levado a um melhor desempenho (p. 63). Assim, se o que se deseja é um 

trabalho bem feito, é tarefa das instituições criar estratégias que ajudem os trabalhadores a 

manter unidas mão e cabeça. Uma das formas de se fazer isso, segundo Sennett (2012), é 

através do trabalho colaborativo. 

A utilização de equipes de supervisão pode ser uma estratégia de trabalho 

colaborativo, assim como a articulação entre serviços diversos da rede de saúde. A 

complexidade do trabalho, inerente aos campos da atenção básica e da saúde mental, pode 

ser a força motriz a estimular os trabalhadores a refletir, potencializando sua criatividade e 

favorecendo a mudança dos processos produtivos em saúde. 

A partir do trabalho de articulação de redes de cuidado e apoio, acreditamos que os 

supervisores de saúde mental do PMF encontraram um caminho de trabalho, que permitiu 

a inserção dos cuidados em saúde mental na saúde da família de Niterói, principalmente 

em relação casos graves de sofrimento emocional. No entanto, é possível que os problemas 
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de menor gravidade tenham ficado num ‘limbo’ assistencial. Esses problemas são um 

desafio enorme, já fartamente documentado na literatura. A demanda de sofrimento 

emocional que chega aos serviços de atenção básica varia entre 25 e 50% do total de 

paciente que buscam esses serviços.  

O aumento dos diagnósticos psiquiátricos nas últimas décadas é um fenômeno 

social complexo. As classificações diagnósticas vêm se ampliando porque isso reforça o 

poder das corporações e atende aos interesses da indústria farmacêutica. Transformar 

questões existenciais e sócio culturais em diagnósticos e medicalizá-las é um dos 

mecanismos de controle dos corpos e da subjetividade dos indivíduos à serviço das classes 

dominantes. Ferramentas como supervisão e apoio matricial podem ajudar, mas 

acreditamos que estamos distantes de qualquer solução enquanto não voltarmos nossas 

ações para transformações sociais mais profundas. 

As supervisoras entrevistadas fizeram referência ao uso de abordagem familiar, 

rodas de terapia comunitária e grupos de apoio como formas de trabalhar esses casos na 

atenção primária. No entanto, essas questões não são as que predominam nos seus 

discursos. Por outro lado, como o processo de referência aos serviços especializados 

passou a ser feito por elas, é possível que isso tenha favorecido para que as demandas 

menos graves, típicas da atenção básica, permanecessem aí, contribuindo com a 

organização da RAPS. Essa é uma questão que pode merecer um estudo específico, devido 

a sua relevância para o trabalho na atenção básica. 

Além do trabalho de articulação de redes de cuidado e apoio aos indivíduos em 

sofrimento mental, os supervisores de saúde mental do PMF também desenvolviam ações 

de acolhimento e cuidado com a saúde mental dos profissionais que trabalhavam nas 

equipes básicas desse programa. O trabalho na atenção básica envolve complexidades que 

podem resultar em sofrimento emocional dos profissionais desses serviços. Em Niterói, 

isso esteve associado, no final do período pesquisado, ao aumento da violência nas 

comunidades e as mudanças nos vínculos de trabalho com o PMF. Cuidar dos cuidadores 

tem sido compreendido, também em outras experiências, como tarefa de supervisores e 

apoiadores matriciais. 

Dentre as limitações de nossa pesquisa estão o olhar implicado da pesquisadora, 

que tornou difícil abrir mão de certo encantamento que esse trabalho lhe causou para poder 

analisá-lo de maneira adequada. Além disso, por compartilhar com as entrevistadas um 

conhecimento tácito sobre aquele fazer, é possível que tenhamos explorado pouco, nas 

entrevistas, alguns aspectos do trabalho que poderiam ter enriquecido nossos dados. Esse 
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talvez seja um dos problemas de pesquisar sobre um objeto bastante familiar ao 

pesquisador: a curiosidade do entrevistador é importante para estimular o outro a falar e o 

fato do entrevistado saber que tem algo novo a dizer, também. 

Outra limitação em nosso estudo foi o fato de ter envolvido apenas os supervisores, 

sem que fossem entrevistados também os profissionais por eles supervisionados e aqueles 

dos serviços especializados com os quais se articulavam. No entanto, diante da necessidade 

de descrever esse trabalho, por não haver registros do mesmo na literatura que tivemos 

acesso, e do tempo limitado de um programa de mestrado, essa foi a opção que nos pareceu 

mais adequada. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As equipes de supervisão no PMF Niterói podem ser compreendidas como 

ferramentas usadas pelos gestores para favorecer uma mudança na lógica do trabalho dos 

profissionais da atenção básica, mudando seu foco em direção à vigilância em saúde. 

Nesse sentido, seu trabalho precisava envolver uma dimensão técnico-metodológica e 

outra política. Qualificar e apoiar tecnicamente os profissionais da atenção básica poderia 

aumentar a resolutividade desse nível de atenção e promover um cuidado mais integral aos 

usuários. Colaborar com a organização e reforçar os aspectos metodológicos do PMF eram 

fundamentais para a consolidação da proposta. Mas a mudança de um modelo assistencial 

depende, em grande medida, da transformação do processo produtivo, estabelecido na 

dimensão micropolítica do trabalho realizado em ato pelos diversos profissionais de um 

sistema de saúde. 

Por isso, a compreensão das dimensões políticas envolvidas no trabalho em saúde 

pode ser considerada um elemento importante no perfil de competências de supervisores 

ou apoiadores do trabalho na saúde da família. Apenas parte das supervisoras de saúde 

mental do PMF Niterói demonstrou essa compreensão nas entrevistas realizadas nesse 

estudo. 

A construção coletiva das diretrizes de trabalho pode ter ajudado a minimizar os 

efeitos disso na proposta do grupo das supervisoras de saúde mental, mas não podemos 

tirar conclusões sobre o impacto desse aspecto na realização do trabalho cotidiano e na 

formação dos profissionais das equipes básicas do PMF. Estudos que avaliem essa questão 

poderão colaborar significativamente com a construção do conhecimento sobre o tema. 

Sobre o processo de trabalho cotidiano da supervisão de saúde mental do PMF, as 

supervisoras entrevistadas enfatizaram o trabalho de articulação entre PMF e serviços 

especializados de saúde mental, para a discussão de casos e compartilhamento do cuidado, 

como a principal estratégia utilizada. Isso favoreceu uma mudança significativa no 

processo de referência e contrarreferência em saúde mental no PMF e parece ter sido 

importante no manejo dos casos mais graves de sofrimento psíquico. No entanto, não 

encontramos elementos nessa pesquisa que nos permitam avaliar o impacto dessa forma de 

trabalhar no manejo dos casos de menor gravidade. 

A atuação dessa supervisão, na articulação com os serviços de saúde mental, foi 

desenvolvida a partir dos desafios trazidos pelo cotidiano do trabalho na fronteira entre 

dois campos complexos, atenção básica e saúde mental. Isso pode ter favorecido um 
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trabalho mais artesanal, reflexivo e criativo. Esse trabalho acontecia a partir da implicação 

dos profissionais envolvidos com o cuidado compartilhado dos casos e, talvez por isso, 

tenha resultado numa experiência marcante para esses trabalhadores. 

Esses supervisores também atuavam na articulação de redes de cuidado e apoio, aos 

indivíduos em sofrimento mental, tanto intersetoriais, quanto da própria comunidade. 

Nesse sentido, contribuíam para a inserção dos cuidados em saúde mental na atenção 

básica, principalmente em relação aos casos considerados graves. Além disso, cuidavam da 

saúde mental dos profissionais que trabalhavam no PMF. 

Estudos que possam avaliar a atuação da supervisão de saúde mental do PMF no 

cuidado com os sofrimentos mentais menos graves, tarefa primordial da atenção básica, 

poderão trazer contribuições significativas para o entendimento do trabalho desenvolvido 

por esses profissionais.  
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ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado Sr(a).____________________________________________________________ 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Supervisão de saúde mental no 

Programa Médico de Família de Niterói: uma ferramenta de inclusão da saúde mental na 

atenção básica”, desenvolvida por Carmen Marques Lopes, mestranda do Programa de Pós 

Graduação em Psicologia (PPGPSI), da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). 

Sobre o objetivo geral 

A pesquisa tem por objetivo compreender o trabalho desenvolvido, no período entre 2003 e 

2011, pelo grupo de supervisores de saúde mental do PMF-Niterói. 

Por que o participante está sendo convidado (critério de inclusão) 

O convite a sua participação se deve ao fato de você ter exercido a função de supervisor(a) 

de saúde mental no PMF-Niterói, no período de 2003 a 2011. 

A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, possuindo você plena 

autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como para retirar sua participação a 

qualquer momento. Você não será penalizado(a) de nenhuma maneira caso decida não 

consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a 

execução da pesquisa. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas, sendo a(s) 

entrevista(s) realizada(s) em grupo focal, junto com outros(as) profissionais que tenham 

sido supervisores(as) de saúde mental no PMF-Niterói, no período de 2003 a 2011, sem a 

participação de terceiros no local da(s) entrevista(s). 

 Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade 

Qualquer dado que possa identificá-lo(a) será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa, exceto se todos(as) os(as) participantes declararem expressamente que desejam e 

consentem a divulgação de seus nomes. O material coletado (gravação em áudio) será 

armazenado em local seguro. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar da 

pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser 

feito através dos meios de contato explicitados neste documento. 

Identificação do participante ao longo da pesquisa 
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No presente projeto, você será identificado(a) por um nome fictício, bem como, por um 

número que será intransferível, exceto se todos(as) os(as) participantes declararem 

expressamente que desejam e consentem a divulgação de seus nomes. 

Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa 

A sua participação consistirá em participar de entrevista(s), em grupo focal, mediadas pela 

pesquisadora, que apresentará, aos(às) participantes, os tópicos de interesse que deverão 

guiar as conversas. A pesquisadora contará com o auxílio de um observador, que fará 

anotações, as quais permitirão uma melhor contextualização das falas dos(as) participantes, 

quando da transcrição e análise dos dados colhidos. 

 

Tempo de duração da entrevista/procedimento/experimento 

A(s) entrevista(s) terá(terão) duração máxima de duas horas e será(serão) gravada(s) em 

áudio. Elas poderão ser interrompidas, a qualquer tempo, por solicitação do(a) participante. 

Guarda dos dados e material coletados na pesquisa 

As entrevistas serão transcritas e armazenadas em arquivos digitais, assim como os 

resultados, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e seu orientador.  

Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos cinco anos, 

conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ. 

Explicitar benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos participantes 

da pesquisa 

Como benefício direto aos participantes, teremos o conhecimento sobre a metodologia de 

trabalho que foi utilizada pelo grupo de supervisores de saúde mental do PMF-Niterói, no 

período de 2003 à 2011, a qual poderá servir de exemplo a outros programas de saúde da 

família que venham a buscar ferramentas de inclusão das ações de saúde mental na atenção 

básica em saúde. 

Previsão de riscos ou desconfortos eprocedimentos para minimizá-los 

Os riscos para os(as) participantes da pesquisa são mínimos, podendo, no entanto, ocorrer 

desconforto psicológico e/ou constrangimento. Para minimizar esse risco, a pesquisadora 

se compromete a interromper a entrevista ao primeiro sinal de desconforto por parte do(s) 

participante(s). Havendo necessidade, a pesquisadora se responsabilizará por providenciar 

o acolhimento e cuidado necessário ao restabelecimento do bem estar do(a) participante. 

Sobre divulgação dos resultados da pesquisa 

Os resultados gerais poderão ser divulgados em palestras dirigidas ao público participante, 

artigos científicos e na dissertação/tese. Os resultados de forma individual serão 

repassados aos(às) participantes e/ou seus responsáveis, estando a equipe de pesquisadores 

à disposição para eventuais esclarecimentos. 
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Uso da Imagem 

Não serão feitas algumas imagens durante a realização dos procedimentos deste estudo. 

Considerações finais: 

Não haverá nenhum custo pela sua participação neste estudo. Eventuais despesas geradas 

pela necessidade de deslocamentos até o local da(s) entrevista(s), serão custeadas pela 

pesquisadora. 

 

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo ou sobre os 

direitos do participante do estudo. Se outras perguntas surgirem mais tarde, você poderá 

entrar em contato com os pesquisadores. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê 

tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite 

os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não 

maleficência, da confidencialidade e da privacidade. 

Tel e Fax - (0XX) 32- 3379- 5598                                             e-mail: cepsj@ufsj.edu.br 

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas Gerais, 

CEP: 36301-160, Campus Dom Bosco. 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep): Tel: (61) 

3315-5878 / (61) 3315-5879 e-mail: conep@saude.gov.br. 

Contato com a pesquisadora responsável: Carmen Marques Lopes 

Email: lopes.carmen.cml@gmail.com  Telefone: (32) 98899-4033 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. Declaro que este documento foi elaborado em duas vias, 

rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo(a) convidado(a) a 

participar da pesquisa, ou por seu(sua) representante legal, assim como pela pesquisadora 

responsável, ou pela(s) pessoa(s) por ele(a) delegada(s). 

 

São João del-Rei, ________ de _______________________ de _______. 

 

 

_______________________________________ _____________________________________ 

Nome do(a) Participante/Responsável Assinatura do(a) Participante/Responsável 
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_______________________________________ _______________________________ 

Nome do(a) Pesquisador(a) Assinatura do(a) Pesquisador(a) 
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ANEXO II 

 

A SUPERVISÃO EM SAÚDE MENTAL NO PMF-NITERÓI 

 

INTRODUÇÃO: 

 O conceito de atenção primária à saúde surgiu a partir da Declaração de Alma-Ata, 

sendo considerada uma das estratégias para se alcançar “saúde para todos no ano 2000”: 

“Cuidados essenciais baseados em métodos práticos, cientificamente bem fundamentados e 

socialmente aceitáveis e em tecnologia de acesso universal para indivíduos e suas famílias 

na comunidade, e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase de 

desenvolvimento, dentro do espírito de autoconfiança e autodeterminação” (OMS, 1979). 

 A saúde da família é umas das estratégias de atenção primária de saúde e tem “como 

ponto central o estabelecimento de vínculos e a criação de laços de compromisso e de co-

responsabilidade entre os profissionais de saúde e a população.” (MS, 1997). Em Niterói, o 

Programa Médico de Família (PMF) desenvolve suas atividades junto às comunidades de 

maior risco social, promovendo o cadastramento das famílias, estudando o perfil sócio-

epidemiológico local, planejando suas ações a partir deste estudo e realizando ações de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde. 

 O Ministério da Saúde (MS), no documento “Saúde Mental e Atenção Básica – O 

vínculo e o diálogo necessário” (2003), estima que 3% da população necessita de cuidados 

contínuos em saúde mental (transtornos mentais graves e persistentes) e que outros 9%, 

necessita de atendimento eventual por transtornos mentais menos graves, totalizando 12% 

da população (cerca de 20 milhões de indivíduos). Além destes, 6 a 8% da população 

necessita de atendimento regular devido a problemas relacionados ao uso prejudicial de 

álcool e outras drogas. 

Segundo Alves e Guljor que citam Delgado (2002), “em avaliação realizada pela 

Coordenação de Saúde da Família do Ministério da Saúde, na percepção das equipes do 

PSF, 47% declaram realizar ações de saúde mental (Pinheiro, R.& Mattos, R.A.(org), 

2004)”. 
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 No PMF Niterói, as equipes de profissionais generalistas contam com a ajuda de uma 

equipe de supervisores composta de diversos especialistas, incluindo um profissional de 

saúde mental. A introdução do profissional de saúde mental na equipe de supervisão do 

PMF se iniciou em 2000, no grupo básico de Trabalho III e se estendeu aos demais grupos 

básicos em 2004. 

 

  INTEGRAÇÃO ENTRE SAÚDE MENTAL E SAÚDE DA FAMÍLIA: 

 No mesmo documento de 2003, citado acima, o MS sintetiza os princípios fundamentais 

do SUS e da Reforma Psiquiátrica Brasileira, os quais devem nortear a articulação entre 

saúde mental e atenção básica: “noção de território, organização da atenção à saúde em 

rede, intersetorialidade, reabilitação psicossocial, multiprofissionalidade/ 

interdisciplinaridade, desinstitucionalização, promoção da cidadania dos usuários, 

construção da autonomia dos usuários e familiares” (MS, 2003).  

 No documento da OMS, “The introduction of a mental health component into primary 

health care”, são enfatizados alguns dos princípios que devem nortear  a atenção à saúde 

mental na atenção primária à saúde: 

 Descentralização do cuidado para o mais próximo possível do local onde vive o 

usuário, utilizando, sempre que possível os recursos da própria comunidade; 

 Utilizar, sempre que possível, trabalhadores de saúde que sejam membros da 

própria comunidade, devido a vantagem particular de conhecerem intimamente a 

comunidade; 

 As atividades de saúde mental no nível primário devem ser de competência dos 

profissionais generalistas, com o intuito de evitar o isolamento e estigmatização 

dos indivíduos com problemas mentais, em contraposição aos que têm problemas 

“físicos”; 

 As atividades desenvolvidas no nível primário devem receber o suporte por parte 

dos serviços de saúde mental de níveis secundário e terciário, existindo um 

profissional de saúde mental que assuma o papel de supervisor das ações 

desenvolvidas no nível primário: 

 O tipo de problemas de saúde mental que podem ser adequadamente conduzidos 

no nível primário é uma questão para discussão local; 
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 Os profissionais generalistas devem ser treinados para o adequado manejo das 

situações nas quais, o supervisor deverá ser consultado ou nas quais o paciente 

deverá ser referenciado a um nível de maior complexidade da rede. 

 

Ainda neste documento são descritas algumas das tarefas em saúde mental que devem 

ser de competência dos profissionais da atenção básica: 

 Monitorar o desenvolvimento físico e psicológico das crianças (ação 

preventiva); 

 Identificar os indivíduos que sofrem de transtornos mentais e neurológicos 

maiores e referenciá-los aos níveis adequados de assistência, compreendendo 

os princípios do tratamento de longa duração destes indivíduos e assegurando 

que recebam e tomem suas medicações; 

 Identificar os casos de abuso de álcool e outras drogas e dar o aconselhamento 

adequado; 

 Identificar casos de negligência e abuso contra crianças e tomar as atitudes 

adequadas a cada caso. 

 

 O Ministério da Saúde (2003) inclui ainda, como prioritários os pacientes egressos de 

internações psiquiátricas, pacientes com tentativas de suicídio e aqueles vítimas de 

violência intradomiciliar.  O documento do MS lista ainda, outras atribuições que devem 

ser compartilhadas pelos profissionais das equipes básicas de saúde da família e pelos 

supervisores de saúde mental: 

 Discutir casos identificados pelas equipes que necessitem de uma ampliação da 

clínica em relação a questões subjetivas; 

 Criar estratégias para abordagem de problemas vinculados à violência e ao 

abuso de álcool e outras drogas em grupos de risco e na população geral; 

 Evitar práticas que levem a psiquiatrização e a medicalização de situações 

individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; 

 Fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de assistência não 

manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação com a loucura; 

 Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando 

construir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade, como oficinas 

comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial; 
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 Priorizar abordagens coletivas e de grupos como estratégias para atenção em 

saúde mental, que podem ser desenvolvidas nas unidades de saúde e na 

comunidade; 

 Adotar a estratégias de redução de danos nos grupos de maior vulnerabilidade, 

no manejo de situações envolvendo consumo de álcool e outras drogas; 

 Trabalhar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras do tratamento, 

e buscar construir redes de apoio e integração. 

 

Além dos documentos anteriormente citados, a “Carta de princípios das ações de saúde 

mental na atenção básica”, da Secretaria de Estado de Saúde-RJ (SES-RJ), reforça que “os 

serviços de Atenção Básica deveriam ser responsáveis pela solução de 80 a 85% da 

demanda de saúde de uma comunidade, e em meio a esta demanda localizamos também 

demandas relacionadas à área de saúde mental” e que “a proposta de uma ação conjunta do 

Programa de Saúde Mental e do Programa de Saúde da Família mostra-se estratégica para 

ambos os programas”. Nesse documento a Assessoria de Saúde Mental e a Coordenação 

Estadual do PSF e PACS, da SES-RJ, estabelecem objetivos e estratégias de ação, dos 

quais destacamos: 

 Reorientar o modelo assistencial hospitalocêntrico, reforçando a rede de 

serviços para atendimento psicossocial de base territorial, tendo a equipe de 

saúde da família como uma das possibilidades de acesso e referência no 

sistema; 

 Desconstruir a lógica de se operar as ações de saúde como sinônimos, única 

e exclusivamente, de remissão de sintomas e intervenções centradas nos 

especialismos; 

 Ampliar os espaços tradicionalmente reconhecidos como lugares de 

atendimento: além do consultório e da sala de procedimentos, o domicílio, a 

escola, o bairro, a rua, etc; 

 Capacitar as equipes de PSF na atenção à saúde mental, dado seu papel 

estratégico no reconhecimento de situações de sofrimento mental; 

 Estimular que cada município formalize seu fluxo: os critérios de seleção 

dos casos, as formas de encaminhamento e acompanhamento dos mesmos, 

considerando-se o princípio de resolução dos casos no território; 
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 Garantir que a rede básica desenvolva ações de vigilância em saúde mental 

para localizar e atuar em áreas de risco geradoras de sofrimento mental 

(locais de trabalho, condições de moradia e outras), contribuindo assim para 

desenvolver a ação intersetorial necessária para a redução do sofrimento. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO NO PMF: 

A metodologia de trabalho utilizada no PMF Niterói contempla a maioria dos 

norteadores propostos pela OMS e pelo Ministério da Saúde. Os módulos de saúde da 

família são construídos dentro das comunidades que serão cadastradas pelas equipes 

básicas, facilitando o acesso dos usuários às ações de saúde, realizados dentro dos 

módulos. Metade do período de trabalho dos profissionais é dedicado às ações realizadas 

em campo, ou seja, nos domicílios e espaços comunitários do setor. As equipes básicas são 

compostas de médico generalista e de auxiliar de enfermagem, este último, 

obrigatoriamente morador da comunidade onde vai trabalhar (exceção feita às raras 

comunidades que não possuem moradores com esta formação profissional). 

A equipe básica de saúde da família tem sob sua responsabilidade sanitária uma 

população de cerca de 1300 habitantes, devendo responder pelas ações de saúde voltadas a 

todos os grupos de maior vulnerabilidade bio-psico-social e à população em geral, sem 

descriminação de nenhum segmento populacional. 

A equipe de supervisão é composta por clínico geral, pediatra, gineco-obstetra, 

sanitarista, assistente social, enfermeiro e profissional de saúde mental e se responsabiliza 

pela supervisão de cerca de 20 equipes básicas e pela integração destas às policlínicas 

regionais e comunitárias de cada região do município e demais unidades da rede de saúde. 

 

  ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS SUPERVISORES DO PMF: 

São atribuições comuns a todos os supervisores do PMF: 

 Participação no processo seletivo de profissionais para o PMF; 

 Participação no treinamento introdutório de novos profissionais selecionados 

para o PMF; 
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 Estabelecimento de uma relação docente-assistencial com as equipes básicas 

(através de interconsultas e discussões de casos clínicos) de forma a promover 

educação permanente e capacitação em serviço; 

 Treinamento teórico e prático das equipes para o desenvolvimento das ações 

propostas (vigilância em saúde, gerência local, grupos educativos e etc); 

 Estabelecimento das rotinas de serviço; 

 Definição de protocolos clínicos atualizados para nortear as ações 

desenvolvidas junto aos principais grupos de risco dos setores; 

 Participação no processo de implantação de novos módulos em áreas ainda não 

cobertas pelo PMF, incluindo reuniões com a comunidade e lideranças do 

movimento social, reuniões de planejamento do processo de implantação, 

mapeamento e setorização das novas áreas e etc; 

 Participação, sempre que necessário, em grupos de trabalho, a nível central, 

para elaboração ou revisão dos instrumentos gerenciais, dos processos seletivos, 

dos instrumentos de avaliação das equipes, do planejamento e execução dos 

treinamentos e etc; 

 Estabelecimento de um papel de articulação com os demais níveis da rede de 

serviços de saúde (policlínicas regionais e comunitárias, policlínicas de 

especialidades, ambulatórios, CAPS, hospitais), facilitando a integração entre 

estes e o PMF; 

  Construção de parcerias com outras instituições fora do setor saúde, de forma a 

promover ações intersetoriais, com maior poder de impacto sobre os problemas 

mais complexos, identificados nas comunidades; 

 Representar o PMF em fóruns, seminários, congressos e outros eventos 

diversos, sempre que se fizer necessário; 

 Acompanhamento periódico dos instrumentos de gerência e dos dados 

estatísticos de cada setor, de forma a identificar as problemáticas locais e a 

traçar, junto com a equipe básica, as metas para as ações locais, específicas de 

cada setor e posterior avaliação dos resultados alcançados para proposição de 

novas metas e/ou de mudanças nas estratégias de trabalho que permitam 

alcançar as metas pactuadas; 

 Avaliação periódica dos médicos de família e dos auxiliares de enfermagem sob 

sua supervisão. 
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ATRIBUIÇÕES E METAS ESPECÍFICAS DA SUPERVISÃO DE SAÚDE 

MENTAL DO PMF: 

Além dessas atribuições, que são comuns a todos os supervisores do PMF, a equipe de 

supervisão de saúde mental vem discutindo as especificidades dessa área, o que permitiu o 

estabelecimento de algumas metas específicas: 

 Participação na construção da rede de saúde mental do município de Niterói, 

através da presença nos diversos fóruns municipais e estaduais, aonde esta temática 

vem sendo discutida; 

 Identificar e monitorar, junto com as equipes básicas, os indivíduos portadores de 

transtornos mentais; 

 Participar da construção dos projetos terapêuticos dos indivíduos portadores de 

transtornos mentais cadastrados e acompanhados pelo PMF, através da participação 

em discussões clínicas sobre esses casos nos diversos serviços que assistem a esses 

indivíduos; 

 Participar da construção e monitoramento de indicadores (quantitativos e 

qualitativos) em saúde mental para o PMF; 

 Garantir o acesso aos indivíduos portadores de transtornos mentais à rede 

assistencial, em seus diversos níveis de complexidade (da atenção básica ao 

hospital); 

 Estimular e participar da realização de visitas domiciliares para captação dos 

indivíduos portadores de transtornos mentais que ainda não tenham estabelecido 

vínculo terapêutico com nenhum serviço de saúde mental e/ou com o PMF; 

 Estimular o desenvolvimento nas equipes básicas, de habilidades para melhor 

prover o cuidado com os indivíduos portadores de transtornos mentais e suas 

famílias. Contribuir para melhorar a escuta e acolhimento e permitir a ampliação do 

olhar das equipes, de forma a poderem enxergar além do doente, a complexa rede 

das relações familiares e sociais que contribuem no processo saúde-doença; 

 Trabalhar prevenção e promoção em saúde mental, a partir da criação de grupos 

terapêuticos facilitadores da troca e da convivência na comunidade; 

 Estimular a criação de redes locais de apoio e cuidados aos indivíduos portadores 

de transtornos mentais; 
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 Interagir com os demais supervisores do PMF, reforçando a interdisciplinaridade e 

integralidade das ações desenvolvidas junto aos setores e estimulando as trocas de 

saber; 

 Cuidar de quem cuida, de forma partilhada com as coordenações do PMF e demais 

supervisores, provendo apoio e suporte emocional aos profissionais da equipes 

básicas, sob sua supervisão. 
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