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RESUMO 

______________________________________________________________________ 

 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial – álcool e ou outras drogas (CAPS-AD) são 

dispositivos que compõem a Rede de Atenção Psicossocial e prestam assistência aos 

usuários de álcool e ou outras drogas. Atuam em conformidade com as diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e das políticas públicas de atenção psicossocial. As suas 

ações seguem a lógica da territorialidade e do trabalho intersetorial e visam contribuir, 

no plano singular e coletivo, com a promoção da saúde e a redução de danos associados 

ao consumo de álcool e ou outras drogas. No entanto, a realização de ações conjuntas 

com outros serviços podem apresentar fragilidades, comprometendo a assistência 

prestada ao usuário dessas substâncias. Dessa forma, o presente trabalho propôs 

investigar, em prol de melhorias, os elementos dificultadores e facilitadores da 

articulação entre as equipes da ESF e do CAPS-AD III em Barbacena, Minas Gerais. 

Para os processos de coleta de dados e análise utilizou-se as técnicas de estudo 

documental, entrevista semi-estruturada, grupos focais e análise de conteúdo. Foram 

identificados os seguintes aspectos dificultadores: conceituando a Saúde Mental; a 

abordagem ao usuário de álcool e ou outras drogas no contexto da atenção básica em 

saúde; o cuidado ofertado não é integral; o desconhecimento do trabalho realizado 

pelo outra equipe. Os aspectos facilitadores foram: o engajamento, a comunicação, o 

conhecimento e a cooperação. Os elementos identificados foram interpretados sob as 

perspectivas teóricas dos autores Gastão Wagner de Sousa Campos, Edgar Morin e 

Richard Sennett, a partir dos conceitos de apoio matricial, complexidade, artífice e 

cooperação.  

 

Palavras-chave: Atenção Básica, Saúde Mental, CAPS-AD, Apoio Matricial, Redução 

de Danos, Complexidade, Cooperação 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Psychosocial Care Centers - Alcohol and Other Drugs (CAPS-AD) are devices that 

make up the Psychosocial Care Network and provide assistance to users of alcohol and 

or other drugs. They act in accordance with the guidelines of the Unified Health System 

(SUS) and public policies psychosocial care. Their actions follow the logic of 

territoriality and intersectoral work and aim to contribute, in the singular and collective 

levels, promoting health and reducing harm associated with alcohol and or other drugs. 

However, carrying out joint actions with other services may have weaknesses, 

compromising delivered to the users of these substances. Thus, the present study 

proposed to investigate in favor of improvements, the elements that hamper and 

facilitators of the joint between the FHS teams and CAPS-AD III in Barbacena, Minas 

Gerais. For data collection and analysis processes we used the desk study techniques, 

semi-structured interviews, focus groups and content analysis. The following hindering 

aspects were identified: conceptualizing the Mental Health; the approach to the user of 

alcohol and or other drugs in the context of primary health care; the offered care is not 

full; unfamiliarity with the work of the other team. Facilitators aspects were: the 

engagement, communication, knowledge and cooperation. The identified elements were 

interpreted under the theoretical perspectives of the authors Gastão Wagner de Sousa 

Campos, Edgar Morin and Richard Sennett, from the concepts of matrix support, 

complexity, artificer and cooperation. 

 

Keywords: Primary Care, Mental Health, CAPS-AD, Matrix Support, Harm Reduction, 

Complexity, Cooperation 
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INTRODUÇÃO 

______________________________________________________________________ 

 

I.  Breve nota acerca do sujeito pesquisador 

 

O interesse da pesquisadora pelo tema da Saúde Pública iniciou-se na graduação 

em Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), principalmente, a 

partir de três disciplinas ofertadas durante o curso: Psicologia e Saúde Pública, 

Psicologia nas Instituições de Saúde e Ações Intersetoriais em Saúde. Nessa época, a 

pesquisadora também participou, como estagiária, do Núcleo de Estudos, Pesquisa e 

Intervenção em Saúde (NEPIS), coordenado pelo Prof. Dr. Walter Melo, e teve a 

oportunidade de aprimorar os estudos e envolver-se em atividades que discutiam o tema 

da Saúde Pública no Brasil. 

Após a graduação, a pesquisadora foi aprovada em concurso público e, então, 

admitida em um Centro de Atenção Psicossocial
1
 (CAPS II) em Barbacena, Minas 

Gerais. A experiência de atuar em um CAPS, com uma equipe multidisciplinar e sob a 

lógica da atenção psicossocial, possibilitou a pesquisadora questionar sobre o “fazer 

Saúde Mental” em um contexto em que a visão da psiquiatria ainda é bastante arraigada. 

Na prática, a pesquisadora constatou que trabalhar em rede é um grande desafio e que a 

noção de integralidade do cuidado ainda é bastante embaçada pela noção cartesiana em 

saúde. 

De agosto de 2012 a julho de 2013, a pesquisadora especializou-se em 

“Assistência ao Usuário de Álcool e Outras Drogas”
2
. Durante o período do curso de 

especialização e pela temática deste, a pesquisadora foi transferida para trabalhar no 

Centro de Atenção Psicossocial – álcool e ou outras drogas (CAPS-AD III) recém- 

inaugurado
3
, e foi onde exerceu as suas atividades profissionais até setembro de 2015. 

                                                             
1  Os CAPS funcionam, pelo menos, durante os cinco dias úteis da semana e nos horários 

determinados pelo tipo de Centro. CAPS I: município com população entre 20.000 e 70.000 habitantes; 

das 8h às 18h, durante os cinco dias úteis; CAPS II: 70.000 a 200.000 habitantes, das 8h às 18h; CAPS 

III, durante os cinco dias úteis: acima de 200.000 habitantes, 24 horas diariamente; CAPS-AD: superior a 

100.000 habitantes, atendimento a dependência química; CAPS-i: superior a 200.000 habitantes, 

atendimento de crianças e adolescentes (Portaria nº 336/GM, 2002). 
 
2  Curso de pós-graduação Lato Sensu realizado com o financiamento do Ministério da Saúde 

(MS) em convênio com a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (FHEMIG) e com o Centro Mineiro de 

Toxicomania (CMT), realizado nos períodos de agosto/2012 a julho/2013, em que a pesquisador adquiriu 

o título de Especialista na Assistência ao Usuário de Álcool e Outras Drogas. 

 
3  O CAPS-AD-III de Barbacena foi inaugurado em novembro de 2012. A Pesquisadora iniciou as 

suas atividades nesse serviço em fevereiro de 2013. 
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Nesse período de atuação no CAPS-AD III de Barbacena, a partir de sua experiência 

prática, somada aos estudos acerca da clínica das toxicomanias, a pesquisadora 

problematizou, então, determinadas situações referentes à assistência ao usuário de 

álcool e ou outras drogas. Porém, o que mais lhe despertou o interesse de estudo foi a 

relação da saúde mental com a atenção básica em saúde. Ou, mais especificamente, a 

articulação da equipe do CAPS-AD III com as equipes da Estratégia Saúde da Família 

(ESF). Desse modo, desde o final do curso de especialização, em julho de 2013, a 

temática apoio matricial tem sido o seu objeto de estudo. Isto contribuiu também para 

que a pesquisadora se tornasse a responsável, no CAPS-AD III, pelo gerenciamento de 

ações de matriciamento e organizasse, junto com outros profissionais de rede, uma 

capacitação em atenção psicossocial para toda a equipe da atenção básica do município 

de Barbacena ocorrida no período de setembro de 2015 a fevereiro de 2016. 

A ideia da presente pesquisa
4
 advém dos desafios encontrados na atuação da 

pesquisadora, enquanto profissional de um CAPS-AD III e, ainda, a partir da literatura 

revisada, em que diversos autores relatam suas experiências e comungam com a 

pesquisadora as dificuldades relacionadas ao apoio matricial. 

 

II. Introdução ao problema de pesquisa 

 

O consumo de substâncias psicoativas (SPA), isto é, aquelas capazes de 

alterarem o sistema nervoso, o psiquismo e ou a consciência humana, faz parte da 

história da humanidade porque, durante milênios, essas substâncias vêm sendo colhidas, 

produzidas e consumidas em diferentes maneiras e sociedades, e com distintos intuitos. 

Seja para obter alívio de dores físicas, existenciais e ou sensações prazerosas; bem como 

usá-las em rituais religiosos e ou de socialização etc. No entanto, apenas na metade final 

do século XIX foi que o consumo de SPA tornou-se relevante para a sociedade e o 

Estado, pois entendiam que o homem perdera a capacidade de autorregulação e esse 

consumo havia se tornado um problema de saúde pública (Bergeret & Leblanc, 1991; 

Fiore, 2005). 

No Brasil, tanto o consumo de SPA quanto as intervenções governamentais e a 

formulação de políticas públicas relacionadas a essa problemática, sempre estiveram 

                                                             
4  Esta dissertação se encontra vinculada ao Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde 

(NEPIS), dentro do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial (LAPIP) do Departamento de 

Psicologia (DPSIC) da UFSJ, na Linha 1 do Programa de Pós-Graduação em Psicologia: Processos 

Psicossociais e Socioeducativos. 
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sujeitos às condições culturais, políticas e sócio-históricas vigentes nas diferentes 

épocas. Nesse sentido, no início do século XX, as políticas governamentais 

caracterizavam-se pelo aspecto jurídico, legislador e pelas concepções moralistas e 

higienistas que estabeleciam penalidades severas aos usuários de drogas, 

marginalizando-os da convivência social. Posteriormente, sob a perspectiva e 

interferência da medicina científica, o consumo de SPA, como o álcool e ou outras 

drogas
5
, assumiu caráter patológico, em que o usuário dessas substâncias era 

considerado um químico-dependente. Logo, ele era incurável destas e, portanto, um 

indivíduo doente e inapto ao convívio social. Dessa forma, o tratamento indicado era a 

internação prolongada e, novamente, o afastamento da sociedade (Machado & Miranda, 

2007; Fantauzzi & Aarão, 2010). 

As formulações das leis brasileiras, referentes ao uso nocivo de álcool e ou 

outras drogas, foram influenciadas, principalmente, pelas leis norte-americanas e, 

portanto, assumiram, a princípio, um caráter proibicionista. Tais leis contribuíram para a 

difusão de uma cultura moralista e preconceituosa, com propostas terapêuticas pouco 

resolutivas que dificultavam o acesso do usuário de álcool e ou outras drogas ao 

tratamento, além de terem gerado um atraso da saúde pública no enfrentamento dessa 

problemática (Fantauzzi & Aarão, 2010). 

A partir da década de 1990, principalmente com o advento do crack no Brasil, o 

uso nocivo de substâncias psicoativas passou a ser considerado um problema de saúde 

pública, por acarretar ônus ao sujeito, à família e à sociedade, causando agravos em 

diversos setores – social, saúde, educação, segurança pública, entre outros. Dessa forma, 

fez-se necessária a reformulação de estratégias de assistência ao usuário de álcool e ou 

outras drogas que priorizassem a sua reabilitação e reinserção social. Em 2002, o 

Ministério da Saúde, em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e da Reforma Psiquiátrica, criou o Programa Nacional de Atenção Comunitária 

Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas. Esse programa propõe uma rede 

assistencial com serviços extra-hospitalares e de atenção psicossocial, que ofereça ações 

educativas e fundamentadas na redução de danos, direcionadas à promoção, prevenção e 

proteção à saúde do usuário de álcool e ou outras drogas. 

                                                             
5  Fiore (2005), baseando-se na definição da Organização Mundial de Saúde, explica que, sob o 

ponto de vista farmacológico, droga é um termo muito amplo e engloba qualquer substância que, quando 

administrada e ou consumida, torna-se capaz de alterar algumas funções do ser humano, exceto aquelas 

substâncias necessárias para a manutenção da saúde normal. 
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O Centro de Atenção Psicossocial – álcool e ou outras drogas (CAPS-AD), 

regido pela Portaria nº 130 do Ministério da Saúde, é o principal dispositivo a prestar 

assistência aos usuários de álcool e ou outras drogas. Baseia-se nos conceitos de 

território
6
 e atenção em rede. Portanto, deve estar articulado aos outros dispositivos, 

principalmente aos da atenção básica em saúde, para que as ações previstas pelo 

Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e outras 

Drogas sejam ampliadas. Delfini, Sato, Antoneli e Guimarães (2009, p. 1484) afirmam 

que “a realização de parcerias entre os serviços de saúde é vital para os cuidados em 

saúde mental no território e para operar os processos de reabilitação psicossocial”, pois 

“nenhum serviço pode resolver sozinho todas as necessidades de cuidado das pessoas de 

um determinado território”. Contudo, é importante a construção de novas organizações 

de trabalho em conjunto, uma vez que a inserção da saúde mental na atenção básica 

ainda encontra dificuldades (Ministério da Saúde, 2007; Dimenstein et al., 2009; 

Onocko Campos & Gama, 2013).  

O trabalho em parceria entre as equipes da atenção básica em saúde e dos CAPS 

denomina-se apoio matricial – ou matriciamento – e se constitui em ações de retaguarda 

assistencial e ou suporte técnico-pedagógico às equipes de referência. O apoio matricial 

visa reordenar a rede de saúde, superando a lógica da referência e da contrarreferência, 

propondo encaminhamentos com a corresponsabilização entre os envolvidos e 

priorizando a construção de vínculos entre os profissionais e usuários. Nesse sentido, o 

apoio matricial pode estabelecer tanto a construção de uma rede de atenção integral 

fortalecida quanto regular o fluxo dos usuários entre os serviços que compõem essa rede 

(Campos, 1999; Dimenstein et al., 2009). Contudo, a pesquisadora, a partir de sua 

experiência profissional no campo da saúde mental, observou que, no município de 

Barbacena, a articulação entre a saúde mental e a atenção básica ocorre, por vezes, 

apenas em forma de encaminhamentos entre esses serviços. Diante disso, considerou-se 

importante buscar meios para analisar as formas como se dá essa articulação.  

                                                             
6  Conforme definição dada pelo Ministério da Saúde (2004b, p.11): “Território não é apenas uma 
área geográfica, embora sua geografia também seja muito importante para caracterizá-lo. O território é 

constituído fundamentalmente pelas pessoas que nele habitam, com seus conflitos, seus interesses, seus 

amigos, seus vizinhos, sua família, suas instituições, seus cenários (igreja, cultos, escola, trabalho, boteco 

etc.). É essa noção de território que busca organizar uma rede de atenção às pessoas que sofrem com 

transtornos mentais e suas famílias, amigos e interessados”. Melo (2012, p.215), ao citar Milton Santos 

(2005), explica que “a noção de território ultrapassa a simples regionalização em áreas de referência. 

Portanto, além da forma, o território é constituído por objetos, informações e ações, em âmbitos 

econômicos, sociais e culturais. O território passa a ser concebido como espaço utilizado”. 
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Barbacena é um município de Minas Gerais, localizado na Serra da Mantiqueira 

e a 169 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte. Conforme os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, possui extensão territorial de 

788,001 Km² e população de 126.325 habitantes. Barbacena tornou-se muito conhecida 

por ter feito parte da história da loucura no país e, por tal motivo, ainda é popularmente 

chamada de “Cidade dos Loucos”. Isso se dá, principalmente, à existência do Hospital 

Colônia fundado em 1903 que, ao longo de várias décadas, comportou um elevado 

número de pacientes psiquiátricos que viviam sob condições violentas e subumanas. Na 

década de 1960, ocorreram as primeiras denúncias, porém, somente a partir de 1979, foi 

que se iniciou o movimento da Reforma Psiquiátrica nesse município, impulsionado, 

principalmente, pelos seguintes acontecimentos: o III Congresso Mineiro de Psiquiatria; 

a visita de Franco Basaglia, psiquiatra italiano, ao Hospital Colônia de Barbacena; o 

documentário Em nome da Razão, de Helvécio Ratton e a série de reportagens 

intituladas Nos Porões da Loucura, de Hiran Firmino (Passos, 2009). 

Atualmente, o município tem oferecido ao cidadão poucas oportunidades e 

alternativas de emprego e lazer. Isso pode contribuir para uma baixa qualidade de vida, 

aumentando as possibilidades de que o indivíduo exponha-se aos fatores de risco 

relacionados ao uso nocivo de álcool e de algumas substâncias ilícitas. Pois, conforme 

consta na Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e 

ou outras Drogas (2004 a, p. 35): 

 

A vulnerabilidade para o uso indevido de álcool e drogas é maior em 

indivíduos que estão insatisfeitos com a sua qualidade de vida, possuem 

saúde deficiente, não detêm informações minimamente adequadas sobre a 

questão de álcool e drogas, possuem fácil acesso às substâncias e integração 

comunitária deficiente.  
 

Constata-se, ainda, que pouco tem sido feito em prol da prevenção do uso nocivo 

de álcool e ou outras drogas, tampouco para promover fatores de proteção relacionados 

ao uso nocivo dessas SPA. Em sua prática profissional, a pesquisadora tem observado 

que é quando o problema torna-se insustentável, ou seja, o consumo dessas substâncias 

implica em comprometimentos físico e/ou psíquico e nas relações interpessoais, sociais 

e laborativas, o usuário ou a sua família vai buscar auxílio nos serviços de saúde mental. 

E nessas condições, geralmente, o usuário deixa de ser percebido sob a ótica da saúde, 

para ser tratado a partir de uma lógica moralista e discriminante, segundo as quais, ele é 
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frequentemente excluído, indesejado e ou desacreditado de poder exercer os seus papéis 

sociais. 

Outro fator peculiar à Barbacena refere-se ao legado da visão psiquiátrica 

biologicista e asilar ainda persistente nos dias atuais e na crença predominante da 

população de que esse município é o lugar ideal para o tratamento de transtornos 

mentais, incluindo os decorrentes do uso de álcool e ou outras drogas. Dessa forma, 

frequentemente, a internação em hospitais psiquiátricos é compreendida como a 

primeira e, talvez, a única solução eficaz de tratamento. 

Em relação aos demais setores e aos outros dispositivos da rede de atenção 

psicossocial (RAPS), observa-se ainda pouca cooperação destes na assistência ao 

usuário de álcool e ou outras drogas. Na atenção básica, por exemplo, as equipes que a 

compõem raramente realizam programas de prevenção ao uso nocivo de SPA, 

delegando esse tipo de trabalho exclusivamente aos serviços de saúde mental, 

abordando essa problemática apenas a partir das referências e contrarreferências de 

usuários ao CAPS-AD. 

Ainda em relação às dificuldades do trabalho em rede, outro ponto a ser 

destacado diz respeito ao fato de que a noção de integralidade, muitas vezes, não é 

considerada pelos demais serviços. Ou seja, o usuário de SPA frequentemente é 

percebido apenas pelo viés do consumo dessas, sendo que as suas demais necessidades 

tendem a ser desconsideradas. Assim, muitas vezes, o usuário de álcool e ou drogas é 

desnecessariamente referenciado ao CAPS-AD III. Conforme Cruz e Ferreira (2008) 

afirmam, o CAPS-AD é o serviço responsável por atendimento de casos onde haja 

padrões de dependência e ou graves comprometimentos, decorrentes do uso de álcool e 

ou outras drogas e não de qualquer pessoa que consuma tais substâncias. Neste caso, a 

pessoa pode e deve ser atendida na atenção básica. No entanto, em Barbacena ocorre o 

inverso: qualquer caso relacionado ao uso de álcool e ou outras drogas é encaminhado 

ao CAPS-AD III, sobrecarregando a equipe deste serviço e comprometendo a qualidade 

dos atendimentos. Não se percebe ainda uma efetiva corresponsabilização entre as 

equipes do CAPS-AD III e da atenção básica nos encaminhamentos realizados e, 

frequentemente, os usuários retornam ao CAPS-AD III em crise, com graves 

comprometimentos sócio-familiares ou em dívidas com o tráfico e ou com a justiça. 

A pesquisadora tem observado que em Barbacena a assistência ao usuário de 

álcool e ou outras drogas ainda é pouco articulada e encontra-se muito limitada à 

atuação do CAPS-AD III, o que corrobora para a manutenção de uma visão moralista e 
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estigmatizante relacionada ao consumo de álcool e ou outras drogas, além de 

comprometer o desenvolvimento de um trabalho pautado na integralidade e direcionado 

à redução de danos e à promoção da saúde. Dessa forma, considerando a atual rede de 

atenção psicossocial de Barbacena e pensando em sua funcionalidade, o objetivo geral 

desta pesquisa foi analisar os elementos dificultadores e facilitadores da articulação 

entre os dispositivos da atenção básica em saúde e do CAPS-AD III. Para isso, esta 

pesquisa teve enquanto objetivos específicos: 

 

 Investigar, junto à equipe da atenção básica em saúde, baseando-se no 

levantamento realizado, quais os possíveis elementos que atuam como 

dificultadores e facilitadores para essa articulação; 

 

 Investigar, junto à equipe do CAPS-AD III, quais os possíveis elementos que 

atuam como dificultadores e facilitadores para essa articulação.  

 

O presente trabalho está estruturado em três capítulos, organizados em assuntos 

cuja compreensão torna-se relevante para a discussão central desta pesquisa que é 

analisar a relação entre os profissionais que atuam nos níveis de atenção básica e 

especializada – a ESF e o CAPS-AD III – na articulação necessária para a assistência 

integral do usuário de álcool e ou outras drogas. O primeiro capítulo trata-se de uma 

revisão de literatura, onde a pesquisadora aborda a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), sem ater-se ao relato histórico acerca desse processo. Ao invés disso, a 

pesquisadora optou por destacar os dois modelos de atenção em saúde – médico liberal 

privado e sanitarista – anteriores ao SUS, mas que ainda permanecem atuantes nos dias 

atuais, apesar de terem sofrido algumas modificações. Com isso, a pesquisadora 

pretendeu problematizar, principalmente, a hegemonia do modelo médico liberal-

privatista, pautado no paradigma biomédico, e que, ao se manter de forma 

complementar ao SUS, tem gerado várias e importantes consequências ao nosso sistema 

de saúde. Principalmente, na atuação dos profissionais em relação aos cuidados 

oferecidos ao usuário dos serviços de saúde.  

Outro ponto discutido pela pesquisadora refere-se à problematização da noção 

da saúde em diversos países e a construção processual desse conceito que instaurou o 

paradigma da Saúde Coletiva, rompendo com a lógica da doença-cura característica da 

Medicina Científica. O novo paradigma traz importantes contribuições aos modos de 
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conceber e produzir saúde, como traz importantes implicações a saúde no Brasil, como 

a criação e a organização do SUS, a assistência integral baseada em uma rede de 

serviços, dispositivos de saúde com equipes interdisciplinares para atender as múltiplas 

nuances envolvidas no processo de adoecer do usuário e sua família. Nesse sentido, 

discutiu-se ainda a rede de cuidados propostas pelo SUS, enfatizando a importância da 

atuação da atenção básica em saúde, bem como os serviços que da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e do Núcleo de Saúde da Família (NASF) que a compõem, abordando 

algumas diretrizes e normas da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), relatando, 

inclusive, as ações que devem ser realizadas nesse nível de atenção no que se refere à 

assistência ao usuário de álcool e ou outras drogas.  

A seguir, fez-se uma explanação acerca do consumo de substâncias psicoativas e 

suas distintas representações para a humanidade no decorrer da história, de modo que 

possibilitasse ao leitor, entender a complexidade relacionada ao consumo de álcool e ou 

outras drogas, bem como a sua implicação para a saúde pública. A partir do movimento 

da Reforma Psiquiátrica, foram criados novos dispositivos e propostas humanizadas 

direcionadas ao cuidado do sujeito em sofrimento mental e ou com transtornos 

decorrentes do uso prejudicial de álcool e ou outras drogas. Desse modo, a pesquisadora 

enfatiza a importância da nova concepção de saúde que, no lugar da psiquiatria asilar, 

instituiu o paradigma da atenção psicossocial e, portanto, incluiu a saúde mental na 

Saúde Coletiva, ampliando a rede de cuidados do SUS também às pessoas com 

sofrimento mental e ou em uso prejudicial de álcool e ou outras drogas.  Por último, a 

pesquisadora descreveu e retratou a rede de atenção psicossocial de Barbacena (RAPS), 

contextualizando os dispositivos estudados nesta pesquisa, a ESF e o CAPS-AD III.   

Ressalta-se, mais uma vez, que o presente trabalho teve como objetivo analisar a 

articulação entre as equipes dos dois dispositivos de saúde. Dessa forma, não se realizou 

uma discussão aprofundada acerca da assistência ao usuário de álcool e ou outras 

drogas, propriamente dita, nem de suas políticas contraditórias e ou dos fatores e os 

modos relacionados ao consumo de SPA, visto que são assuntos de grande 

complexidade e que, portanto, fugiriam do escopo desta dissertação. 

De modo geral, pode-se dizer que o segundo capítulo descreve todo o percurso 

metodológico para a realização da pesquisa, além de desenvolver as discussões teóricas 

referentes aos autores que subsidiam este trabalho. A pesquisadora descreveu 

detalhadamente a sua inserção no campo de pesquisa, descrevendo as técnicas utilizadas 

e que foram facilitadoras ao processo de pesquisa: entrevista semi-estruturada, grupos 
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focais e análise de conteúdo, mais especificamente, a análise temática. No que se refere 

aos aportes teóricos utilizados, a pesquisadora analisou os elementos encontrados 

embasada nas discussões acerca dos conceitos apoio matricial, de Gastão Wagner de 

Sousa Campos; complexidade, de Edgar Morin; artífice e cooperação, de Richard 

Sennett. Ressaltando que é necessário definir o artífice para compreendermos a 

cooperação. 

Nesse sentido, Minayo (2012) afirma que “os termos mais importantes de um 

discurso científico são os conceitos” (p.19) e que ela define como vocábulos ou 

expressões atribuídas de sentido e carregadas de histórias e ação social. A autora 

acrescenta que o conceito deve ser valorativo (devem explicar a sua corrente teórica); 

pragmático (devem ser operativos para descrever e interpretar a realidade); e 

comunicativo (devem ser claros, precisos e específicos para que o interlocutor 

compreenda-o) e que pode ser classificado como teórico, de observação direta e 

indireta.  

Dessa forma, baseando-se nas considerações e classificações feitas por Minayo 

(2012), a pesquisadora entende que a complexidade refere-se ao conceito teórico porque 

irá compor e estruturar o discurso da pesquisa, permanecendo em um nível de abstração; 

o apoio matricial configura-se como o conceito de observação direta, pois define o 

termo que a pesquisadora utilizou para o trabalho de campo; e, finalmente, a 

cooperação representa o conceito de observação indireta, uma vez que ela relaciona o 

contexto da pesquisa – que é a articulação entre os dispositivos ESF e CAPS-AD III – 

com o conceito de observação direta, isto é, o apoio matricial. 

Ao problematizar a relação entre os profissionais que atuam no nível da atenção 

básica com os da atenção especializada, a pesquisadora desenvolve a discussão acerca 

do apoio matricial, abordando os desafios que interferem na articulação desses serviços, 

bem como enfatizando a importância do cuidado compartilhado e que são propostos 

com a intenção de melhorar a cooperação entre esses dispositivos. Portanto, o apoio 

matricial é descrito em sua formulação, conceituação, objetivos e ações que propõe 

enquanto um arranjo de cuidado em saúde.  

Em sequência, a pesquisadora discute as ideias de Edgar Morin (2007) que 

ressalta a necessidade de uma reforma do pensamento para que sejamos capazes de 

pensar a complexidade. Ou seja, Morin critica a nossa sociedade contemporânea e a 

grande valorização das especializações que refletem no modo como concebemos e 

lidamos com o sujeito. Para ele, o conhecimento fragmentado, isolado em disciplinas e 
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que não conseguem dialogar, não possibilita que o ser humano seja percebido de forma 

global e complexa, ou seja, não é possível compreender os vários fatores que influencia 

esse sujeito e que por ele são influenciados.  É o que ocorre no campo da saúde, as 

especializações profissionais perdem o sujeito porque o desintegra em partes não 

comunicáveis e, portanto, não são resolutivas, pois não o atende em sua integralidade. 

Logo, Morin afirma que o pensamento complexo é aquele capaz de pensar em uma 

lógica multirreferencial, onde as partes estão interligadas e em retroação.  

Antes de falar de cooperação, a pesquisadora define o conceito de artífice que, 

para Sennett, é qualquer pessoa engajada em um determinado trabalho e que tem o 

desejo de fazê-lo bem feito. Porém, ele explica que para fazer algo bem feito é 

necessário, antes, treinar/capacitar a sua habilidade, pois não existe talento sem prática e 

reflexão. Assim, Sennett compara o trabalho em conjunto como uma habilidade que 

precisa e deve ser treinada para que haja a cooperação. Ele acredita que a cooperação é 

adquirida apenas no trato com o outro, pois, somente pela convivência somos capazes 

de gerir as ambiguidades, as diferenças e as divergências e, portanto, capazes de 

cooperar.  

E, por fim, no terceiro capítulo, após o tratamento dos resultados obtidos, a 

pesquisadora elencou as categorias temáticas extraídas dos discursos dos profissionais e 

analisou-as conforme as perspectivas teóricas dos autores que embasam o presente 

estudo. Assim, representando os elementos dificultadores para a articulação dos serviços 

ESF e CAPS-AD II, a pesquisadora encontrou os seguintes temas: conceituando a saúde 

mental; a abordagem ao usuário de álcool e ou outras drogas no contexto da atenção 

básica em saúde; o cuidado ofertado não é integral; e o desconhecimento do trabalho 

realizado pela outra equipe. Já como os elementos facilitadores, destacam-se os temas: 

conhecimento, comunicação, engajamento e cooperação.  
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CAPÍTULO 1 

 

As Reformas Sanitária e Psiquiátrica: as bases para a construção da política de 

assistência ao usuário de álcool e outras drogas 

______________________________________________________________________ 

 

1.1. A invenção do SUS e a contraditória polaridade dos modelos de atenção à 

saúde 

 

 

A sociedade espera que todas as pessoas tenham acesso aos cuidados necessários 

em saúde, mediante o desenvolvimento de ações individuais e coletivas. E, na medida 

em que a saúde tem sido reconhecida como o completo bem estar físico, mental e social,  

e não apenas como a ausência de doença, espera-se que todas as pessoas tenham boa 

qualidade de vida (Paim, 2009). O Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece que a  

saúde é direito de todo e qualquer cidadão e, portanto, deve ser garantida pelo Estado. 

Dessa forma, a saúde deixa de ser oferecida como um mérito, garantido apenas aos 

contribuintes da previdência social (seguro social meritocrático); dispensa também a 

comprovação da falta de condição financeira (assistência do sistema de proteção) e ou 

de poder aquisitivo (mercado capitalista); e deixa também de ser oferecida por caridade 

(filantropia). Assim, baseando-se na noção de seguridade social
7
 o SUS propõe uma 

sociedade solidária e democrática, movida por valores de igualdade e de equidade, sem 

discriminações ou privilégios (Paim, 2009). 

Paim (2009, p.13) define que “um sistema de saúde é o conjunto de agências e 

agentes cuja atuação tem como objetivo principal garantir a saúde das pessoas e das 

populações”. Portanto, para que um sistema de serviços de saúde possa configurar-se 

enquanto tal deve ter organização, gestão, infra-estrutura e prestação de cuidados (Paim, 

2008). Todavia, neste capítulo, a discussão ater-se-á ao aspecto referente à prestação de 

cuidados que, aqui, corresponderá ao termo modelo assistencial em saúde. Antes de 

                                                             
7Paim (2009) explica que o conceito de seguridade social refere-se ao direito à saúde como algo 

vinculado à condição de cidadania e que é financiado, solidariamente, por toda a sociedade através de 

pagamento de impostos e ou outros tipos de contribuições. Já o conceito de seguro social refere-se 

àqueles serviços de saúde garantidos pelo Estado apenas às pessoas que contribuem com a previdência 

social. E existe, ainda, o sistema de proteção social, baseado na assistência, que proporciona algum 

atendimento em saúde apenas às pessoas que comprovem a condição de pobreza e a impossibilidade de 

pagar pelo serviço médico. Além disso, caso o leitor queira compreender detalhadamente o processo de 

construção do SUS, sugere-se a leitura desse mesmo autor. 



 

23 

 

iniciarmos a discussão, considera-se necessário conceituar o termo em questão. Para 

isso, optou-se em utilizar a definição dada por Paim (2008, p. 548): 

 

[...] modelo significa uma representação simplificada da realidade onde se 

retêm e se destacam seus traços fundamentais. [...] no que tange à prestação 

de atenção, pode ser entendida como modelo de atenção ou modelo 

assistencial. Não como algo exemplar, norma ou padrão que todos devem 

seguir, mas a identificação de seus traços principais, seus fundamentos, suas 

lógicas, enfim, sua razão de ser ou as racionalidades que lhe informam.  

 

Assim, compreende-se que modelo assistencial refere-se aos modos como uma 

determinada sociedade produz saúde. Ou seja, como ela organiza as ações para 

solucionar os problemas de saúde de uma coletividade e quais os aspectos tecnológicos 

e assistenciais utilizados para alcançar esse fim. Nesse sentido, observa-se que os 

modelos assistenciais têm variado conforme a época, a cultura, as tecnologias 

disponíveis, as escolhas políticas e éticas e, ainda, conforme a representação de saúde 

vigente em uma dada sociedade (Silva Junior & Alves, 2007). 

Se retomarmos a história da Saúde no Brasil, percebemos a existência de 

diversos modelos assistenciais. Contudo, ao longo do processo de construção das 

políticas públicas em saúde, observa-se a predominância de dois modelos - o médico 

liberal privado e o sanitarista – coexistindo com propostas contraditórias e ações 

complementares. Apesar de eles atuarem de forma paralela, observa-se que o modelo 

sanitarista sempre atuou complementando o modelo médico e, assim, contribuindo para 

a manutenção da hegemonia deste último. Gruppi (1978, citado por Paim, 2008) explica 

que o conceito de hegemonia, aqui utilizado, indica a capacidade de influência política e 

cultural, relacionada às questões da saúde, exercida nos diversos segmentos da 

população. 

Ferreira (2013, p. 46) explica que “para entendermos o sentido de um Sistema 

Único de Saúde, é necessário entender o modo de funcionamento dos dois principais 

modelos de organização da atenção à saúde”. Para o autor, esses dois modelos não 

existem isoladamente, eles se hibridizam e se mesclam de diferentes formas e 

proporções, conforme cada lugar. No SUS, então, é que esses dois modelos de atenção à 

saúde - médico liberal privado e sanitarista - se misturam de forma paradoxal. Visto que 

o nosso sistema de saúde é único, isto é, público, porém pode ser complementado pela 
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organização privada que, por sua vez, tem aumentado a oferta de serviços de saúde em 

nosso País. 

 

1.1.1. O Relatório Flexner e o Paradigma Biomédico: as implicações para a atenção 

à saúde 

 

Em 1910, na Universidade John Hopkins, Abraham Flexner elaborou um 

Relatório que avaliava a educação médica vigente nos Estados Unidos e no Canadá até 

aquela época e que serviu, ainda, como marco para a Medicina Científica. O Relatório 

Flexner, como foi denominado, apontava recomendações para a sistematização do curso 

de medicina, dando grande ênfase à pesquisa biológica e às especializações médicas, 

que foram adotadas ao longo das décadas subsequentes. Dessa forma, a Medicina 

Científica, pautada nos fundamentos do Relatório Flexner, apresentava como 

características o biologismo; o individualismo e as tecnificações das ações; a ênfase nos 

aspectos curativos e na medicalização dos sintomas; a prestação de serviços médicos 

voltados ao atendimento clínico-individual; e o hospital enquanto locus de atuação. 

Além de estimular o consumismo médico, ao abordar a saúde enquanto uma mercadoria 

(Paim, 2008; Coelho, 2013).  

Coelho (2013) explica que os avanços da microbiologia e, consequentemente, a 

identificação de agentes infecciosos, permitiram que a medicina deslocasse e isolasse o 

eixo de compreensão das doenças, enquanto fenômenos socio-históricos, para o campo 

da biologia. Essa perspectiva médico-biologicista influenciou, inclusive, o campo da 

epidemiologia que deixou de considerar os desajustes sociais como possíveis causas de 

epidemias e endemias. Desse modo, portanto, a explicação para as suas possíveis causas 

começaram a ser investigadas nos microscópios e não mais nos modos de organização 

da cidade e da sociedade. Assim, aos poucos, o paradigma biomédico foi estabelecendo-

se enquanto saber hegemônico e, nesse sentido, o enfoque populacional ou coletivo 

cedeu lugar ao individualismo, às especializações médicas e às práticas fragmentadas. A 

especialização, por sua vez, com o seu objeto de estudo e suas práticas cada vez mais 

reduzidas, tornou-se consideravelmente dependente dos equipamentos hospitalares, 

contribuindo então para que o hospital se tornasse o principal ponto de concentração de 

diagnósticos e tratamentos.  

Esse modelo de atenção à saúde é bastante prestigiado pela mídia, pela categoria 

médica, por políticos e pela população medicalizada, mas é “predominantemente 
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curativo, tende a prejudicar o atendimento integral e pouco se compromete com o 

impacto sobre o nível de saúde da população” (Paim, 2008, p. 557). O autor afirma que 

esse modelo médico hegemônico, de cunho liberal privado, pode ser representado pelos 

dois componentes abaixo:  

 

a) Modelo Médico Assistencial Privatista: centraliza-se na clínica, é 

baseado nos procedimentos e nos serviços especializados e voltado para 

o atendimento de demanda espontânea. Ou seja: o atendimento é 

oferecido/vendido apenas às pessoas que, por livre iniciativa, o 

demandam por algum tipo de sofrimento ou alguma outra questão. Desse 

modo, as demais pessoas que não possuem o conhecimento sobre a 

promoção e/ou prevenção em saúde, não são atendidas por esse modelo, 

pois não constituem uma demanda espontânea.  

 

b) Modelo de Atenção Gerenciada: representado pelas cooperativas médicas 

e operadoras de planos e seguros de saúde, esse modelo mantém as 

características assistenciais do modelo acima, porém, pauta-se nos 

fundamentos da economia, isto é, tende a racionar os custos da prestação 

de cuidados, controlando o trabalho médico através de pré-

financiamentos que visam conter a demanda e reduzir os procedimentos 

e os serviços especializados. 

 

Desse modo, percebe-se que o modelo assistencial privatista estimula a 

superprodução de serviços, procedimentos e ações, gerando o aumento dos custos da 

atenção. Por outro lado, o modelo da atenção gerenciada prioriza a administração da 

oferta de cuidados em saúde, principalmente, por meio da subprodução e do controle do 

trabalho médico, visando a contenção de demanda e gastos com procedimentos e 

serviços (Paim, 2008). 

 

1.1.2. O Modelo Sanitarista 

 

Esse modelo de atenção à saúde corresponde às formas de intervenções 

realizadas pela saúde pública convencional e que, desde sempre, são direcionadas às 

demandas e às necessidades da população. No Brasil, recentemente, o modelo 
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sanitarista caracteriza-se por componentes como o Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde
8
 (Pacs) e o Programa de Saúde da Família

9
 (PSF); os programas especiais e as 

campanhas sanitárias (vacinas, controle de epidemias, erradicação de endemias etc); e 

as ações das vigilâncias sanitárias e epidemiológica. Essas intervenções nos remetem às 

ideias de programas e ou campanhas coletivas que ilustraram, principalmente, a saúde 

pública brasileira do século XX, como, por exemplo, durante a Primeira República. 

Nesse período, as ações em saúde pública, pautadas no modelo sanitarista, tornaram-se 

responsáveis pelo controle de doenças, principalmente, na região dos portos, para evitar 

que as algumas epidemias não atrapalhassem as exportações de café, a principal fonte 

da economia daquela época. Dessa forma, durante esse período era comum a utilização 

de ações campanhistas, de cunho higienista e ou policialesco, por vezes, impostas à 

população (Paim, 2008).  

Ainda hoje, as intervenções propostas pelo modelo sanitarista são focadas em 

determinados agravos e riscos, ou ainda, em certos grupos populacionais, e têm o 

objetivo de solucionar as necessidades coletivas através do desenvolvimento de 

variados programas e campanhas sanitárias. No modelo sanitarista, observa-se também 

a persistência da administração verticalizada, cujas normas, decisões e informações 

perpassam as instituições, os estabelecimentos e os serviços de saúde, de maneira 

individualizada, fragmentada e, frequentemente, autoritária. Assim, as intervenções 

propostas pelo modelo sanitarista não conseguem abranger os determinantes mais gerais 

da população e, consequentemente, são incapazes de oferecer uma atenção integral e de 

promover a descentralização das ações e dos serviços de saúde (Paim, 2008).  

                                                             
8 O Pacs considera o agente comunitário de saúde (ACS) enquanto um articulador dos serviços de saúde 

com a comunidade. Os agentes comunitários de saúde compõem a equipe de Saúde da Família e têm 

como atribuições a identificação de fatores determinantes do processo saúde-doença, bem como a 

produção de informações para análise e monitoramento da situação de saúde, o desenvolvimento de ações 

básicas e educativas de promoção de saúde e prevenção de doenças, nos níveis individual e coletivo. Os 

ACS devem residir no mesmo território onde atuam, para facilitar o estabelecimento de vínculos entre a 

comunidade e a equipe de saúde.  

 
9 Criado em 1994, e incorporado ao Pacs na segunda metade da década de 1990, o PSF assentava-se em 

equipes de saúde que deveria atender a uma população adscrita de seiscentas a mil famílias. A equipe de 

PSF apresentava uma composição básica formada por médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde. Podendo, ainda, ser acrescida de odontólogo, assistente social, psicólogo 

etc. A equipe de PSF atuava na unidade de saúde e no território, desenvolvendo atividades educativas, de 

prevenção de riscos e agravos, e com ações básicas de atenção à saúde de grupos prioritários. Seu 

objetivo era contribuir para a orientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em 

conformidade com os princípios do SUS, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades 

básicas de saúde (UBS), com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população. No 

entanto, desde 2006, o PSF deixou de ser programa e tornou-se estratégia, denominada por ESF. Isso será 

explicado adiante, na página 48 deste mesmo capítulo. 
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Desse modo, Paim (2008) critica o modelo sanitarista devido às múltiplas 

intervenções utilizadas, no formato de projetos e programas, designadas sempre para a 

abordagem de algumas doenças específicas e ou de grupos populacionais e considerados 

relevantes. Pois, o autor considera que 

 

é uma pulverização de recursos e de atividades, nem sempre com objetivos 

bem definidos, propiciando conflitos desnecessários em instituições, 

estabelecimentos, serviços e equipes de saúde diante de verbas ‘carimbadas’ 

e das dificuldades de integração com outras atividades dos serviços de saúde. 

Assim, tem-se os programas de Aids, hipertensão, tuberculose, diabetes, 

hanseníase, saúde mental, saúde bucal, saúde da criança, saúde da mulher, do 

adolescente, do adulto, do trabalhador, do idoso etc. [...] E na medida em que 

muitos desses grupos estão sujeitos às violências, apresentam transtornos 

mentais e não estão livres de tuberculose, diabetes, hipertensão arterial, 

hepatites virais, entre outras doenças, e reproduzem-se as intersecções ou 

superposições entre os programas, ampliando a ineficiência, as dificuldades 
gerenciais e a burocratização das atividades (p.559). 

 

 

Nesse sentido, a discussão acima nos possibilita compreender que no Brasil 

sempre coexistiram dois modelos de atenção à saúde, atuando de forma contraditória e, 

ao mesmo tempo, complementar. Paim (2008) constata que os fatores problemáticos 

identificados nesses modelos propiciam a predominância do paradigma biomédico e 

comprometem a integralidade nas ofertas de cuidado.  

 

1.1.3 O Relatório Dawson e o Paradigma da Saúde Coletiva: a reforma do sistema 

de saúde brasileiro 

 

Bertrand Dawson acreditava que o Estado deveria organizar um sistema de 

saúde que atendesse à coletividade e tivesse, ao mesmo tempo, qualidade e 

economicidade. Portanto, precisaria adotar algumas medidas de racionalização de 

custos. Então, em 1920, contrapondo-se ao Relatório Flexner, Bertrand Dawson 

elaborou um relatório que, de modo geral, propunha a reorganização dos serviços de 

saúde. Assim, o Relatório Dawson, como foi denominado, sugeria que os profissionais 

generalistas se tornassem os responsáveis pela implementação e desenvolvimento de 

ações curativas e preventivas em serviços locais, regionalizados e organizados por 

níveis de atenção. Coelho (2013) destaca algumas dessas proposições contidas no 

Relatório Dawson e que se referem ao estabelecimento de serviços, com diferentes 

níveis de atenção à saúde: 
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a) centros primários de saúde que ofereçam  atendimentos médicos 

preventivos e curativos às famílias pertencentes a uma região específica. 

Os serviços devem ser oferecidos por médicos generalistas com o apoio 

de uma equipe de enfermagem suficiente, tendo a colaboração de 

consultores e ou especialistas visitantes; 

b) centros secundários de saúde que sirvam de apoio aos primários e, ao 

mesmo tempo, sejam vinculados ao hospital. Os centros secundários 

visam oferecer os cuidados e técnicas mais especializadas para pacientes 

com importantes agravos e ou outros comprometimentos. Além disso, 

podem proporcionar suporte às equipes médicas dos centros primários 

que, por sua vez, têm a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento 

dos casos nos quais eles intervieram desde o início, compreendendo os 

avanços da doença e do tratamento, e se preparando para lidar com o 

paciente quando este estiver recuperado e retornar para casa. 

 

Coelho (2013) acredita que as propostas dos Relatórios Flexner e Dawson, bem 

como as forças políticas circundantes nos diferentes locais onde esses relatórios foram 

utilizados, causaram influências e geraram transformações consideráveis nos modos de 

organização dos sistemas de saúde de diversos países
10

, como, por exemplo, os Estados 

Unidos, o Reino Unido e também o Brasil. Aqui, podemos identificar algumas 

hibridizações das propostas de ambos os relatórios, além de influências dos modelos de 

saúde estrangeiros, como: a organização de serviços de caráter público, que são 

complementados por outros de caráter privado; a saúde enquanto um direito de 

cidadania em contraposição à saúde como mercadoria; e a reorganização dos sistemas 

de saúde em serviços regionalizados e distribuídos em diferentes níveis de atenção.  

Coelho (2013) destaca, principalmente, o caráter conferido à atenção primária à 

saúde (APS). Pois, se no Reino Unido o nível primário de atenção era responsável por 

80 ou 90% dos problemas clínicos e ou preventivos, no Brasil, esse nível parece ter sido 

influenciado pelo modelo americano. Visto que nos Estados Unidos, a atenção primária 

representava o espaço onde eram realizadas as ações com baixo impacto para a 

                                                             
10 A história dos modelos de atenção à saúde é bastante ampla e complexa, visto que as práticas de saúde 

foram concebidas e produzidas em diversos e distintos formatos, mesclando-se e modificando-se 

conforme o período e o lugar.  Portanto, devido à inviabilidade de tempo para a execução desse tipo de 

estudo, não foi possível realizar aqui uma discussão mais aprofundada. No entanto, caso o leitor tenha 

interesse por tal assunto, sugere-se a leitura dos seguintes autores: Campos (2007); Conill (2009); Ferreira 

(2012; 2013); e Coelho (2013). 
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coletividade, assim como os programas para gestantes, tuberculosos, imunizações etc. 

Dessa forma, o autor critica esse formato americano, pois ele compromete a abordagem 

integral do usuário. Assim, isso possa talvez explicar historicamente a baixa 

resolutividade da APS no Brasil, bem como o caráter básico que esse nível de atenção 

adquiriu aqui no país.  

As grandes transformações sociais desencadearam mudanças nos estilos de vida 

das pessoas e também nas demandas e necessidades relacionadas à saúde. Assim, 

Massuda (2010) afirma que o modo tradicional de produzir saúde mostrou-se limitado, 

pois se tornou incapaz de compreender a multiplicidade de fatores envolvidos no 

processo saúde-doença, bem como de formular propostas terapêuticas eficazes e 

eficientes. Nesse sentido, a noção de saúde foi globalmente problematizada e, 

consequentemente, modelos de atenção alternativos foram sendo propostos. A partir de 

conferências nacionais e internacionais formuladas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e também da elaboração de outros documentos e relatórios, o conceito de saúde 

adquiriu uma perspectiva ampla e complexa, que envolve múltiplos aspectos e, 

portanto, demanda ações articuladas com vários outros setores para o desenvolvimento 

de ações que produzam saúde. Em relação a esse processo, vale ressaltar a importância 

da elaboração dos seguintes documentos
11

: Relatório Lalonde (1974), a Declaração de 

Alma-Ata (1978) e a Carta de Otawa (1986).  

Minayo (2006) considera que no Brasil esses questionamentos implicaram em 

nas mudanças políticas, teóricas, conceituais e práticas características da Saúde Pública. 

Uma dessas mudanças foi inclusive a alteração do termo público pelo coletivo, 

principalmente, porque a nova concepção de saúde pressupõe a participação social 

como fator relevante para as transformações necessárias no campo da saúde. Além 

disso, o novo termo também se relaciona à abrangência da oferta de cuidado proposta 

pela Saúde Coletiva. Pois, no modelo anterior, a saúde era concebida como mercadoria 

e, praticamente, dominada pela corporação médica que priorizava a oferta individual e a 

demanda espontânea e, portanto, mais excluía do que incluía a população. A autora 

explica que  

 

a Saúde Coletiva é o espaço no interior do sistema dominante que recompõe 

uma representação mais abrangente de saúde, ao englobar o social como 

                                                             
11 Para maiores esclarecimentos acerca desses documentos, acessar link: 

http://prosaude.org/pub/diversos/Declaracoes_e_carta_portugues.pdf 

 

http://prosaude.org/pub/diversos/Declaracoes_e_carta_portugues.pdf
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determinante e os indivíduos como componentes de classes em oposição, 

rompendo a concepção centrada no biológico, no individual, na harmonia e 

no equilíbrio social. Saúde toma então o sentido de uma realização atual e 

uma meta futura de um padrão de vida mais elevado e equitativo da 

população brasileira (2006, p. 260).  

 

Durante a segunda metade da década de 1970, iniciou-se o movimento da 

Reforma Sanitária no Brasil que reivindicava a construção de uma nova política de 

saúde, igualitária e democrática (Böeing, 2009). Foi impulsionada por trabalhadores da 

área da saúde, ativistas, intelectuais universitários, sindicatos, alguns políticos e por 

movimentos populares que se sentiam insatisfeitos e inconformados com o sistema de 

saúde vigente naquele período, pois era excludente, precário e beneficiava apenas os 

prestadores de serviços privados em assistência médica e as indústrias químico-

farmacêuticas e de insumos à saúde. Campos (2007) destaca que, assim como o médico, 

enquanto ator social, cumpriu importante papel no desenho do modelo liberal privado, a 

formação do movimento sanitário foi fundamental para a implantação do SUS e para a 

nova concepção de saúde. Pois, o fato de o movimento sanitário ter sido composto por 

pesquisadores, docentes, profissionais da área da saúde e representantes de diversos 

setores populares foi importantíssimo tanto para a elaboração do projeto político do 

SUS, quanto para a constituição de diretrizes que estabelecessem a descentralização do 

sistema de saúde e a gestão participativa, através do controle social da sociedade sobre o 

Estado. E, principalmente, pela implantação de um sistema de saúde que critica o 

tradicional paradigma biomédico e, ao mesmo tempo, propõe a superação deste em prol 

do paradigma da Saúde Coletiva.  

Dessa forma, em 1990 no Brasil, foi instituído o SUS que é regido pela Lei 

orgânica nº 8.080 e dispõe em seu art. 2º que “a Saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. 

E no art. 3º estabelece que “a Saúde tem como determinantes e condicionantes, entre 

outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais [...]”. O 

SUS baseia-se nos princípios doutrinários da universalidade, equidade e integralidade e, 

propõe a organização descentralizada e com a participação coletiva. Assim, pode-se 

dizer que a criação do SUS, além de representar uma grande conquista social, tem 

contribuído para ampliar a concepção de saúde e orientar os serviços, a partir de uma 

proposta que considera os vários fatores da vida humana e não se reduz aos processos 
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de adoecimento físico, mas interliga-os aos diversos fatores sociais, ambientais e 

econômicos (Ministério da Saúde, 2000; Menicucci, 2009).  

Cabe lembrar que no SUS, os serviços de saúde da iniciativa privada 

permanecem, mas adquirem caráter complementar ao sistema público, conforme 

constata-se no art. 4º, no 2º parágrafo da Lei nº 8.080/90: “a iniciativa privada poderá 

participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter complementar”. Ferreira (2013) 

ressalta que o projeto inicial do SUS previa a extinção total da assistência privada em 

saúde, mas isso não foi possível, principalmente, devido à insuficiência de serviços 

próprios. Visto que a política pública vigente nos períodos anteriores à criação do SUS, 

herdada do período autoritário, incentivava a compra de serviços da iniciativa privada. 

Dessa forma, Campos (2007, p. 1870) observa que 

 

o SUS é quase um híbrido entre estas duas  tradições. Resta-nos descobrir se 

tal “híbrido” favorece a saúde da maioria ou ao interesse empresarial e 

corporativo. Resta-nos averiguar se tal hibridez, ainda quando necessária à 

sobrevivência do SUS, não lhe retirou potência, não lhe retirou a 

possibilidade de reproduzir-se enquanto espécie singular.  

 
 

Nesse sentido, Campos (2007) considera que os conflitos de ideias, práticas e 

modos de organização entre os dois blocos sanitários resultam em uma Reforma 

Sanitária incompleta que, por sua vez, reflete um SUS esgarçado. O autor compreende 

que o SUS é um processo inacabado e, portanto, acredita que para avançarmos pela 

Reforma Sanitária, é necessário resolver as ambiguidades discursivas e pragmáticas que 

propiciam a perpetuação do ideário referente ao modelo liberal-privatista.  

Ferreira (2013) considera que as estratégias desenvolvidas pela Reforma 

Sanitária eram utópicas e indicavam o direcionamento desejado para o novo sistema de 

saúde. Dessa forma, podemos identificar dois tipos de SUS: o legal e o real. O SUS 

legal, ou seja, aquele que também é o ideal, mas que ainda só existe no papel, pois se 

distancia daquele que temos na prática. No entanto, o autor afirma que a contradição 

não invalida o SUS real, pois aquilo que consta no papel está formalizado e cumpre a 

função legal. Logo, qualquer situação real não condizente com aquilo legalizado, 

precisa e deve ser contestado e reivindicado. Minayo (2013) acredita que para avançar 

no processo de produção da saúde, o SUS precisa atuar de forma interconectada com os 

outros setores e que, em um processo de retroalimentação, ele pode influenciar e ser 

influenciado pelos demais, podendo regredir e progredir, conforme as forças políticas, 

sociais e culturais atuantes.  
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De modo geral, Minayo (2013) aponta alguns avanços e fragilidades do SUS. 

Inicialmente, a autora constata que, na prática, as diretrizes de integralidade e de 

equidade pouco avançaram. E isso se deve ao fato de que o SUS, apesar de preconizar a 

universalização do acesso à saúde, funciona, principalmente, para a população de baixa 

renda, atendendo cerca de 80% deles; enquanto que para os 20% restantes, usuários de 

serviços médicos privados, o SUS atua como serviço complementar. Pois, os planos 

privados não oferecem cobertura nos casos de alta complexidade, direcionado essas 

demandas ao SUS. Assim, a integralidade torna-se comprometida devido à 

fragmentação das ações e também pela pouca complementaridade no cuidado em saúde.  

A autora problematiza a pouca efetividade das ações intersetoriais, apontando 

para uma rede problemática de serviços, sendo possível notar, frequentemente, o 

excesso de judicialização para que os usuários dessa rede tenham acesso aos 

procedimentos assistenciais de alto e médio custo. Ela ainda observa que os modos de 

produzir os serviços e as práticas em saúde, estão ainda muito centrados nos 

procedimentos médicos de diagnóstico e terapia, oferecendo pouca atenção à prevenção 

de doenças e à promoção da saúde, sendo que a assistência e a promoção deveriam estar 

interligadas (Minayo, 2013).  

Minayo (2013) critica a precariedade das relações de trabalho, bem como a 

mentalidade corporativista dos profissionais de saúde, sobretudo os da classe médica, 

em relação à dedicação insuficiente de tempo de trabalho e a má qualidade dos serviços 

prestados no SUS. A autora também problematiza o fato de que a população tem sido 

pouco ouvida e que entende que esse é outro desafio que precisa ser superado, 

lembrando que os conselhos municipais foram instituídos para trazer a voz da 

população. Desse modo, é preciso ampliar esses espaços de voz da população para que 

os problemas de atendimentos aos usuários sejam superados e para que o SUS avance. 

Por outro lado, Minayo (2013) considera que o SUS é um bem único e, portanto, 

as fragilidades e dificuldades encontradas por esse sistema precisam ser repensadas e 

enfrentadas continuamente. A autora, apesar das críticas, aponta diversos aspectos 

positivos e que têm repercussão na qualidade de vida da população, como a expressiva 

queda na mortalidade infantil e o aumento da longevidade em 72%, nos últimos 40 

anos; a eliminação de várias doenças infecciosas; o aumento considerável de 

equipamentos de saúde e, consequentemente, de atendimentos da população; a criação 

do sistema informatizado, o DATASUS, que permite a identificação das principais 
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doenças, causas de morte e agravos no país e também em lugares específicos. 

Colaborando, assim, para o melhor planejamento das ações em saúde.  

 

 

1.1.4. A Política Nacional de Atenção Básica 

 

Para Massuda (2010), a partir da criação do PSF, a atenção primária em saúde 

(APS) tornou-se uma política nacional do SUS, uma vez que esta vem se constituindo 

num cenário privilegiado de construção de estratégias para enfrentar os problemas de 

saúde contemporâneos. Além de compor a organização de sistemas de saúde, sendo 

responsável pela produção de um conjunto de ações de promoção, prevenção, cura e 

reabilitação, a APS também tem sido o local de criação de novos modos de produção 

em saúde. Campos, Gutiérrez, Guerrero e Cunha (2013, p. 133) consideram que a 

atenção primária é “um arranjo assistencial importante aos países que almejem um 

sistema de saúde com atenção à saúde qualificada e em que seja um direito de 

cidadania”. Para Giovanella e Mendonça (2008, p. 575), a APS refere-se ao conjunto de 

práticas em saúde, nos níveis individual e coletivo, e é compreendida enquanto “a base 

para um modelo assistencial de sistemas de saúde que tenham em seu centro o usuário-

cidadão”. As autoras acrescentam que, no decorrer do processo de implantação do SUS, 

a APS adquiriu o nome de atenção básica em saúde (ABS), enquanto Campos et al. 

(2010) explicam que o termo atenção primária é o mais utilizado por outros países, 

porém devido à tradução feita no Brasil, aqui tornou-se mais usual o termo atenção 

básica
12

.  

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) foi aprovada em março de 2006 

e instituída pela Portaria nº 648/06 que define a atenção básica como:  

 

[...] um conjunto de ações em saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção 

da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e 
sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 

dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações. [...] Orienta-se pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo, 

da continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social. [...] considera o sujeito em sua 

                                                             
12 Na presente pesquisa optou-se por utilizar o termo atenção básica em saúde (ABS). 
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singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural 

[...] (p.3). 

 

A ABS configura-se enquanto porta de entrada prioritária do sistema de saúde, 

representando o primeiro nível de atenção deste. Espera-se que a ABS apresente alta 

resolutividade frente às demandas da comunidade e organize o acesso aos outros níveis 

de atenção – secundário e terciário
13

- assumindo, portanto, o papel de articuladora da 

rede de saúde (Böeing, 2009; Campos et al., 2010).  

Para isso, a ABS tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para a sua 

organização. Criada em 1994, com o nome de PSF, e posteriormente, em 2006, com o 

nome de Estratégia Saúde da Família (ESF), esta se apresentou enquanto proposta 

alternativa ao modelo assistencial médico. Compõe-se por equipe multiprofissional
14

, 

responsável por um território com até 4.000 habitantes, que deve desenvolver ações em 

saúde dirigidas às famílias, por meio de abordagem interdisciplinar e a partir de uma 

compreensão integral dos usuários. A ESF enfatiza os processos de promoção, 

prevenção e reabilitação e deve, ainda, pautar as suas ações no estabelecimento de 

vínculos, na criação de laços de compromissos e também na corresponsabilização do 

cuidado junto aos profissionais de outros serviços da rede de saúde (Böeing, 2009). 

Nesse sentido, pode-se dizer que o processo de trabalho da ESF configura-se como 

elemento-chave para a busca permanente da comunicação, troca de experiências e 

conhecimentos entre os integrantes da ABS, destes com outros profissionais e com a 

comunidade (Ministério da Saúde, 2010).  

Todavia, Campos et al. (2010) informam que a implantação da ABS no país tem 

ocorrido de modo heterogêneo. Em algumas regiões a ABS não oferece ampla cobertura 

e ou não apresenta eficácia adequada. Esses autores atentam, ainda, para o fato de que a 

ESF, por outro lado, pode gerar impacto negativo na saúde dos usuários do SUS, caso 

ela não esteja bem integrada com as redes de atenção à saúde: ambulatorial 

especializada, hospitalar secundária e terciária, rede de serviços de urgência e 

emergência e rede de serviços de saúde mental.  

                                                             
13 A medicina preventiva propõe que algumas medidas devem ser tomadas nos distintos momentos da 

doença. Assim, o nível primário, no período pré-patogênico, corresponde às medidas de promoção à 

saúde e de proteção específica; o nível secundário, no período patogênico, corresponde às ações 

diagnósticas e de tratamento precoce; e o nível terciário, também no período patogênico, corresponde às 

ações de reabilitação (Paim, 2008). 

 
14 A equipe de ESF é composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais: médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser ampliada por uma equipe de Saúde Bucal que 

inclua auxiliar, técnico e odontólogo (Ministério da Saúde, 2010). 



 

35 

 

Tendo em vista que o atual cenário social apresenta novos arranjos e, 

consequentemente, isso traz novos desafios ao campo da saúde, o Ministério da Saúde, 

em 24 de janeiro de 2008, mediante a Portaria GM nº 154, criou os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF). Trata-se, também, de uma estratégia, porém com o objetivo 

de oferecer suporte à ESF na rede de serviços. As equipes do NASF devem ser 

constituídas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento para que atuem em 

parceria com a ESF, oferecendo-lhe apoio em suas práticas no território, visando 

ampliar a resolutividade, a abrangência e o escopo das ações da ABS (Ministério da 

Saúde, 2010). 

O trabalho do NASF é referenciado pelas mesmas diretrizes da ABS, a saber: a 

integralidade, a participação social, a promoção da saúde, o desenvolvimento da noção 

de território, a humanização do cuidado, as ações interdisciplinares e intersetoriais e a 

educação permanente em saúde dos profissionais e da população. A atuação do NASF 

deve priorizar a troca de experiências e saberes entre os profissionais, por meio de 

capacitações de equipe e uso de metodologias como estudo e discussões de casos, 

projetos terapêuticos, orientações e atendimentos em conjunto, privilegiando as 

discussões de casos e as negociações entre as equipes (Ministério da Saúde, 2010). 

O NASF deve considerar as seguintes áreas estratégicas: saúde da criança/do 

adolescente e do jovem; saúde mental; reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; 

alimentação e nutrição; serviço social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; 

atividades físicas/práticas corporais; práticas integrativas e complementares. Nesse 

sentido, compete ao NASF a realização de intervenções no território para desenvolver 

ações de apoio a grupos, trabalhos educativos e de inclusão social, enfrentamento de 

situações de violência e de ruptura social, além de outras ações junto aos equipamentos 

públicos, em parceria com a ESF e demais setores interessados (Ministério da Saúde, 

2010). 

O Ministério da Saúde (2010) dispõe que o NASF, para organizar e desenvolver 

o seu processo de trabalho, deve utilizar algumas ferramentas tecnológicas
15

 de apoio à 

gestão (Pactuação do Apoio) e à atenção (Clínica Ampliada e Compartilhada, Projeto 

Terapêutico Singular, Projeto de Saúde no Território e Apoio Matricial): 

 

                                                             
15 As ferramentas tecnológicas do NASF estão aqui descritas de maneira bastante sintetizada. Portanto, 

para melhor compreensão acerca destas, sugere-se ver Campos et al. (2010) e Ministério da Saúde (2010). 

Já o conceito de Apoio Matricial será explicado melhor no capítulo 2 do presente trabalho. 
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a) Pactuação de Apoio: Refere-se às pactuações de metas e dos processos de 

trabalhos, de modo contínuo, entre os gestores, as equipes de ESF, do 

NASF e os conselhos de saúde, priorizando a participação social. 

b) Clínica Ampliada e Compartilhada: Direciona-se a todos os profissionais 

da saúde e busca ajustar os recortes teóricos de cada matriz disciplinar às 

necessidades dos usuários. 

c) Projeto Terapêutico Singular (PTS): É o conjunto de propostas de 

condutas terapêuticas articuladas e construídas para um sujeito 

(individual ou coletivo), a partir de discussões promovidas por equipe 

interdisciplinar. 

d) Projeto de Saúde no Território: É o conjunto de propostas de ações no 

território que visam produzir saúde, articulando os serviços de saúde com 

outros serviços e políticas sociais, privilegiando a qualidade de vida e a 

autonomia dos sujeitos de comunidades. 

e) Apoio Matricial: Refere-se ao arranjo assistencial e ou técnico-

pedagógico oferecido por uma equipe especializada à equipe de 

referência, que tem como objetivo ampliar as possibilidades de 

construção de vínculos entre os profissionais e usuários e melhorar a 

resolutividade na assistência à saúde (Campos & Domitti, 2007; Delfini 

et al., 2009). 

 

Considerando que a ABS configura-se como porta de entrada do SUS, as 

equipes da ESF e do NASF representam, então, um importante papel na assistência ao 

usuário de álcool e ou outras drogas. Pois, neste ponto da atenção, as ações 

desenvolvidas no território, possibilitam à ESF e, principalmente, aos ACS, conhecer as 

histórias, os contextos de vida das pessoas que ali habitam e, consequentemente, a 

identificação precoce de fatores associados ao uso abusivo de álcool e ou outras drogas. 

Além disso, a localização estratégica das equipes de Saúde da Família facilitam a 

abordagem e o acolhimento de sujeitos com maiores níveis de comprometimentos 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas (Ministério da Saúde, 2013). 

As intervenções da ESF devem ser preventivas e de tratamento do uso de álcool 

e ou outras drogas, focando em três objetivos: enfoque humanitário, visando aliviar o 

sofrimento humano; reduzir o consumo de SPA; reduzir os danos sanitários e 

econômicos do uso prejudicial dessas (Mendes, 2012). No entanto, a ESF precisa estar 
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preparada para abordar e acolher bem o usuário de álcool e outras drogas. Para isso, as 

suas ações devem ser pautadas no vínculo e na confiança, pois, muitas vezes, a 

vulnerabilidade e a marginalidade que cercam o usuário de álcool e outras drogas, 

quando não manejadas com cautela, podem implicar em barreiras intransponíveis à 

aceitação ao tratamento (Viva Rio Saúde, s/d). 

 

1.2. A Reforma Psiquiátrica e o paradigma da atenção psicossocial  

A Reforma Psiquiátrica iniciou no final dos anos de 1970 e se caracterizou como 

um complexo processo social e político no campo da saúde mental. Contemporânea ao 

Movimento Sanitarista, a Reforma Psiquiátrica foi organizada, principalmente, por 

trabalhadores da saúde mental que, através de diversificados campos de luta, 

contestavam o modelo assistencial hospitalocêntrico, a hegemonia do saber psiquiátrico, 

a mercantilização da loucura e a violência nos manicômios (Ministério da Saúde, 

2004a). Exigiam mudanças nos modelos de atenção à saúde e propunham a substituição 

do atendimento psiquiátrico centrado no manicômio pelos serviços especializados, de 

atendimentos com base comunitária e territorial, e que englobassem os diferentes 

setores da sociedade e das esferas governamentais em seu planejamento. Em 

conformidade com as diretrizes do SUS, a Reforma Psiquiátrica também propõe 

equidade na oferta de serviços e o controle social, privilegiando uma atuação 

protagonista de trabalhadores, usuários e familiares (Ministério da Saúde, 2004a; 

2005a). 

A Reforma Psiquiátrica rompeu com o paradigma biomédico da psiquiatria – 

baseado no princípio doença-cura que desconsidera os demais aspectos relacionados ao 

adoecer e visa apenas à remissão dos sintomas – e adotou o paradigma psicossocial que 

considera o processo saúde-doença proveniente de fatores sociais complexos e de 

demanda interdisciplinar. Assim, para Dimenstein, Galvão e Severo (2009) este 

paradigma “situa a saúde mental na saúde coletiva onde a integralidade, a 

intersetorialidade e a territorialidade são eixos norteadores das práticas e do 

planejamento em saúde” (p. 39). Em 6 de abril de 2001, foi criada a Lei 10.216 que 

instituiu o marco legal da Reforma Psiquiátrica e garantiu aos usuários de serviços de 

saúde mental, inclusive aos usuários de álcool e outras drogas, a universalidade do 

acesso e direito à assistência em sua integralidade, oferecendo serviços descentralizados 
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e territorializados, promovendo ações democráticas e ajustadas às necessidades da 

população. 

Em dezembro desse mesmo ano, ocorreu a III Conferência Nacional de Saúde 

Mental que apontou a importância de estratégias direcionadas à assistência ao usuário 

de álcool e outras drogas dentro das políticas de saúde pública no país. Assim, criou-se 

a Política de Atenção Integral em Álcool e outras Drogas que propõe a estruturação e a 

construção de uma rede assistencial comunitária, que considere o problema do uso 

nocivo de álcool e ou outras drogas a partir de uma perspectiva multifatorial que 

enfatize a reabilitação e a reinserção dos usuários (Ministério da Saúde, 2004a). 

 

1.2.1. A Política de Atenção Integral em Álcool e ou outras Drogas do Brasil 

MacRae (2001) afirma que “desde a pré-história os membros das diferentes 

culturas humanas têm sabido utilizar plantas e algumas substâncias de origem animal 

para provocar alterações de consciência com os mais variados fins” (p. 3). Para 

Carneiro, (2005) “as drogas são instrumentos mais eficientes para se obter prazer e para 

se combater a dor. Não apenas a dor física, para qual os analgésicos são bálsamos, como 

também a dor psíquica, para a qual as drogas são consoladoras supremas” (p.15). 

Assim, considera-se que o uso dessas substâncias vai adquirindo significados distintos 

conforme a cultura, a época e as necessidades individuais e, portanto, não pode haver 

generalizações quando a questão refere-se ao consumo de SPA, uma vez que existem 

especificidades no modo de consumo, além de vários outros fatores envolvidos. 

Carneiro (2005) afirma que em meados do século XIX, o consumo de SPA 

começou a ser considerado um problema social e, assim, o tabaco, o álcool e outras 

drogas legais e ilegais passaram a ser reguladas e controladas pelo Estado, por sua vez 

respaldado em vários tratados internacionais e legislações específicas; e aparatos 

policiais. Até os hábitos da população passaram a ser regulado, principalmente, por 

teorias médicas e psicológicas; pelas corporações policiais; e por administradores 

científicos. Para Fiore (2005), é impossível identificar um único fator dentre os vários - 

religiosos, políticos, econômicos ou morais - envolvidos na construção da ideia de que o 

uso de SPA é um problema social. Sabe-se apenas que os Estados Unidos da América 

(EUA) foram os pioneiros no controle do uso de SPA e a instituírem um aparelho 

burocrático de controle de drogas. Porém, o autor acredita que alguns fatores possam ter 

contribuído para isso, como: a antipatia cristã pelos estados alterados de consciência 
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devido ao uso de algumas substâncias antigas, agravada pelo puritanismo asceta norte-

americano; a preocupação da elite com os exageros, consequentes do consumo de SPA, 

das classes mais baixas consideradas perigosas; o estímulo ao consumo de determinada 

SPA em detrimento de outra, devido aos interesses econômicos nacionais; e, por fim, a 

questão moralista associada à sociedade norte-americana.  

No Brasil, a problematização referente ao uso de drogas - lícitas e ilícitas - 

iniciou-se no século XX, sob as influências norte-americanas. Aqui, a questão das 

drogas sempre esteve relacionada às preocupações com a saúde e a segurança pública e, 

portanto, associadas à criminalização e à medicalização, respectivamente. Constatou-se 

que a primeira menção específica sobre drogas foi em 1914, logo após o Brasil ter 

aderido à Convenção de Haia
16

, que foi o Decreto nº 2.861, editado pelo presidente 

Hermes da Fonseca, que aprovava em todo o território a adoção de medidas que 

impedissem os abusos relacionados ao consumo de opiáceos. Já em 1921, no governo 

de Epitácio Pessoa, uma comissão formada por médicos, juristas e autoridades da 

polícia realizaram algumas modificações no código penal referentes ao uso de dessas 

SPA e, a partir do Decreto nº 4.294, estava proibida a venda de opiáceos por qualquer 

pessoa, estando esta sujeita à detenção. Além disso, este decreto estabelecia que 

qualquer pessoa em estado contínuo de embriaguez ao ponto de gerar transtornos para si 

mesmo, para terceiros ou à ordem pública, também seria punida e recolhida por 

internação compulsória em estabelecimentos adequados. Nesse mesmo ano, o Decreto 

nº 14.969 instituiu então na legislação brasileira o Sanatório para Toxicômanos criado 

para internar e tratar - ou corrigir - o toxicômano que, por sua vez poderia solicitar a 

própria internação, além de sua família e do juiz (Fiore, 2005).  

Destaca-se ainda o Decreto nº 30.930 de 1932 que incluiu também a maconha 

nas substâncias proscritas, além de definir que o porte de qualquer dessas SPA se 

configuraria enquanto crime passível de prisão, sendo o toxicômano/portador de tais 

substâncias internado pela justiça, por tempo indeterminado. Posteriormente, vários 

outros decretos e tratados
17

 foram sendo criados, ampliando-se a lista de SPA 

                                                             
16 A Convenção de Haia (também conhecida por Convenção do Ópio) teve início em 1911, sendo 

ratificada em 1912 e foi o primeiro tratado internacional que teve como objetivo controlar a venda de 

ópio, morfina e heroína e cocaína (Fiore, 2005). 

 
17 Em 1961, a Convenção Internacional Única sobre Entorpecentes estabeleceu uma lista de SPA 

divididas em quatro graus de periculosidade e, portanto, proibidas de serem comercializadas e 

consumidas. Esse tratado é considerado o mais rígido e também o mais importante de todos porque 

classifica essas substâncias não apenas pelo grau de toxicidade e possibilidade de dependência física e ou 
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consideradas nocivas, ilícitas e, portanto, proibidas, visando garantir a regulação e o 

controle do consumo dessas. A Lei nº 6.368 de 1976, conhecida por Lei de Tóxicos, 

instituía a obrigatoriedade de todos na colaboração da erradicação do consumo de 

substâncias ilegais. A Lei dos Tóxicos também estabeleceu que a definição dos níveis 

de dependência - física e ou psicológica - em relação à droga estaria a cargo da 

categoria médica que encaminharia tais casos para a decisão da justiça. Assim, a 

internação deixou de ser obrigatória e foi substituída pelo tratamento (Fiore, 2005). 

Em 1998, a partir do Decreto nº 2.632, criou-se o Sistema Nacional Antidrogas, 

composto pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) e pelo Conselho Nacional 

Antidrogas (Conad) que atuam juntos no planejamento, coordenação e supervisão; bem 

como, no controle das atividades voltadas à prevenção e repressão ao tráfico ilícito; ao 

uso indevido e à produção não autorizada de drogas e outras substâncias entorpecentes 

que acarretam dependência física e ou psíquica; além do desenvolvimento de atividades 

direcionadas à recuperação de pessoas consideradas dependentes dessas substâncias. Na 

atual legislação, cabe também à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

órgão do Ministério da Saúde (MS), a responsabilidade de regulamentar as substâncias 

que devem ser proibidas ou controlados no Brasil
18

 (Fiore, 2005).  

O panorama atual do consumo de álcool e drogas tem apontado para o aumento 

considerável do número de pessoas com graves padrões de comprometimentos físicos, 

psíquicos, sociais e econômicos, além de outros agravos decorrentes do uso nocivo 

dessas substâncias. Fato que torna a questão um problema de saúde pública no Brasil. 

Conforme Marlatt (1999, citado por Fiore, 2005), existem duas formas possíveis de 

abordagem às drogas: o modelo moral/criminal e o de doença do uso/ dependência de 

drogas. No primeiro modelo, o consumo de drogas é percebido como algo moralmente 

incorreto e, portanto, passível de punição. Já o segundo, o consumo gera dependência 

física e ou psicologia e, por isso, trata-se de uma doença que deve ser combatida e 

evitada.  

Dessa forma, as políticas existentes de combate às drogas só fizeram piorar o 

problema, porque abordam o uso nocivo do álcool e ou outras drogas a partir de uma 

                                                                                                                                                                                   
psicológica, mas também por suas propriedades medicinais. Sugere-se também pesquisas no site 

www.incb.org (Fiore, 2005).  

 
18  As formulações legais referentes às drogas, bem como o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 

legislação e ou regulação das mesmas, não serão discutidos nesta dissertação, visto que isso fugiria do 

escopo deste trabalho, que é analisar e discutir a relação entre as equipes que compõem os dois serviços 

de atenção em saúde e que prestam assistência ao usuário de álcool e ou outras drogas, a saber, a ESF e 

CAPS-AD III do município de Barbacena, em Minas Gerais.  
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visão religiosa ou médica, especificamente, a psiquiátrica biologicista, desconsiderando 

as implicações sociais, econômicas, políticas e psicológicas na compreensão desse 

problema O alcoolista e o usuário de drogas ilícitas são percebidos então como sujeitos 

doentes, marginais e ou criminosos. Desse modo, percebe-se que os modelos de 

tratamentos disponibilizados propõem a exclusão do usuário de seu convívio social. 

Diante de tal problemática, tornou-se, então, urgente a construção de políticas públicas 

comprometidas com a promoção, a prevenção, o tratamento humanizado, a integração 

social e a produção de autonomia às pessoas que sofrem pelo uso nocivo dessas 

substâncias (Ministério da Saúde, 2004 a; 2005 a; 2005 b). 

Em 2001, ocorreu a III Conferência Nacional de Saúde Mental, onde foram 

propostas as recomendações referentes à construção de ações e estratégias específicas 

ao cuidado de pessoas que sofrem com os agravos decorrentes do uso nocivo de álcool e 

ou outras drogas. O Ministério da Saúde instituiu, no âmbito do SUS, o Programa 

Nacional de Atenção Comunitária aos Usuários de Álcool e outras Drogas que aborda 

o uso prejudicial de SPA como sendo um problema de saúde pública, situado no campo 

da saúde mental e, estabelece diretrizes voltadas à ampliação do acesso ao tratamento, à 

compreensão integral e dinâmica do problema e à promoção de direitos. O Programa 

organiza ações de promoção, prevenção, proteção à saúde e educação, norteadas pela 

Política da Redução de Danos (Ministério da Saúde, 2005a).  

De acordo com Cruz (2006), algumas ações de RD são realizadas na Europa 

desde o século XX, porém as noções contemporâneas surgiram em 1970 na Holanda, à 

época da formulação das políticas de drogas desse país. No Brasil, a política de Redução 

de Danos foi utilizada, a princípio, em ações estratégicas na prevenção das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) e, mostrou-se tão eficaz que, logo, tornou-se uma das estratégias norteadoras do 

Programa de Assistência aos Usuários de Álcool e outras Drogas implementado pelo 

Ministério da Saúde (2004a).  

A Redução de Danos tem como princípio reduzir as consequências danosas do 

uso de SPA – lícitas e ilícitas – sem exigir, a priori, que o usuário mantenha-se 

abstinente. Para isso, adota medidas preventivas com o intuito de diminuir os danos 

provocados pelo uso de drogas, mesmo que o usuário não pretenda ou não consiga 

interromper o consumo de SPA (Cruz, 2006). Apesar de a RD se contrapor às duas 

abordagens anteriores - justiça terapêutica e biomédica -, percebe-se ainda certa 

banalização, por parte da mídia brasileira, no que se refere às ações de RD realizadas, 
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existindo forte tendência em remetê-las apenas à distribuição e troca de seringas para 

usuários de drogas injetáveis e, portanto, vulneráveis à contaminação com o vírus HIV 

(Fiore, 2006). Assim, é válido enfatizar que a política de RD compõem-se de estratégias 

e ações, de cunho educativo e preventivo, que visam prestar informações acerca de 

métodos mais seguros e menos danosos de consumo de SPA, estimulando a participação 

e o papel autorregulador do usuário de álcool e outras drogas, promovendo o seu 

engajamento e a promoção de autonomia de usuários e familiares (Ministério da Saúde, 

2004 a).  

No que se refere à assistência prestada ao usuário de álcool e ou outras drogas, a 

RD propõe às instituições e aos profissionais a utilização de técnicas que proporcionem 

opções de tratamento mais viáveis ao sujeito/usuário de SPA, ao invés de lhe exigir, a 

qualquer custo, a abstinência. Cruz (2006) explica que a RD não desconsidera a 

importância da abstinência para determinados pacientes, pelo contrário, isto também 

está incluído como mais uma possibilidade de tratamento. Outro ponto importante 

relacionado à RD é o fato de que esta política facilita o acesso do usuário às instituições 

de saúde, bem como favorece a sua vinculação com os profissionais que ali atuam. Pois, 

a RD implica na aceitação integral desse sujeito em relação às suas limitações e 

potencialidades, modificando, aos poucos, a forma como ele lida consigo e com o 

mundo. No entanto, as propostas as propostas de RD contrariam algumas instituições, 

cujas práticas são fundamentadas na abstinência completa e imediata como o principal 

critério de inserção e manutenção do tratamento como, por exemplo, as comunidades 

terapêuticas.  

Conforme Melo (2013), o termo comunidade terapêutica foi utilizado, pela 

primeira vez, por Thomas Main, em 1947, para definir um modo humanizado de 

tratamento no hospital psiquiátrico, oposto ao modelo tradicional asilar, capaz de tornar 

o tratamento psiquiátrico eficaz e verdadeiro. Posteriormente, o psiquiatra Maxwell 

Jones, na década de 1950, desenvolveu um trabalho no Belmont Hospital, na Inglaterra, 

que se configurou como a base para o funcionamento das comunidades terapêuticas 

(CT). Inicialmente, esse trabalho tinha o propósito de tratar as neuroses de guerra dos 

soldados ingleses. Depois, o tratamento oferecido pelas CT foram abrangendo outras 

patologias, principalmente, as toxicomanias. A base terapêutica utilizada por Maxwell 

Jones centrava-se em abordagens educativas, discussões reflexivas e encenações 

dramáticas que buscavam construir padrões de relacionamento em um ambiente grupal, 
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seguro e terapêutico e, ao mesmo tempo, regido por normas de convivência em grupo
19

 

(Damas, 2013).  

Atualmente, as CT configuram-se em ambientes de internação para o tratamento 

da dependência química e utilizam programas estruturados e intensivos para obter e 

manter a abstinência de determinadas SPA. O tratamento inicia-se em ambiente fechado 

e, posteriormente, o usuário é encaminhado para outros locais de semi-internação e ou 

ambulatório (Fracasso & Landre, 2012). No Brasil, as CT também são popularmente 

conhecidas como fazendinhas, pois, geralmente, estão situadas em zona rural, afastadas 

dos centros urbanos que é onde ocorrem a maior oferta de álcool e outras drogas. O 

tratamento oferecido pelas CT preconiza a abstinência total e baseia-se em diferentes 

tipos de métodos, a saber, o religioso/espiritual; o laboral; e médico-assistencialista. 

Podendo haver, inclusive, a mistura desses métodos (Damas, 2013).  

Damas (2013) supõe que o aumento do consumo do crack no Brasil; as notícias 

e ideologias, de cunho higienista, propagadas pela mídia; e a insuficiência de 

dispositivos do SUS direcionados à assistência ao usuário de álcool e outras drogas, são 

fatores que contribuíram para a expansão das CT no país. Nesse sentido, o autor 

considera que a rede de atenção psicossocial precisa ser ampliada, principalmente, o 

número de leitos em hospital geral e de CAPS-AD bem organizados e articulados com 

os serviços da atenção básica em saúde. O autor observa que no Brasil, as CT têm 

assumido o tratamento de mais da metade dos usuários de álcool e ou outras drogas, 

chegando a 80% desses em determinadas regiões. Para Damas (2013), “negar a 

existência das CT como dispositivos largamente utilizados em nosso meio para a 

atenção aos dependentes químicos seria ainda mais grave que apenas defendê-las ou 

aprová-las radicalmente” (p.62). Por outro lado, o autor afirma que, apesar da expansão 

das CT, ainda não existem evidências científicas que comprovem a eficácia do 

tratamento oferecido por essas instituições. Os estudos são escassos, pouco relevantes e 

com algumas limitações metodológicas e, portanto, o autor conclui que “não há 

evidência científica suficiente que apoie uma superioridade do método das CT em 

relação a outras formas de tratamento, exceto se comparado a modelos carcerários” 

(p.55). 

Em relação ao funcionamento das CT, Damas (2013) destaca algumas críticas, 

principalmente, aquelas relativas ao funcionamento dessas que, em sua maioria, se 

                                                             
19 Para melhor compreensão acerca do surgimento das CT, bem como de suas propostas de atuação, 

sugere-se a leitura dos seguintes autores: Jones (1953) e Melo (2013).  
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assemelham aos de uma instituição total, a saber, a segregação e a rotina rígida de 

atividades. Segregação porque é proposto um tratamento asilar, no qual, por um 

período, o usuário não pode ter contato com a sua família ou com a comunidade. Além 

disso, as CT geralmente tipificam o usuário que será admitido em tratamento, excluindo 

alguns baseados em critérios próprios. Em relação às rotinas rígidas, por exemplo, as 

CT frequentemente estabelecem horários fixos e limitados para a realização de tarefas 

que são impostas em um sistema de regras. Além disso, o autor destaca que essas 

atividades são realizadas com outras pessoas, tratadas da mesma maneira e obrigadas a 

fazerem as mesmas tarefas, na maioria das vezes, sob a supervisão e ou vigilância de 

funcionários da instituição. Nesse sentido, o autor reforça a importância da fiscalização 

e observação contínuas em relação às atividades desenvolvidas pelas CT, tanto pelos 

profissionais da rede de saúde e dos órgãos de vigilância quanto pela sociedade (Damas, 

2013). 

A outra crítica em relação à CT e, que nos remete, mais uma vez, à discussão 

acerca da política de RD, refere-se à exigência paradoxal da abstinência enquanto 

critério de tratamento. Pois, como é possível exigir a abstinência ao sujeito que procura 

pelo tratamento justamente porque ele não consegue interromper o uso da substância? 

Cruz (2006) considera que os profissionais que desconhecem as estratégias de RD, 

atuam desconsiderando as várias nuances e fatores implicadas no uso de álcool e ou 

outras drogas e, portanto, tendem a lidar com todos os indivíduos de uma mesma forma, 

como se eles fossem iguais, desconsiderando a noção de sujeito. Dessa forma, ao exigir 

a abstinência imediata a todos os usuários de álcool e ou outras drogas, o profissional e 

ou a instituição exclui e priva do tratamento os demais, incapazes de atender tal 

exigência.  

Nesse sentido, Carlini (1999, apud Cruz, 2006) considera que a política de RD 

representa “não apenas de uma mudança de paradigma, mas também da adoção de uma 

política que respeite a pluralidade de modos de vida e que atue a partir da aceitação 

desta realidade” (p.18). Dessa forma, ressalta-se que as políticas públicas de saúde 

vigentes definem que a assistência prestada ao usuário de álcool e outras drogas deve 

incluir os Programas de Redução de Danos e os da rede de atenção básica em saúde, 

além de priorizarem os dispositivos extra-hospitalares, por exemplo, os CAPS-AD 

(Ministério da Saúde, 2004a; 2004b; 2005b).  

O CAPS-AD é o serviço especializado na assistência às pessoas com transtornos 

relacionados ao uso nocivo de álcool e ou outras drogas. Regulamenta-se pela portaria 
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GM 336/02 e, mais especificamente, pela portaria nº 130 de 26 de janeiro de 2012. É 

orientado pelos princípios da territorialidade, da rede de saúde e pela Política de 

Redução de Danos (Ministério da Saúde, 2004b). Atua como serviço estratégico e 

substitutivo aos hospitais psiquiátricos, respeitando o meio cultural e a comunidade no 

qual se insere, buscando atender às demandas e se adequar às necessidades singulares 

dos usuários acolhidos no serviço, bem como promover estratégias de enfrentamento 

com o objetivo de reabilitar e reinserir o usuário de álcool e drogas na comunidade 

(Ministério da Saúde, 2004b; Cruz & Ferreira, 2007). Conforme determinam as 

portarias supracitadas, cabe, ainda, ao CAPS-AD organizar a rede local de serviços de 

atenção ao usuário de álcool e outras drogas em seu território de atuação e, ainda, atuar 

de forma articulada com os demais serviços assistenciais da saúde mental e da rede de 

atenção básica em saúde (Ministério da Saúde, 2009; 2012). 

 

1.2.2. A assistência ao usuário de álcool e outras drogas no município de 

Barbacena: contextualizando a atual rede de atenção psicossocial 

De acordo com o que foi visto até aqui, pode-se compreender que a assistência 

ao usuário de álcool e outras drogas implica em cuidados articulados com os demais 

serviços de saúde, bem como os de outros setores. Nesse sentido, em 23 de dezembro de 

2011, foi decretada a Portaria nº 3.088 que institui a rede de atenção psicossocial 

(RAPS) e tem a finalidade de criar, ampliar e articular os pontos de atenção à saúde para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e ou com necessidades decorrentes do uso 

de álcool e ou outras drogas, no âmbito do SUS. Para isso, a RAPS propõe serviços de 

base territorial que estejam em proximidade com os sujeitos, famílias e comunidades e 

que integrem ações de promoção da saúde, desenvolvendo o cuidado nas crises, 

estabelecendo parcerias com outros setores e incluindo a participação cidadã. Essas 

ações devem estar pautadas nas seguintes diretrizes (Ministério da Saúde, 2011): 

 

a) O cuidado em liberdade, em que a atenção acontece em serviços abertos 

e que construam espaços de sociabilidade; 

b)  A produção de saúde a partir das demandas dos sujeitos, da valorização 

da escuta e em direção a sua emancipação social ou autonomia; 

c) A cidadania através da elevação dos usuários dos serviços ao estatuto de 

sujeitos de direito; 
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d) A singularidade de cada sujeito diante da experiência do sofrimento 

mental e da própria vida, considerando o que há de único na forma como 

ele se situa frente ao desejo do outro e aos seus próprios sintomas; 

e) A interdisciplinaridade em que o trabalho em equipe é produzido 

levando-se em consideração os diversos saberes na produção do cuidado, 

rompendo com a centralidade das ações profissionais individuais; 

f) A intersetorialidade enquanto articulação de saberes e experiências que 

englobam as dimensões das políticas sociais, mas também sua interface 

com outras dimensões da cidade; 

g) O desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; 

h) A noção de território enquanto espaço social onde são construídas as 

referências de vida, redes de relações e histórias e são produzidos 

sentidos para os lugares habitados, para além da noção de espaço 

geográfico; 

i) O trabalho em rede como um modo de organização do trabalho que 

envolve um conjunto de serviços de diferentes complexidades e níveis de 

atenção e que interagem na construção do cuidado compartilhado e sob a 

lógica da corresponsabilização. 

 

A Portaria nº 3.088 estabelece, ainda, 07 (sete) eixos de níveis de atenção que 

abarcam os seguintes dispositivos, conforme explicitados abaixo:  

 

I. Atenção Básica em Saúde: UBS, NASF, ESF, Consultório na Rua, Apoio 

aos serviços do componente atenção residencial de caráter transitório, 

Centros de Convivência e Cultura; 

II. Atenção Psicossocial Especializada: CAPS, em suas diferentes 

modalidades; 

III. Atenção de Urgência e Emergência: SAMU, sala de estabilização, UPA 

24 horas e portas hospitalares de atenção à urgência, e Pronto-Socorro. 

IV. Atenção Residencial de Caráter Transitório: Unidades de Acolhimento e 

serviço de atenção em regime residencial, 

V. Atenção Hospitalar: enfermaria especializada em hospital geral, serviço 

hospitalar de referência para pessoas com necessidades decorrentes do 

uso de álcool, crack e outras drogas; 
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VI. Estratégias de Desinstitucionalização: Serviços Residenciais 

Terapêuticos, Programa de Volta para Casa, 

VII. Estratégias de Reabilitação Psicossocial: Iniciativas de geração de 

trabalho e renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais. 

 

Atualmente, a rede de atenção psicossocial de Barbacena atua em conformidade 

com as diretrizes do SUS, Lei nº 8.080/90; da Reforma Psiquiátrica, Lei 10.216/01; e 

com a portaria nº 3.088/11, privilegiando os serviços substitutivos aos hospitais 

psiquiátricos e buscando sempre romper com os estigmas referentes aos transtornos 

mentais, ainda presente nessa cidade. A rede de atenção psicossocial de Barbacena é 

composta pelos seguintes serviços, aqui separados em seus respectivos eixos
20

, 

conforme indicados pela Portaria nº 3.088/11:  

a) Eixo I: 19 unidades básicas de saúde, 25 equipes de ESF, três unidades de 

apoios, três equipes de NASF, nove equipes de saúde bucal, uma equipe de 

Consultório na Rua, uma equipe de Melhor em Casa e um Centro de 

Convivência e Cultura; 

b) Eixo II: um CAPS-AD III e um CAPS III; 

c) Eixo III: quatro hospitais e uma central reguladora do SAMU; 

d) Eixo V: um hospital de referência que disponibiliza 10 leitos para assistir às 

pessoas com sofrimento mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso 

de álcool, crack e outras drogas. 

e) Eixo IV: 32 residências terapêuticas com, aproximadamente, 180 moradores 

egressos de internações de longa permanência nos hospitais psiquiátricos de 

Barbacena.  

 

Vale ressaltar que a rede de atenção psicossocial em Barbacena contempla ainda 

outros dispositivos que não são estipulados nos eixos definidos pela Portaria nº 

3.088/11, são eles: o ambulatório de saúde mental (ASM) e o hospital dia - álcool e 

drogas (HD-AD), ambos da FHEMIG. O primeiro serviço oferece atendimentos 

psiquiátricos e psicológicos, por agendamentos prévios, aos usuários que apresentem 

algum tipo de transtorno mental, mas que se encontram estabilizados; já o HD-AD, 

extinto em julho de 2015, funcionava de modo complementar ao CAPS-AD III. Atendia 

                                                             
20 Na RAPS de Barbacena ainda não existem os dispositivos referentes aos eixos IV e VII.  
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aos usuários de álcool e outras drogas, de segundas às sextas-feiras, na modalidade de 

permanência dia, apenas os usuários encaminhados pelo CAPS-AD III, com as ressalvas 

de que não estivessem em consumo de álcool, crack ou outras drogas e tampouco não 

apresentassem comorbidades psiquiátricas. O HD-AD não trabalhava sob a perspectiva 

da Política de Redução de Danos, preconizava a abstinência total do consumo de álcool 

e outras drogas. Fato que acabou por diminuir a demanda e, consequentemente, os 

encaminhamentos dos usuários advindos do CAPS-AD III, visto que apenas uma 

minoria desses conseguia manter-se em abstinência completa. 

 

1.2.3. Caracterizando os dispositivos pesquisados 

a) A Equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF):  

 

No presente estudo, a pesquisadora se restringiu em analisar a articulação entre 

dois dispositivos que compõem a rede supracitada, a saber: o CAPS-AD III e a ESF. 

Optou-se por não definir o nome do bairro da UBS selecionada, visando proteger o 

anonimato dos profissionais da ESF 
21

que ali atuam.  

Essa ESF atende uma área com 9.000 habitantes que se caracteriza por: 

população muito pobre; moradias de estruturas físicas pequenas e precárias e 01 

conjunto habitacional popular; ruas sem ou com pouca pavimentação; alto índice de 

evasão escolar; número considerável de adolescentes e jovens envolvidos com o 

consumo de substâncias ilícitas e de gravidezes precoces; alto índice de violência 

doméstica e social (conflitos, agressões físicas e furtos); tráfico de drogas e pouco 

policiamento nas ruas. Identificou-se também a existência de 03 serviços - um público e 

dois filantrópicos - que oferecem oficinas de grupo, atividades recreativas e/ou de 

convivência, destinados às crianças, mulheres e idosos com enfoque na assistência 

social. 

À época da entrevista, a UBS tinha instalações físicas precárias e recursos 

matérias e humanos bastante limitados. A enfermeira, coordenadora da UBS, não soube 

informar precisamente quando ocorreu a implantação daquela unidade, mas acredita ter 

sido há mais de 10 anos, quando a comunidade ainda era bem menor. Já à época da 

realização do grupo focal (até os dias atuais) a UBS encontrava-se sob nova 

                                                             
21 O processo de seleção desta ESF em específico está detalhado no capítulo 8, na p. ?, do presente 

trabalho. 
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coordenação, instalada em uma estrutura física melhor, ampla e bem arejada, onde atua 

uma equipe composta por um recepcionista, um digitador, um auxiliar de serviços 

gerais e uma equipe de ESF composta por: uma enfermeira, um médico clínico, uma 

técnica de enfermagem e oito agentes comunitários de saúde. Dentre as atividades 

realizadas pela equipe de ESF estão os grupos de orientação e cuidados aos hipertensos 

e ou diabéticos, renovações de receituários, consultas de pré-natal e orientação às 

gestantes, vacinações, puericultura, realização de exames de Papanicolau, além de 

outras campanhas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Vale ressaltar que, conforme 

informações de ambas as coordenadoras que participaram desta pesquisa, aquela equipe 

de ESF nunca realizou ações direcionadas à assistência ao usuário de álcool e outras 

drogas. 

Essa equipe da ESF também recebe o suporte de uma equipe do NASF que 

realiza atividades grupais, de frequência semanal, com os usuários daquela UBS. Essa 

equipe do NASF é composta por uma assistente social, uma nutricionista, uma 

fisioterapeuta, um educador físico e duas psicólogas. 

 

b) O Centro de Atenção Psicossocial - álcool e outras drogas (CAPS-AD III): 

 

Inaugurado em outubro de 2012, o CAPS-AD III é o principal serviço a prestar 

assistência aos usuários de álcool e outras drogas em Barbacena e região
22

 (a 

região/microrregião e a região ampliada/macrorregião são compostas respectivamente 

por 15 e 36 municípios) Os municípios da região não têm serviços especializados em 

saúde mental e, quando necessitam, direcionam-se aos CAPS em Barbacena. Já os 

municípios da região ampliada contam com alguns CAPS e, se referenciam à 

Barbacena, apenas quando necessitam de vagas para internações em hospital 

psiquiátrico, uma vez que ambos os CAPS de Barbacena funcionam enquanto 

reguladores para a internação em instituição psiquiátrica. 

Inicialmente, o CAPS-AD III funcionava na região central do município, em 

uma casa de construção antiga e de estrutura física média. Se por um lado, o espaço 

reduzido limitava as opções de oficinas ofertadas, por outro, tornava-se um local 

acolhedor que possibilitava a constante interação e entrosamento da equipe com os 

frequentadores do serviço. Em abril de 2015, o CAPS-AD III passou a funcionar em um 

                                                             
22  Os municípios que compõem a micro e a macrorregião estão listados e podem ser consultados  neste 

trabalho na parte referente aos anexos.  
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bairro afastado da região central e que, curiosamente, também pertence à região 

sanitária nº 6 da ABS
23

. Atualmente, o CAPS-AD III é composto por equipe 

multiprofissional formada por três médicos (um psiquiatra e dois clínicos), quatro 

psicólogos, quatro enfermeiros, nove técnicos de enfermagem, dois assistentes 

administrativos, dois auxiliares de serviços gerais, dois motoristas, um porteiro, um 

farmacêutico e um auxiliar de farmácia. Esse serviço oferece acolhimentos diurnos 

(07:00 às 19:00h); atendimentos individuais e em grupo aos usuários e familiares; 

visitas domiciliares; variadas oficinas terapêuticas; além de disponibilizar sete leitos 

para a hospitalidade noturna. Os critérios para a admissão em leito de hospitalidade 

noturna seguem as indicações da portaria nº 130/12 do Ministério da Saúde e baseiam-

se “em critérios clínicos, em especial desintoxicação, e/ou em critérios psicossociais, 

como a necessidade de observação, repouso e proteção, manejo de conflito, dentre 

outros” (art. 5º, item VI). O serviço oferece também três modalidades de cuidado: o 

intensivo (permanência 4 a 8 horas por dia, de 3 a 7 dias por semana, podendo, incluir a 

hospitalidade noturna); o semi-intensivo: (permanência de 4 a 8 horas, por até 3 dias na 

semana) e o não-intensivo (permanência de 4 a 8 horas por até 3 dias no mês). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Vale esclarecer que à época da realização da entrevista com a coordenadora da ESF, o CAPS-AD III 

localizava-se na região central de Barbacena, ao passo que na realização dos grupos focais, este serviço já 

havia mudado de endereço.  
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CAPÍTULO 2 

O Percurso Metodológico e os Aportes Teóricos 

______________________________________________________________________ 

 

A pesquisa qualitativa possibilita estudar os fenômenos referentes aos seres 

humanos e às suas intrincadas relações sociais. No entanto, para que determinados 

fenômenos sejam bem compreendidos, é imprescindível analisá-los nos contextos onde 

ocorrem, bem como compreender as perspectivas dos sujeitos neles envolvidos (Godoy, 

1995). Numa pesquisa qualitativa busca-se compreender a lógica interna de grupos, 

instituições e atores sociais, bem como os seus respectivos valores culturais, as 

representações acerca de suas histórias ou de temas específicos; as relações 

estabelecidas entre esses indivíduos e desses com as instituições e ou movimentos 

sociais; e, ainda, os processos sócio-históricos e ou de implementação de políticas 

públicas e sociais (Minayo, 2006).  Desse modo, pode-se afirmar que o objeto de estudo 

da pesquisa qualitativa é o conjunto de fenômenos humanos - entendido como parte da 

realidade social - e o universo da produção humana que pode se resumir no mundo das 

relações, das representações e da intencionalidade (Minayo, 2006; 2012). 

Minayo (2012) afirma que o processo de trabalho científico na pesquisa 

qualitativa deve ser realizado considerando uma linguagem baseada em conceitos, 

proposições, hipóteses, métodos e técnicas. E deve seguir um processo espiral: iniciado 

por uma problematização e finalizado com uma resposta que originará novas perguntas. 

Ao processo espiral, a autora dá o nome de ciclo de pesquisa e o divide em três etapas: 

 

• A fase exploratória, que consiste na elaboração do projeto de pesquisa e 

de todos os procedimentos necessários que antecedem a entrada do 

pesquisador no campo a ser investigado; 

• O trabalho de campo, que é a fase central para o conhecimento da 

realidade. Nessa fase, o pesquisador levará para a prática a construção 

teórica elaborada anteriormente. Durante o trabalho em campo, o 

pesquisador poderá realizar observações, entrevistas, levantamentos de 

materiais documentais etc; 

• A análise e o tratamento do material empírico e documental, que consiste 

na utilização de procedimentos que possibilitem compreender e 

interpretar os dados coletados durante a fase empírica, bem como, 
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articulá-los com a teoria que fundamentou o projeto e outras leituras 

teóricas. 

2.1. A Fase exploratória 

2.1.1. Local da Pesquisa 

 

Considerando que o objetivo da presente pesquisa é compreender a articulação 

entre a ESF e o CAPS-AD III de Barbacena, é importante esclarecer que a pesquisa 

empírica ocorreu em dois locais e com duas equipes distintas, representantes dos 

dispositivos mencionados acima.  

Considerando que a ABS é composta por muitos profissionais, fez-se necessário 

delimitar bem a amostra de estudo, de tal forma que esta fosse significativa e, ao mesmo 

tempo, possibilitasse o aprofundamento daquilo que se pretendia compreender. Para 

tanto, a pesquisadora estabeleceu, como critério, estudar a equipe de ESF que atuasse 

em uma área, no município de Barbacena, com o maior número de usuários de álcool e 

ou outras drogas, visando compreender como essa equipe lida com tal problemática e se 

a equipe articula-se com a do CAPS-AD III. Pois, Minayo (2006) aponta que 

 

numa busca qualitativa o pesquisador deve preocupar-se menos com a 

generalização e mais com o aprofundamento, a abrangência e a diversidade 

no processo de compreensão, seja de um grupo social, de uma organização, 
de uma instituição, de uma política ou de uma representação. E ainda, uma 

amostra qualitativa ideal é a que reflete a totalidade das múltiplas dimensões 

do objeto de estudo (pp. 196-197). 

 

Outro ponto a ser elucidado, refere-se ao estudo documental que foi realizado 

apenas no dispositivo CAPS-AD III, uma vez que a pesquisadora constatou que, 

geralmente, os prontuários da UBS não contêm informações significativas referentes ao 

consumo de álcool e ou outras drogas. Além disso, realizar o levantamento de todos os 

prontuários existentes em todas as UBS de Barbacena demandaria um tempo não 

compatível com aquele estipulado para a elaboração desta presente dissertação de 

Mestrado.  

Diante disso, antes de definir qual a equipe de ESF participaria da pesquisa, 

buscou-se identificar a área com maior incidência de usuários de álcool e ou outras 

drogas. Para isso, a pesquisadora utilizou a técnica da pesquisa documental
24

 e fez um 

                                                             
24 Vale lembrar que o estudo documental referente a tais dados ocorreu nos meses de julho de 2014 a 

fevereiro de 2015, abrangendo os registros de usuários cadastrados no CAPS-AD III desde a sua 

inauguração, ou seja, outubro de 2012. 
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levantamento de dados nos registros de atendimentos realizados no CAPS-AD III, que 

buscou identificar qual(is) bairro(s), em Barbacena, apresentaria a maior incidência de 

pessoas que consomem álcool e ou outras drogas de forma prejudicial e que foram ou 

ainda estavam sendo cuidadas pela equipe do CAPS-AD III. A pesquisadora constatou, 

então, que a área com maior incidência pertencia à região sanitária nº 6, conforme 

constava no mapa
25

 de regiões cobertas pela ABS. Observou-se que tal região sanitária é 

composta por três UBS, cinco equipes de ESF e duas equipes de NASF, oferecendo 

cobertura em saúde para quinze bairros. No entanto, a pesquisadora também observou 

que os dados levantados apontavam a maior incidência para uma microrregião 

específica, dentro da região sanitária nº 6. Logo, optou-se por fazer um recorte dessa 

região sanitária, restringindo o estudo apenas com a equipe de ESF que atende essa 

microrregião específica
26

. 

 

2.1.2. Procedimentos de coleta de informações da Pesquisa 

 

A princípio, contatou-se a coordenadora de Saúde Mental do Município de 

Barbacena para apresentar-lhe a proposta desta pesquisa e receber a autorização 

expressa para a realização da mesma. Posteriormente, a pesquisadora apresentou essa 

proposta à gerência do CAPS-AD III que concordou e também autorizou a execução da 

pesquisa, bem como ainda disponibilizou o espaço físico daquele serviço para a 

realização dos grupos focais. 

O contato com a coordenação da atenção básica e da ESF ocorreu apenas após a 

identificação da região sanitária que seria estudada. A coordenação foi informada, 

então, acerca da proposta da pesquisa e autorizou a realização da mesma com a equipe 

de ESF que referencia a microrregião selecionada. Por último, a pesquisadora contatou a 

enfermeira, coordenadora da UBS, e apresentou a proposta de pesquisa à coordenadora 

e aos demais profissionais daquela equipe de ESF, convidando-os a participarem do 

grupo focal. Considera-se que esse contato presencial foi muito importante, pois 

possibilitou à pesquisadora a obtenção de informações fundamentais para compreender 

                                                                                                                                                                                   
 
25 A pesquisadora utilizou um mapa que caracteriza geograficamente os distritos, regiões e microrregiões 

sanitárias e as unidades de saúde com cobertura da ABS. Esse mapa foi gentilmente cedido pela 

coordenação de saúde mental de Barbacena e não consta nos anexos desta pesquisa com a intenção de 

preservar o anonimato da equipe de ESF participante do presente estudo. 

 
26 O nome da microrregião também não foi informado pelo mesmo motivo na nota anterior, ou seja, 

visando manter o anonimato da equipe que participou deste estudo.  
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o funcionamento daquele serviço, bem como saber acerca da composição de equipe, a 

área de abrangência dessa microrregião sanitária, as ações realizadas no território e o 

fluxo de trabalho da equipe. Possibilitou, também, a aproximação da pesquisadora junto 

aos profissionais daquela unidade, além da certificação da disponibilidade desses em 

compartilhar as suas experiências com a pesquisadora. 

 

2.2. Instrumentos e técnicas utilizados 

2.2.1.  Estudo Documental 

 

O estudo documental refere-se ao exame ou reexame analítico de materiais de 

natureza diversa, com o intuito de buscar informações novas e ou complementares. Os 

documentos podem ser compreendidos de uma forma ampla, incluindo os materiais 

escritos, estatísticos e iconográficos. A principal vantagem do estudo documental é 

possibilitar o estudo de pessoas, eventos e acontecimentos aos quais não se tem o acesso 

físico por questões temporais e ou espaciais (Godoy, 1995).   

Optou-se pela utilização dessa técnica por considerar que os prontuários 

cadastrados no CAPS-AD III ofereceriam, de modo mais simples e abrangente, os 

dados relacionados ao consumo de álcool e outras drogas em Barbacena. Então, nesse 

sentido, o estudo documental contribuiu para que a pesquisadora definisse a sua 

amostragem da pesquisa. O estudo documental foi realizado no programa informatizado 

do setor administrativo do CAPS-AD III, onde estão cadastradas as informações de 

todas as pessoas atendidas nesse serviço. A investigação ocorreu entre os meses de 

julho de 2014 a fevereiro de 2015 e se restringiu aos seguintes critérios: apenas as 

pessoas que residem no município ou distritos de Barbacena e que apresentem 

diagnósticos referentes aos transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 

SPA, conforme a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

relacionados à Saúde (CID-10), da Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Vale esclarecer que nos cadastros do programa informatizado do CAPS-AD 

constam as seguintes informações: nome completo do usuário e de seus genitores, data 

de nascimento, números de alguns documentos (carteira de identidade, cadastro de 

pessoa física e cartão SUS), endereço, data do primeiro atendimento realizado no 

CAPS-AD III, informações básicas referentes à situação trabalhista e nível de 

escolaridade, contatos telefônicos, o CID-10 e as modalidades de tratamento utilizadas 
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por aquele usuário, as datas em que o usuário foi atendido naquele serviço, bem como, 

alguns dados referentes a encaminhamentos. Assim, foi possível saber como o usuário 

chegou ao CAPS-AD III, se ele foi encaminhado, recebeu alta ou se ainda permanece 

em tratamento naquele dispositivo.  

Após o levantamento dos endereços, esses dados foram separados por bairros ou 

distritos pertencentes à Barbacena e, posteriormente, contabilizados. Em sequência, 

baseando-se no mapa da ABS, os bairros e distritos foram distribuídos e agrupados 

conforme as regiões sanitárias às quais pertencem. Por fim, contabilizou-se cada região 

sanitária a fim de identificar qual apresentaria o maior número de pessoas que fazem 

uso prejudicial de álcool e ou outras drogas. Então, como já explicado, foi identificada a 

região sanitária nº 6, ou melhor, uma microrregião específica pertencente a essa região. 

 

2.2.2. Entrevista semi-estruturada 

 

A entrevista visa levantar informações relevantes sobre o objeto de pesquisa e, 

portanto, a sua preparação deve ser uma das etapas mais importantes da investigação. O 

seu planejamento deve considerar o objetivo a ser alcançado e o entrevistado escolhido 

deve ter familiaridade com o tema a ser investigado. Deve-se verificar a sua 

disponibilidade para participar da entrevista e, dependendo do tipo de entrevista, 

preparar o roteiro com os pontos ou questões importantes (Lakatos & Marconi, 1991; 

Minayo, 2012). 

As entrevistas podem ser classificadas em não estruturadas, semi-estruturadas e 

fechadas, conforme o formato em que são organizadas. A entrevista não estruturada 

permite que o informante fale livremente acerca de um tema específico e as perguntas, 

quando feitas pelo investigador, devem buscar um maior aprofundamento das reflexões. 

Na entrevista fechada, elabora-se um questionário estruturado em que o informante fica 

condicionado a responder apenas as questões ali presentes. Já a entrevista semi-

estruturada é formulada com questões abertas e fechadas, dando ao entrevistado a 

possibilidade de expor as suas opiniões, sem ficar atado à indagação formulada. Esse 

tipo de entrevista segue um roteiro preestabelecido, assegurando aos entrevistadores 

menos experientes que as suas hipóteses e pressupostos sejam contemplados na 

entrevista (Minayo, 2012). 

Nesta pesquisa, utilizou-se a entrevista semi-estruturada enquanto a ferramenta 

de coleta das informações relevantes à fase exploratória. A entrevista ocorreu, de forma 
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presencial, com a coordenadora da UBS selecionada, visando compreender a 

composição daquela equipe e também as ações que realizam. As respostas foram 

registradas no formulário de entrevista e serviram de apoio para a elaboração do roteiro 

utilizado nos grupos focais. 

 

2.3. O trabalho de Campo 

 

Para Minayo (2006, p.202), “em pesquisas qualitativas, o termo campo refere-se 

ao recorte espacial que diz respeito à abrangência, em termos empíricos, do recorte 

teórico correspondente ao objeto de investigação”. A autora ressalta que essa etapa é 

essencial na pesquisa qualitativa, pois permite a interação entre o pesquisador e os 

sujeitos pesquisados. Minayo considera que eles fazem parte de uma relação de 

intersubjetividade, que não resulta em realidade concreta, mas em produto 

compreensivo, de uma descoberta construída a partir das disposições do investigador, 

ou melhor, a partir de suas hipóteses, dos pressupostos teóricos, do seu quadro 

conceitual e metodológico, de suas entrevistas e observações, e de suas interações no 

campo e nas inter-relações com os pares (Minayo, 2006). A autora orienta que o 

trabalho de campo deve ser organizado em seus aspectos operacionais e nos referenciais 

teóricos e o pesquisador deve, ainda, selecionar os fatos a serem observados e o modo 

como serão coletados e analisados. 

 

2.3.1. Grupo Focal 

 

O grupo focal se constitui em um tipo de entrevista realizada em grupos, 

preferencialmente, pequenos e homogêneos, em que a coleta de dados é realizada a 

partir da interação grupal e através de uma ampla problematização acerca de um tema 

específico. Esses encontros grupais possibilitam aos participantes explorarem os seus 

diversos pontos de vista acerca de um determinado fenômeno social, gerando seus 

próprios questionamentos e possíveis respostas pertinentes ao objeto investigado. Cabe 

lembrar que o grupo focal não busca um consenso, mas a pluralidade de ideias que 

intensifiquem o acesso às informações buscadas, seja pela possibilidade de gerar novas 

concepções, a partir da interação entre os indivíduos participantes, ou pela análise e 

problematização em profundidade de uma ideia específica (Backes et al., 2011). 
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A grande vantagem da utilização dessa técnica é que ela possibilita maiores 

níveis de reflexão e de compreensão do conteúdo explorado em relação às outras 

técnicas de coleta de dados. O grupo focal permite verificar como as pessoas avaliam 

um fenômeno, definem um problema e como as suas opiniões, sentimentos e 

representações estão associados a ele. As autoras afirmam que o grupo focal possibilita 

“a apreensão não somente ‘do quê’ pensam os participantes, mas também ‘porquê’ eles 

pensam de determinada forma” (Backes et al., 2011, p. 131). Essa interação grupal 

permite que o pesquisador observe como a controvérsia vem à tona e como os 

problemas são resolvidos, evidenciando os diferentes graus de consensos e dissensos 

existentes (Onocko-Campos e Figueiredo, 2009). 

Minayo (2006) diz que os grupos focais podem adquirir uma função 

complementar às outras técnicas, como, por exemplo, a observação participante ou 

entrevistas individuais. Ou podem também ser a modalidade específica de abordagem 

qualitativa e serem utilizados para focalizar a pesquisa, formulando questões mais 

precisas; complementar as informações sobre os saberes, crenças, atitudes e percepções 

de um grupo específico; desenvolver hipóteses para estudos complementares; e/ou 

como técnica exclusiva. Para isso, o roteiro de realização das entrevistas do grupo focal 

deve apresentar algumas características imprescindíveis, tais como, provocar um debate 

entusiasmado e participativo, além de promover o aprofundamento das discussões. 

Assim, a construção do roteiro poderá utilizar um elemento disparador (texto, vídeo, 

áudio etc); uma pergunta central que, seguida de vários itens, auxilie na condução e na 

focalização do tema; ou a elaboração de um texto episódico que tenha o mesmo efeito 

provocador. 

Desse modo, na presente pesquisa optou-se pela técnica do grupo focal, 

enquanto o principal instrumento de abordagem a ser utilizado, acreditando que as 

informações fornecidas permitiriam compreender as percepções e os posicionamentos 

dos trabalhadores dos campos da saúde mental e da atenção básica em relação aos 

fatores que influenciam na articulação desses respectivos serviços. 

Operacionalmente, o grupo focal deve ser realizado em reuniões de grupos 

homogêneos, compostos por seis a doze informantes, tendo cada encontro a duração de 

até 90 minutos. A quantidade de encontros deve ser delimitada com base na 

complexidade do tema abordado e no critério de saturação da temática em questão. Ou 

seja, os grupos se esgotam ao não apresentarem mais novidades ou tornarem-se 

repetitivos e previsíveis (Minayo, 2006; Trad, 2009). Para a realização da técnica, 
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exige-se a presença de um relator e de um moderador. O relator tem a função de auxiliar 

o moderador, registrando por escrito o processo interativo e criativo do grupo. Ao 

moderador cabe a responsabilidade de introduzir o tema, assegurando o foco das 

discussões, motivando e promovendo a participação de todos, evitando que a discussão 

fique apenas entre os monopolizadores da palavra. Deve, ainda, aprofundar a discussão 

a partir de sua relação com os participantes e das oportunidades que surgirem, sempre 

observando as comunicações não verbais e monitorando o ritmo do grupo para que a 

discussão seja finalizada no tempo previsto (Minayo, 2006). 

 

2.3.2. Os grupos focais com as equipes da ESF e do CAPS-AD III 

 

O primeiro grupo focal foi realizado com a equipe de ESF, em 06 de agosto de 

2015, no período da manhã, na sala de reunião da UBS onde a equipe atua. Optou-se 

pela utilização desse espaço por considerar que os participantes entrevistados se 

sentiriam mais à vontade em seu próprio local de trabalho. Participaram desse grupo 

focal 09 profissionais da ESF. Nenhum profissional do NASF
27

 esteve presente, apesar 

de terem sido convidados.  

Os participantes sentaram-se em torno da mesa, onde o gravador foi colocado ao 

centro desta, de modo que pudesse captar todas as falas. Cabe esclarecer que esse 

recurso foi utilizado apenas após o consentimento unânime dos participantes. O grupo 

focal foi conduzido apenas pela pesquisadora, pois o relator escolhido não pôde 

comparecer nesse dia.   

A pesquisadora iniciou a atividade apresentando-se e explicando a finalidade 

daquela entrevista em grupo. Esclareceu que, naquele momento, a pesquisadora não 

responderia perguntas relacionadas ao CAPS-AD III, pois haveria outra oportunidade 

para isso
28

. Ressaltou-se que os entrevistados poderiam sentir-se à vontade para 

                                                             
27 É importante ressaltar que as equipes do NASF têm como uma de suas funções assegurar, de forma 

dinâmica e interativa, a retaguarda especializada às equipes de ESF. Desse modo, o apoio matricial 

mental é uma das ações em saúde mental que o NASF deve realizar (Ministério da Saúde, 2010). 
 
28 À época da realização do grupo focal, a pesquisadora atuava como referência técnica no CAPS-AD III 

e, portanto, precisou esclarecer à equipe de ESF que não responderia perguntas referentes ao seu serviço 

para que os resultados obtidos com a realização do grupo focal não fossem comprometidos. Vale ressaltar 

que o material coletado, por meio dos grupos focais, também serviu de base para a organização do curso 

de capacitação em atenção psicossocial que envolveu as equipes da atenção básica e dos CAPS de 

Barbacena-MG. Esse curso ocorreu de setembro de 2015 a fevereiro de 2016 e teve como objetivo o 

treinamento das equipes da ABS visando o alinhamento de conceitos e a aproximação entre as equipes da 

ABS com as da atenção especializada, com o intuito de viabilizar os processos de matriciamento no 
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responder ou contribuir como quisessem e que a participação de todos seria 

fundamental. 

Antes de iniciar o grupo focal, cada participante recebeu uma plaquinha 

colorida, confeccionada em papel-cartão, onde deveria escrever o próprio nome. As 

plaquinhas eram de cores diferentes para auxiliar na identificação do participante e, 

consequentemente, facilitar à pesquisadora o registro das falas durante a realização do 

grupo focal. Após a distribuição das plaquinhas, a pesquisadora solicitou que os 

participantes se apresentassem. Porém, com o intuito de descontrair e diminuir a tensão 

do grupo, a pesquisadora pediu-lhes que, ao invés de cada um apresentar a si mesmo, 

deveria escolher outro participante para apresentá-lo, ou seja, deveria escolher um 

colega de trabalho, ali presente, e apresentá-lo ao restante do grupo falando algo 

específico a respeito dele. Percebeu-se que isso contribuiu para a redução da ansiedade 

do grupo, pois as apresentações aconteceram de modo descontraído e bastante afetuoso. 

Os participantes utilizaram adjetivos que indicavam respeito e admiração para descrever 

o colega e também o modo como este se dedicava ao trabalho. As apresentações 

ocorreram de forma aleatória, isto é, os participantes não seguiram uma ordem ou 

sequência para isso. Por exemplo, eles não se apresentaram seguindo a disposição das 

pessoas ao redor da mesa. Observou-se também que as escolhas aconteceram conforme 

os vínculos existentes entre eles.  

Durante a realização do grupo focal, propriamente dito, a pesquisadora aplicou 

as questões conforme a ordem em que estavam dispostas no roteiro, ou seja, do modo 

geral para o mais específico
29

. Houve a participação intensa e espontânea de todos os 

participantes e todas as questões foram esgotadas. O grupo focal teve a duração total de 

87 minutos. Ao final, a pesquisadora pediu para que cada participante escrevesse uma 

palavra que definisse a experiência daquele grupo focal e eles escreveram o seguinte: 

companheirismo, esperança, primeiro passo, crescimento, cooperação, humanismo com 

o outro, produtivo, aprendizado e conhecimento.  

O segundo grupo focal ocorreu com a equipe do CAPS-AD III na mesma data, 

no período da tarde, na sala de reunião deste serviço. Participaram desse grupo focal 08 

profissionais que também se sentaram em círculo, ao redor de uma mesa, sobre a qual 

                                                                                                                                                                                   
município de Barbacena-MG. Durante o curso de capacitação, os profissionais da atenção básica tiveram 

a oportunidade de esclarecer as dúvidas levantadas nos grupo focal; contribuir com críticas e sugestões; 

discutir casos clínicos e construir, de modo cooperativo, PTS  de alguns de casos existentes em seus 

territórios.  

  
29 Vide anexo 2. 
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foi colocado o gravador, após o consentimento unânime dos participantes. A 

pesquisadora iniciou a atividade explicando o objetivo da realização daquele grupo 

focal e ressaltando a importância da participação de todos durante a entrevista. 

Esclareceu, ainda, que eles poderiam sentir-se à vontade para responder ou contribuir 

como quisessem. Em relação à distribuição das plaquinhas, a pesquisadora procedeu 

exatamente como no grupo focal anterior.  

A pesquisadora observou que essa equipe mostrava-se mais tensa que a da ESF e 

também neste grupo utilizou a técnica da apresentação dos pares com a intenção de 

reduzir essa ansiedade. No entanto, percebeu-se que as apresentações ocorreram numa 

lógica sequencial, seguindo a ordem na qual os participantes estavam dispostos em 

torno da mesa. Além disso, observou-se que eles foram mais formais e sucintos ao 

apresentarem o colega de trabalho. 

A aplicação das questões neste grupo focal também ocorreu conforme a ordem 

do roteiro e, apesar de estarem visivelmente mais inibidos, todos os participantes 

contribuíram bastante e espontaneamente, esgotando todas as questões. Ao final, a 

pesquisadora também solicitou aos participantes que escrevessem no verso da plaquinha 

uma palavra que definisse aquele grupo focal. E o resultado foi o seguinte: 03 

participantes escreveram troca de ideias e os demais escreveram articulação, 

conhecimento, diálogo, sistematização e parceria. 

2.4. A análise e o tratamento do material empírico  

2.4.1 - A análise de conteúdo 

 

Para o processo de análise, compreensão e reflexão dos dados coletados nos 

grupos focais, foi utilizada a técnica da análise de conteúdo que, conforme explica 

Godoy (1995, p. 23), é um “instrumental metodológico que pode ser aplicado em 

discursos diversos e a todas as formas de comunicação, seja qual for a natureza do seu 

suporte”. Para Bardin (1977), a análise de conteúdo refere-se ao conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, como figuras de linguagens, reticências, 

entrelinhas e também o conteúdo manifesto. Na análise de conteúdo, pressupõe-se que 

em todo discurso existem sentidos a serem desvendados e que carregam em si um 

conjunto de significações do emissor ao receptor. Assim, o trabalho do pesquisador é 

duplo: ele, enquanto receptor da comunicação, busca entender a mensagem e, também, 
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analisar as características, os modelos e as estruturas para compreender os sentidos ali 

implícitos (Minayo, 2006). 

A análise de conteúdo surgiu nos Estados Unidos, dentro do campo jornalístico 

da Universidade de Columbia, com o objetivo de analisar as comunicações provenientes 

da Primeira Guerra Mundial e denunciar os jornais e periódicos, suspeitos de 

propagandas subversivas e ou de caráter nazista. Lassweel foi um dos criadores dessa 

técnica e isso ocorreu em um momento no qual a matemática despertava grande 

fascínio, devido ao seu rigor enquanto medida e parâmetro científico. Assim, a análise 

de conteúdo foi desenvolvida almejando a objetividade das ciências exatas (Minayo, 

2006).  Após a Segunda Guerra, as técnicas quantitativas da análise de conteúdo 

causaram decepção aos seus criadores e, consequentemente, entraram em decadência 

porque a matemática mostrou-se insuficiente na explicação dos conteúdos latentes, pois 

a quantificação jamais substituirá a intuição e a busca do sentido das falas em uma 

pesquisa qualitativa. Diante disso, a autora ressalta que atualmente as 

 

tendências históricas do uso e do desenvolvimento de técnicas de Análise de 

Conteúdo conduzem a uma certeza. Todo esforço teórico, seja baseado na 

lógica quantitativista ou qualitativista, visa a ultrapassar o nível do senso 

comum e do subjetivismo na interpretação e alcançar uma vigilância crítica 
ante a comunicação de documentos, textos literários, biografias, entrevistas 

ou resultados de observação (p.308).  

 

Operacionalmente, a análise de conteúdo parte de uma leitura das falas, 

depoimentos e documentos para atingir um nível mais profundo e que ultrapasse os 

conteúdos manifestos do material. Para isso, geralmente, os procedimentos adotados 

relacionam as estruturas semânticas (significantes) com as sociológicas (significados) 

dos enunciados, articulando a superfície dos enunciados dos textos com os fatores que 

determinam as suas características, tais como as variáveis psicossociais, o contexto 

cultural e o processo de produção de mensagem (Minayo, 2006).   

A autora também ressalta que, para alguns teóricos, a análise de conteúdo deve 

ser objetiva, ou seja, utilizar regras preestabelecidas que obedeçam às diretrizes 

suficientemente claras, de tal forma que, posteriormente, outros investigadores possam 

replicar esses procedimentos, alcançando os mesmos resultados; e sistemática, de modo 

que o conteúdo esteja ordenado e integrado nas categorias escolhidas, em conformidade 

com as metas e os objetivos anteriormente estabelecidos. Outro ponto importante a ser 

esclarecido refere-se à frequência dos temas, pois muitos teóricos questionam e criticam 
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que a importância de um determinado tema não está atrelada ao número de vezes que 

este se repete (Minayo, 2006). 

Existem várias modalidades de análise de conteúdo
30

: a análise lexical, de 

expressão, de relações, de enunciação e a temática. No presente trabalho, seguindo as 

considerações feitas por Minayo (2006), optou-se em utilizar a análise temática por 

considerá-la simples, uma vez que ela permite que o texto seja cortado inicialmente em 

unidades de registro representadas por palavras, acontecimentos, temas ou outros. Cabe 

explicar que tema refere-se à afirmação acerca de um determinado assunto e, portanto, 

fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem 

uma comunicação, cuja presença ou frequência tenham algum significado para o objeto 

analítico visado. Para uma análise de significados, a presença de determinados temas 

denota estruturas de relevância, valores de referência e modelos de comportamento 

presentes ou subjacentes no discurso. 

Em termos operacionais, a análise temática do presente trabalho desdobrou-se 

em três etapas: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento e a interpretação 

dos resultados obtidos. Durante a pré-análise, a pesquisadora transcreveu as entrevistas 

gravadas, atentando-se em preservar as falas originais dos entrevistados. 

Posteriormente, o material transcrito foi organizado e sistematizado e, enfim, explorado. 

Durante a etapa exploratória, a pesquisadora realizou leituras exaustivas do material 

transcrito, pautada nos objetivos da presente pesquisa e norteando-se pelos referenciais 

teóricos aqui utilizados. A partir dessas leituras consecutivas, a pesquisadora pôde 

identificar, elencar e classificar os temas representativos presentes nos discursos das 

equipes da ESF e do CAPS-AD III. Para o tratamento dos resultados obtidos, a 

pesquisadora analisou os resultados brutos, a partir da perspectiva qualitativa, 

interpretando-os com o intuito de torná-los significativos e válidos. Para isso, os 

resultados foram condensados em temas, onde se buscou padrões, relações e ou 

tendências latentes a partir de uma análise holística e interpretativa, conforme indicado 

por Godoy (1995) e Minayo (2006). Os temas identificados foram analisados com base 

nos pressupostos referentes ao apoio matricial e aos conceitos de complexidade e de 

cooperação, discutidos pelos autores Gastão Wagner de Sousa Campos, Edgar Morin e 

Richard Sennett, respectivamente.  

                                                             
30 Para maior compreensão desse assunto, ver Minayo (2006, pp. 309-318). 
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Todavia, considerando a relevância dessa etapa da pesquisa e, visando 

proporcionar ao leitor uma boa compreensão dos resultados obtidos, tal discussão será 

apresentada à parte, ou melhor, no quarto capítulo desta dissertação.  

 

2.5. Considerações Éticas 

 

O presente trabalho foi realizado em conformidade com a 

Resolução/UFSJ/CONSU nº 050
31

, de 30 de outubro de 2006, que aprovou o protocolo 

de pesquisa submetido à Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(CEPES). Tal protocolo foi enviado ao CEPES constando todas as informações 

necessárias, referentes a esta pesquisa e às questões éticas, segundo as quais, este estudo 

encontra-se pautado. Essas questões éticas tratam acerca do respeito ao sigilo das 

informações, bem como da divulgação dos dados obtidos na pesquisa em questão.  Cabe 

também ressaltar que o protocolo foi assinado pela coordenadora de Saúde Mental, da 

Secretaria de Saúde Pública (COSAM/SESAPS) do município onde ocorreu a pesquisa, 

a saber, Barbacena-MG, e pela pesquisadora responsável pela condução do presente 

estudo. 

A realização da entrevista e dos grupos focais só ocorreu mediante a 

apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
32

 aos 

participantes deste estudo. O TCLE pretendeu esclarecer o objetivo do presente estudo, 

o caráter voluntário da participação neste, o sigilo das informações, os anonimatos dos 

sujeitos participantes e, ainda, quanto à possibilidade de desistência, caso o participante 

assim desejasse. Vale lembrar, ainda, que o TCLE refere-se à responsabilidade da 

pesquisadora quanto ao vazamento de informações e o arquivamento do material por 

cinco anos em local de acesso exclusivo.  

 

2.6.  Apoio Matricial: um arranjo organizacional para o cuidado interdisciplinar e 

colaborativo em saúde 

Campos, Cunha & Figueiredo (2013) consideram que, cada vez mais, a 

globalização tem gerado diversos problemas e degradações no campo da saúde, 

principalmente, no que se refere aos determinantes sociais, como a desigualdade de 

renda, as condições indevidas de trabalho, o aumento do índice de violência e da 

                                                             
31 http://www.ufsj.edu.br/cepes/instrucoes_gerais.php. 
32  O modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que será utilizado nesta pesquisa encontra-

se nos anexos. 
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gravidez precoce, o consumo prejudicial de álcool e ou outras drogas etc. Apontam, 

ainda, o consumo imediatista, a ausência de suporte social e do sentimento de pertença 

como fatores que têm interferido no modo como os sujeitos lidam com as suas próprias 

fragilidades. Percebe-se, portanto, que esses fatores têm contribuído para o aumento dos 

transtornos depressivos e alimentares, das somatizações e do uso abusivo e ou 

prejudicial de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. E, consequentemente, aumentado 

também a demanda de ações em saúde mental na atenção básica e implicado em grandes 

novos desafios para a ESF, visto que são problemas que convocam intervenções 

coletivas e intersetoriais (Massuda, 2010; Mendes, 2012).  

Baseando-se na literatura revisada, a pesquisadora constatou que vários estudos 

epidemiológicos apontam para a magnitude desses problemas e também para a 

necessidade urgente da formulação de novas tecnologias de cuidado que possibilitem 

abordar e enfrentar esses problemas. Em 2003, o Ministério da Saúde identificou que 

20% da população apresentava alguma demanda relacionada à saúde mental, sendo que 

8% desta correspondiam aos transtornos decorrentes do uso prejudicial de álcool e ou 

outras drogas, ressaltando, então, a necessidade de um cuidado não apenas 

medicamentoso, mas de uma assistência contínua às pessoas com esse tipo de 

sofrimento (Onocko Campos & Gama, 2010; Fortes, 2013).  

Como já discutido no primeiro capítulo, sabe-se que a ABS foi implantada 

visando superar o modelo médico tradicional e ampliar as ações de prevenção e 

promoção de saúde através do trabalho da equipe multidisciplinar (ESF), privilegiando, 

sobretudo, o fortalecimento dos vínculos entre a equipe de saúde e a comunidade. 

Todavia, observa-se que os cuidados em saúde mental não são contemplados pela ABS 

de maneira eficaz. Pois, nota-se que nesse nível de atenção ainda prevalece uma 

concepção dicotomizada de sujeito - em corpo e psiquismo - que, consequentemente, 

reflete numa oferta fragmentada do cuidado. Desse modo, a ABS, ao invés de assistir ao 

sujeito de forma integral, delega os cuidados psicossociais exclusivamente aos serviços 

especializados do campo da saúde mental. Outro fator que interfere na assistência 

prestada pela ABS, refere-se à formação inadequada das equipes de ESF e o 

consequente despreparo destas para lidar com as questões relacionadas à saúde mental, 

comprometendo, portanto, o cuidado integral do usuário (Delfini et al, 2009; Onocko 

Campos & Gama, 2010; Fortes, 2013).  

Logo, diante de tal realidade e, considerando, então, a necessidade de 

aproximação entre os serviços do campo da saúde mental com os da ABS, o Ministério 
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da Saúde ampliou essas discussões através de seminários, congressos e publicações. 

Uma importante publicação foi a Circular nº 01/03 que, ao considerar que “existe um 

sofrimento subjetivo associado a toda e qualquer doença”, estabeleceu diretrizes para a 

aproximação dessas duas áreas, pois “será sempre importante e necessária a articulação 

da saúde mental com a atenção básica” (Ministério da Saúde, 2007, p. 3). Assim, a 

Circular nº 01/03 intitulada de Saúde Mental na Atenção Básica: o vínculo e o diálogo 

necessários – Inclusão da Saúde Mental na Atenção Básica propõe o apoio matricial 

enquanto um modelo organizacional de cuidado (Ministério da Saúde, 2007; Onocko 

Campos & Gama, 2010).  

A proposta do apoio matricial vem sendo implantada no país aos poucos e de 

maneira diversificada, de acordo com os recursos humanos disponíveis e considerando a 

forma como a rede local encontra-se estruturada (Fortes, 2013). O apoio matricial 

enquanto um arranjo organizacional do cuidado em saúde foi idealizado por Gastão 

Wagner de Sousa Campos
33

 e explicado, a princípio, pelo Método Paideia. Para Campos 

et al. (2013), a Práxis Paideia refere-se tanto a uma proposta de sociabilidade 

democrática quanto a uma metodologia de formação de pessoas que, por meio de 

reflexões dialógicas, sejam capazes de atingir um potencial de análise e de intervenção 

social e, então, constituírem instituições nas quais o exercício da cogestão e da justiça 

social seja possível e facilitado. Portanto, o método Paideia propõe, através da reflexão, 

aumentar “a capacidade de compreensão e intervenção das pessoas sobre os seus 

contextos, sobre os outros e sobre si mesmas, contribuindo para instituir processos de 

construção de sociedades com grau crescente de democracia e de bem-estar social” 

(Campos et al., 2013, p. 15).  

Em síntese, os autores esclarecem que, para promover essas mudanças nas 

pessoas e nos grupos, a metodologia Paideia propõe as estratégias
34

 de 

 

Apoio Institucional e na cogestão de organizações, de instituições e de redes 

de sistemas sociais; o Apoio Matricial na cogestão de relações 

interprofissionais; e as Práticas Profissionais Compartilhadas, na clínica e na 
saúde coletiva, entre profissionais e usuários (Campos et al., 2013, p. 50, 

itálico nosso).  

 

                                                             
33 Médico especialista em Saúde Pública. Ver http://lattes.cnpq.br/3446369684550232. 

 
34 A pesquisadora discutirá apenas o modelo de Apoio Matricial. Para compreender as demais estratégias 

utilizadas pela Metodologia Paideia, sugere-se ver Campos et al. (2013). 
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Inicialmente, as noções de apoio matricial e equipe de referência foram 

utilizadas em uma linha de pesquisa direcionada para a reforma das organizações e do 

trabalho em saúde. Depois, utilizou-se o modelo do apoio matricial como uma 

metodologia de gestão de cuidados em alguns serviços de saúde mental, da atenção 

básica e da área hospitalar do SUS, em Campinas, no estado de São Paulo. 

Posteriormente, o Ministério da Saúde adotou o modelo de apoio matricial em seus 

programas (Campos, 1999).   

O termo apoio matricial é composto por dois conceitos operadores: apoio que 

sugere uma metodologia de ordenação da relação entre referência e especialista, não 

baseada nas relações de autoridade - relação vertical - e sim, nos procedimentos 

dialógicos - relação horizontal; e matricial que advém de matriz e tanto pode indicar um 

lugar em que coisas são criadas ou geradas quanto um núcleo onde determinados 

valores ou conceitos coexistem entre si (Campos & Domitti, 2007; Oliveira, 2010). 

Aqui, cabe ressaltar a distinção feita por Campos (2000, citado por Ministério da Saúde, 

2011) em relação aos termos núcleo e campo respectivamente: um demarca uma área de 

saber e de prática profissional, enquanto o outro se refere ao espaço de limites 

imprecisos, no qual cada disciplina ou profissão buscaria apoio em outras para o 

cumprimento de suas tarefas teóricas e práticas.  

Para Campos et al. (2013), o termo equipe de referência refere-se a um arranjo 

contratual que propõe modificar o padrão dominante de responsabilidades nas 

organizações, de tal modo que as pessoas tornem-se responsáveis por outras pessoas e 

não apenas por atividades ou procedimentos. Assim, considera-se que a equipe de 

referência torna-se responsável por uma clientela definida, por exemplo, a clientela 

adscrita de um determinado território da ABS. Portanto, entende-se que a equipe de 

referência é o conjunto de profissionais essenciais (organizados por objetivos comuns, 

características do local de atuação e dos recursos disponíveis) e considerados 

responsáveis pela condução longitudinal de um caso (individual ou coletivo) e que deve 

atuar considerando a interdependência dos saberes disciplinares existentes nessa equipe, 

além de priorizar a construção de vínculos entre os usuários e esses profissionais 

(Campos & Domitti, 2007).  

O apoio matricial é realizado por um conjunto de profissionais que dispõe de um 

núcleo de conhecimento específico (especialista) e apresente perfil distinto dos 

profissionais da equipe de referência. O apoiador matricial poderá contribuir agregando 

conhecimentos, experiências e ou ao realizar intervenções que ampliem a possibilidade 
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de resolução dos problemas relacionados à saúde, colocados pela equipe de referência, 

que é, primariamente, a equipe responsável pelo caso. Nesse sentido, Campos e Domitti 

(2007, pp. 399-400) afirmam que o apoio matricial pretende “assegurar retaguarda 

especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde” e 

“(...) oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico-pedagógico às 

equipes de referência”. Os autores também afirmam que esse modelo 

 

depende da construção compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias entre 

os componentes de uma equipe de referência e os especialistas que oferecem 

apoio matricial. Essas diretrizes devem prever critérios para acionar o apoio e 

definir o espectro de responsabilidade tanto dos diferentes integrantes da 

equipe de referência quanto dos apoiadores matriciais (pp. 399-400).  
 

Dessa forma, o apoio matricial só terá sentido se houver uma equipe de 

referência para acompanhar longitudinalmente os casos em um determinado território, 

pois, os processos de matriciamento são realizados somente para os casos solicitados 

pela equipe de referência e que, geralmente, apresentam pouca resolutividade. Assim, o 

apoio matricial visa auxiliar a equipe de referência na construção e na execução do PTS 

de um sujeito que demanda intervenções em saúde, mas que a equipe de referência, a 

princípio, tenha algum tipo de dificuldade. Dessa forma, a retaguarda assistencial do 

apoio matricial produzirá uma ação clínica direta ao sujeito em questão, ao passo que o 

suporte técnico-pedagógico produzirá uma ação educativa para as equipes (Oliveira, 

2010). 

O apoio matricial pode ser compreendido enquanto um arranjo organizacional e 

também enquanto uma metodologia que considera a integralidade nos seus variados 

aspectos, pois possibilita que os diversos núcleos de saberes sejam compartilhados 

dialogicamente entre os profissionais especialistas (apoiadores matriciais) e os que 

compõem a equipe de referência. Assim, o apoio matricial contribui também para a 

ampliação do trabalho clínico e sanitário, pois nenhum especialista, isoladamente, pode 

assegurar a abordagem integral de um determinado sujeito (Campos & Domitti, 2007; 

Ministério da Saúde, 2010; Fortes, 2013).  

Para Fortes (2013), o apoio matricial propõe a utilização de novas abordagens de 

caráter integral e interdisciplinar, em saúde mental
35

, no campo específico da ABS e que 

                                                             
35 O apoio matricial pode ser utilizado não apenas nos cuidados específicos em saúde mental, mas 

também em qualquer outro tema relacionado à saúde. Pois, a ideia geral de matriciamento pressupõe o 

trabalho colaborativo entre duas equipes, sendo que uma delas detém um tipo de conhecimento mais 

especializado e a outra aquela que demanda esse tipo de conhecimento para melhorar suas atividades.  
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pretendem transformar a relação profissional-usuário, bem como a assistência singular 

prestada. Para isso, os processos de matriciamento podem utilizar novas tecnologias 

como os grupos terapêuticos e comunitários; as abordagens às famílias; a detecção e o 

cuidado do sofrimento psíquico em seus distintos níveis de gravidade.  

Conforme Oliveira (2010), o apoio matricial implica sempre na construção de 

um projeto terapêutico integrado e este, por sua vez, na possibilidade de discussões 

coletivas de casos e na execução das propostas do projeto. Desse modo, Campos (1999) 

considera que a articulação entre a equipe de referência e os apoiadores matriciais pode 

desenvolver-se em três planos fundamentais:  

a) atendimentos e intervenções conjuntas, isto é, realização de 

interconsultas  e visitas domiciliares;  

b) situações específicas à matriz de conhecimento do apoiador, podendo 

este realizar intervenções e atendimentos, além de manter-se em contato 

com a equipe de referência que, por sua vez, não deve se 

desresponsabilizar do caso, oferecendo-lhe os cuidados complementares; 

c) compartilhar os seus conhecimentos e orientações, discutindo as condutas 

referentes ao caso em estudo, mas este permanecendo sob os cuidados da 

equipe de referência. 

 

Sugere-se, ainda, o uso de outros instrumentos facilitadores ao processo de 

matriciamento, como algumas tecnologias de comunicação (telefone, email, grupos 

virtuais etc) e a construção de genogramas e ecogramas (Ministério da Saúde, 2011). 

Além dos aspectos já mencionados, Campos (1999) afirma que o apoio matricial 

cumpre outra importante função: a regulação do fluxo de usuário na rede de saúde, a fim 

de romper com a lógica hierárquica e burocratizada de atendimentos, pautada nos 

mecanismos de referência e contrarreferência, protocolos e centros de regulação. Uma 

vez que, nas equipes cujas relações são verticalizadas, observa-se a “diferença de 

autoridade entre quem encaminha um caso e quem o recebe; o nível primário dirige-se 

ao secundário e assim sucessivamente, havendo também uma transferência de 

responsabilidade quando do encaminhamento” (pp. 401-402). Em contrapartida, o apoio 

matricial propõe e favorece a articulação dos matriciadores com a equipe de referência, 

priorizando, sobretudo, os encontros presenciais regulares (semanal ou quinzenal) ou 

ainda mais frequentes, conforme a identificação das situações emergenciais (Campos & 

Domitti, 2007). 
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Desse modo, quando ocorre a articulação entre a equipe de referência e de 

matriciadores, conforme propõe o apoio matricial, torna-se possível a superação da 

lógica da referência e contrarreferência, ainda tão vigente nas redes de saúde. Pois, o 

usuário ao utilizar um serviço especializado, não deixa de estar sob a responsabilidade 

da equipe de referência. Logo, não existe encaminhamento porque o projeto terapêutico 

singular é construído e gerenciado por ambas as equipes que, de modo cooperativo, 

responsabilizam-se pelas intervenções em saúde direcionadas ao cuidado desse usuário. 

Assim, de qualquer forma, a equipe de referência, como o próprio termo já diz, mantém-

se como referência do caso em questão (Campos, 1999; Campos & Domitti, 2007; 

Oliveira, 2010). 

Por fim, entende-se que são muitas as pretensões do apoio matricial, porém 

considera-se que esse modelo inova ao propor as modificações nas relações entre os 

níveis hierárquicos do atual sistema de saúde que conhecemos. O matriciamento, 

portanto, visa integrar organicamente o especialista às equipes que o solicitam, ou 

melhor, que necessitam do seu suporte especializado nos cuidados a serem ofertados 

(Fortes, 2013). 

 

2.7.  A Reforma do Pensamento e o Paradigma da Complexidade: mudanças 

necessárias no campo da saúde 

 

Sabe-se que o apoio matricial é um modelo colaborativo em saúde e  pressupõe 

que os núcleos de experiências e saberes específicos de cada profissional possam ser 

compartilhados, de modo a atuar, sinergicamente, em prol da melhoria das condições do 

sujeito em questão, como também, validar a construção de novos saberes e práticas no 

campo da saúde (Oliveira, 2010). Diante disso, compreende-se que as propostas do 

apoio matricial vão ao encontro das ideias formuladas por Edgar Morin em sua Teoria 

da Complexidade. Para isso, portanto, a pesquisadora optou por embasar-se nas ideias 

de Edgar Morin para analisar como ocorrem as ações em saúde mental na atenção 

básica e, em uma perspectiva externa, compreender como os profissionais de núcleos 

disciplinares distintos interagem entre si, em prol da assistência aos usuários com 

sofrimento mental e ou em uso prejudicial de álcool e outras drogas.   

Edgar Morin (2007) argumenta que a realidade tem trazido problemas 

multidimensionais e polidisciplinares, ao passo que os saberes e os fazeres profissionais 
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têm sido, cada vez mais, fragmentados e compartimentados. Como já discutido acima, 

esse é o cenário atual no campo da saúde: os indivíduos são vistos, pelos profissionais 

especialistas, apenas pelas doenças ou características que possuem e pelas quais são 

marcados ao se relacionarem com a sociedade, por exemplo, o hipertenso, o alcoólatra, 

o louco, o drogadito, o diabético etc. Assim, perde-se os seus aspectos singulares, 

desejos, interesses, fragilidades e potencialidades e isso gera pouca resolutividade das 

intervenções das equipes de saúde porque o foco torna-se apenas a situação gerada - o 

sintoma, a doença, o comportamento - e não o contexto no qual o sujeito vive e que lhe 

gera essas dificuldades e ou lhe impõe um padrão a seguir (Figueiredo & Furlan, 2010).  

É nesse sentido que o autor critica a hiperespecialização tão valorizada em nossa 

época, pois ela impede de perceber o global, uma vez que “o desafio da globalidade é 

também um desafio da complexidade” e esta existe “quando os componentes que 

constituem um todo [...] são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo 

e inter-retroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes” (Morin, 2007, p.14). Ele 

critica o processo de formação do conhecimento, imposto pelo tradicional sistema 

educacional, que ordena que aquilo que é complexo seja reduzido ao simples; aquilo 

que está ligado seja separado; e aquilo que é múltiplo seja unificado, porque isso gera 

contradições e desordem ao pensamento. Morin (2013, p.19) considera que esse tipo de 

inteligência 

reduz o caráter complexo do mundo a fragmentos desunidos, fraciona os 

problemas e unidimensionaliza o multidimensional (...) termina a maior parte 

das vezes por ser cega, porque destrói todas as possibilidades de 

compreensão e reflexão, eliminando na raiz as possibilidades de um juízo 
crítico e também as oportunidades de um juízo corretivo ou de uma visão a 

longo prazo. 

 

Essa segmentação do conhecimento também faz com que o saber seja cada vez 

mais esotérico, ou melhor, reservado apenas aos especialistas (ou experts) e excluindo 

os demais cidadãos do seu direito ao saber. O fato é que o especialista, usufruindo-se de 

seu saber fragmentado, consegue desempenhar bem as suas funções em setores 

compartimentados. No entanto, em situações complexas, ele se torna incapaz de 

compreender as interações, inter-retroações e a causalidade circular, pois tende a 

conceber os fenômenos vivos e sociais de forma mecanicista e em uma causalidade 

linear. Morin afirma, então, que o especialista perdeu a sua aptidão para conceber o 

global e o cidadão perdeu o seu direito ao conhecimento (Morin, 2013).  

Neste ponto, torna-se importante distinguir o termo especialista conforme as 

concepções de Edgar Morin e de Gastão Wagner Campos. Para aquele autor, o termo 
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especialista denota um saber fragmentado e uma hiperespecialização do conhecimento, 

de modo a limitar o profissional na compreensão do todo. Já para Gastão Wagner, nos 

processos de matriciamento, o especialista é o profissional que detém um saber 

específico, mas não limitado, sendo capaz de contribuir com outros profissionais que 

demandam esse tipo saber enquanto um suporte para a resolução de determinados 

problemas. No apoio matricial, a diferença está no fato de que o especialista considera 

que o seu saber deve estar somado aos de outros profissionais e, através dessa 

multiplicidade de olhares, possam compreender a multidimensionalidade de um 

determinado fenômeno. Nesse sentido, o especialista não limita, mas contribui para 

ampliar as possibilidades. 

Diante da crítica feita por Edgar Morin, torna-se importante discutir a divisão do 

conhecimento no formato de disciplinas e, então, repensá-las enquanto um fator de 

segmentação que, por vezes, torna a ideia de complexidade comprometida. Entende-se 

por disciplina a categoria organizadora do conhecimento científico e que institui nele a 

divisão e a especialização do trabalho, respondendo à diversidade de domínios que as 

ciências recobrem. Apesar de estar globalmente inserida em um contexto científico, a 

disciplina, através de sua linguagem e tecnicismo próprios, tende a limitar as suas 

fronteiras, fechando-se em seu próprio conhecimento e não se comunicando com as 

demais. Morin (2013, p.40) ressalta que, se por um lado, a “disciplinaridade delimita 

um domínio de competência, sem o qual o conhecimento tornar-se-ia vago e fluído; por 

outro, ela desvenda, extrai ou constrói um objeto digno de interesse para o estudo 

científico”. Dessa forma, a disciplina pode implicar, simultaneamente, no risco de 

hiperespecialização do pesquisador e da coisificação do objeto estudado. Pois, o olhar 

fragmentado do pesquisador o induz à percepção desse objeto como algo já pronto, 

desconsiderando-o enquanto algo processualmente elaborado dentro de um determinado 

contexto. Ou seja, o pesquisador não consegue romper os limites de sua disciplina e 

tampouco perceber as relações de seu objeto com o universo e com os demais objetos 

estudados por outras disciplinas (Morin, 2013). Para esse autor, as linguagens, as 

técnicas e os conceitos específicos de uma determinada disciplina tendem a delimitá-la 

em suas próprias fronteiras, provocando o isolamento desta com as demais e também 

com os problemas que ultrapassam tais fronteiras.  

Edgar Morin critica as ciências humanas devido ao fato de serem 

compartimentadas, desligadas e incapazes de contribuir para o estudo da condição 

humana, afirmando que, assim como “a fragmentação das ciências biológicas anula a 
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noção de vida, a fragmentação das ciências humanas anula a noção de homem” (Morin, 

2007, p.41). O autor considera inviável estudar a condição humana apenas sob a 

perspectiva das ciências humanas, pois também devem ser consideradas as ciências 

naturais como a Cosmologia, as ciências da Terra e a Ecologia, visto que estas 

apresentam um conhecimento organizado e que nos possibilita compreender a relação 

homem e natureza. Logo, tal relação não deve e não pode ser compreendida de maneira 

reducionista e disjuntiva, pois o homem é um ser natural e supranatural. Portanto, ele 

deve ser compreendido a partir de seus pensamentos, consciência e cultura, uma vez que 

é nesta que ele adquire os valores, os conhecimentos e as significações que lhe 

proporcionarão sentido e direcionamento. Dessa forma, entende-se que “o conceito de 

homem tem dupla entrada: uma entrada biofísica, uma psicossociocultural; duas 

entradas que remetem uma à outra” (Morin, 2007, p.41).  

É nesse sentido que ele ressalta a necessidade da abertura das fronteiras, ou 

melhor, da transformação dos princípios organizadores do conhecimento que as 

estabelecem, de tal forma a interligar as disciplinas (Morin, 2007; 2013). O autor afirma 

que, por vezes, essa abertura advém do olhar de um leigo ou amador que desconhece a 

disciplina e, portanto, não se encontra limitado a esta e tampouco aos obstáculos 

construídos pela própria teoria. Assim, ele se torna capaz de propor uma solução 

possível para um impasse cuja disciplina, com seus conceitos e técnicas, não pôde 

solucionar. Percebe-se que os especialistas, ao serem convocados para colaborarem na 

resolução dos problemas e, pelo fato de terem sido formados dentro do paradigma da 

disjunção, são capazes apenas de analisar tais situações dentro de suas perspectivas 

disciplinares, não identificando as múltiplas facetas e tampouco os sinais emitidos por 

esses problemas. Consequentemente, esses especialistas sugerem soluções parciais ou 

inadequadas que não atingem, de fato, as causas reais dos problemas (Morin, 2013; 

Westphal & Mendes, 2000). 

Desta forma, comparando o que foi dito acima com as propostas do apoio 

matricial, torna-se claro a importância de uma participação atuante da equipe de 

referência - neste caso, representada pela ESF - nos processos de construção coletiva do 

PTS junto com os matriciadores - representados pelos profissionais do campo da saúde 

mental. Principalmente, no que tange à participação do ACS, pois nos processos de 

matriciamento, este profissional, que não detém um conhecimento técnico 

especializado, poderá contribuir com propostas embasadas nos conhecimentos que ele 
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possui do sujeito enquanto um cidadão dotado de histórias, desejos e direitos e não 

apenas como um paciente/usuário do serviço de saúde.  

É importante frisar que, quando Edgar Morin propõe a ruptura do isolamento 

entre as disciplinas, não está defendendo a ideia de desordem ou da dissolução 

organizativa dessas e tampouco que descartemos tudo aquilo já criado por elas. Ele 

propõe que consideremos que uma disciplina deve ser, ao mesmo tempo, aberta e 

fechada e, aquilo que está para além dela, lhe é necessário também, para que não ocorra 

que a disciplina torne-se automatizada e estéril (Morin, 2013). Propõe ainda que as 

disciplinas sejam concebidas nos seus múltiplos aspectos de uma realidade complexa, 

pois apenas associadas a essa realidade é que elas poderão adquirir um conhecimento 

global em relação ao seu objeto de estudo. Morin prossegue a sua discussão com a ideia 

de que precisamos “ecologizar as disciplinas, isto é, levar em conta tudo o que lhes é 

contextual, inclusive as condições culturais e sociais”, sendo necessário ver “em que 

meio elas nascem, levantam problemas, ficam esclerosadas e transformam-se” (2013, p. 

115). Ele afirma existir “um conhecimento em movimento, em circuito pedagógico, em 

espiral, que avança ao ir das partes ao todo e do todo às partes, e é isso que constitui a 

nossa ambição comum” (p. 52). 

Assim, considerando essa discussão feita por Edgar Morin, como também as 

ideias propostas pelo apoio matricial, pode-se compreender que a constituição de um 

objeto deve ser, simultaneamente, polidisciplinar/multidisciplinar, interdisciplinar e 

transdisciplinar para que possa haver partilhas, cooperação e policompetência das 

disciplinas envolvidas. Para fins de esclarecimentos, cabe fazer aqui uma breve 

definição acerca dos termos mencionados acima, segundo a concepção de Morin (2013). 

Desse modo, a multidisciplinaridade refere-se a uma associação de disciplinas que 

atuam em torno de um projeto ou de um objeto, que lhes é comum e, para o qual, essas 

disciplinas, bem como os seus técnicos especialistas são convocados a colaborarem em 

prol da solução de um determinado problema.  

Por interdisciplinaridade entende-se o conjunto de disciplinas distintas, em que 

cada qual afirma os seus próprios conceitos, direitos e primazias em relação às 

exigências das demais disciplinas, podendo haver trocas e cooperação (Morin, 2013). 

Nesse sentido, sabendo-se que o apoio matricial traz em si a proposta de um cuidado 

interdisciplinar colaborativo, considera-se necessário descrever melhor o conceito de 

interdisciplinaridade. Para Luck (1995, citado por Westphal & Mendes, 2000), a ideia 

de interdisciplinaridade surge a partir da  
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necessidade de se superar a fragmentação do conhecimento humano, herança 

do projeto iluminista/positivista, em busca de visão e ação mais globalizadas, 

a interdisciplinaridade procura estabelecer o sentido da unidade na 

diversidade, promover a superação da visão restrita de mundo e a 

compreensão da complexidade da realidade (p.50).  

 
A sociedade contemporânea e a sua diversidade de problemas complexos exige, 

cada dia mais, que enxerguemos a realidade a partir de múltiplos olhares o que implica 

num esforço de interdisciplinaridade que, por sua vez, representa assumir uma 

perspectiva de trabalho que considere as relações de reciprocidade e de cooperação 

Assim, as ações no campo da saúde, norteadas pela lógica interdisciplinar, configuram-

se enquanto superação do trabalho individual pelo coletivo e implicam em partilha e 

articulação entre os campos de conhecimento empírico e téorico das variadas disciplinas  

(Westphal & Mendes, 2000).  

 Já a transdisciplinaridade refere-se à possibilidade de comunicação entre as 

disciplinas através de uma unidade de conhecimento, que se caracteriza pelos esquemas 

cognitivos que as permeiam. Morin (2013) explica que para promovermos uma nova 

transdisciplinaridade, precisamos propor um novo paradigma, segundo o qual, os 

domínios científicos possam comunicar-se entre si, porém não de maneira insuficiente e 

ou mutilante. Dessa forma, faz-se necessário o paradigma da complexidade em que 

mesmo os domínios científicos estando separados, possam estar, ao mesmo tempo, 

associados e não reduzidos em suas unidades elementares (Morin, 2007; 2013).  O autor 

acrescenta que foram “os complexos de inter-multi-trans-disciplinaridade que 

realizaram e desempenharam um fecundo papel na história das ciências” e, portanto, é 

necessário manter a noção essencial implicada nisso que é “cooperação; melhor, objeto 

comum; e, melhor ainda, projeto comum” (2007, p.115).  

Em nosso país, podemos observar que os atuais dispositivos de saúde 

apresentam práticas profissionais segmentadas e descontextualizadas e com muitos 

entraves relacionados ao sistema de referência e contrarreferência entre os serviços que 

compõem a rede de cuidados. Para tanto, uma solução possível seria o desenvolvimento 

de ações transdisciplinares. No entanto, estas só poderão ocorrer, de fato, a partir de 

uma reforma do pensamento, isto é, somente pela substituição do pensamento 

fragmentado por outro que seja interligado. Nesse aspecto, visando superar a limitação 

do conhecimento provocado pelas hiperespecializações, Edgar Morin (2007) propõe a 

construção de uma democratização cognitiva, a qual ele denomina de reforma do 

pensamento, pois isso 
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é que permitiria o pleno emprego da inteligência para responder a esses 

desafios e permitiria a ligação de duas culturas dissociadas. Trata-se de uma 

reforma não programática, mas paradigmática, concernente a nossa aptidão 

para organizar o conhecimento (p.20). 

 

Portanto, para o autor, a reforma do pensamento implica substituir a lógica da 

causalidade unilinear e unidirecional pela causalidade circular e multirreferencial. Pois, 

desta forma, torna-se capaz o exercício de um pensamento que considere o contexto e o 

complexo, sempre em relação de inseparabilidade e de inter-retroações entre qualquer 

fenômeno e o seu meio e deste com o seu contexto global. Morin (2007), então, é 

categórico ao afirmar que somente pela reforma do pensamento tornar-se-á possível 

substituir a lógica clássica pela dialógica e conceber, simultaneamente, noções 

complementares e antagônicas.  

Nesse sentido, Edgar Morin (2007) denomina por cabeça bem feita aquela que é 

incapaz de acumular conhecimentos estéreis e, ao invés disso, organiza os 

conhecimentos adquiridos, interconectando-os aos outros saberes e lhes atribuindo 

sentidos. O autor atenta para o fato de que, em nossa sociedade, privilegia-se a 

organização linear do pensamento, isto é, a separação e a análise em detrimento da 

ligação e da síntese, respectivamente; e afirma que isso impede o conhecimento de ser 

correlacionado a outros conhecimentos e ao seu próprio contexto. Ele acredita que a 

organização do conhecimento se dá de forma circular, compreendendo simultaneamente 

os processos de separação e ligação; de análise e síntese. Dessa forma, em uma cabeça 

bem feita o pensamento torna-se ecologizante, pois o conhecimento produzido é 

organizado inextricavelmente de seu meio cultural, social, histórico, político, natural 

etc; e também complexo, pois sempre estabelecerá “as relações e inter-retro-ações entre 

cada fenômeno e o seu contexto (...): como uma modificação local repercute sobre o 

todo e como uma modificação do todo repercute sobre as partes” (Morin 2007, p.25). 

Em síntese, entende-se que o pensamento complexo considera uma ligação de 

circularidade entre os fenômenos em uma perspectiva sistêmica, onde o conhecimento 

da integração das partes ao todo é completado pelo reconhecimento do todo no interior 

das partes (Morin, 2013). 

Pode-se observar que a Teoria da Complexidade, de Edgar Morin, vai ao 

encontro das ideias sugeridas pela metodologia de Formação e de Apoio Paideia - e 

também a do Apoio Matricial -, visto que essa metodologia propõe, através da prática 

reflexiva, ampliar a capacidade de compreensão e de intervenção das pessoas sobre elas 
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mesmas e as demais e, ainda, sobre o contexto no qual atuam. Campos et al. (2013) 

acreditam que somente pelo exercício da reflexão é que poderemos aproximar-nos da 

complexidade da gênese e da multiplicidade de efeitos dos fatos sociais. Para os autores, 

a racionalidade histórica e dialética reflete na maneira de pensar o mundo, pois os seres 

humanos constroem e sofrem a dinâmica da história, os fenômenos naturais e sociais 

são processuais e afetados por uma variedade de elementos. 

Outro questionamento importante refere-se à incerteza do conhecimento e da 

ação. Para Morin (2007), o conhecimento não se equipara a um espelho que reflete o 

objeto tal qual ele é, mas sim a um processo, uma tradução ou a tentativa de 

aproximação do objeto e, portanto, é passível de erro. Principalmente, se considerarmos 

que todo esse processo será perpassado pelas projeções e emoções do pesquisador, bem 

como pela dificuldade de contemplar a complexidade, podendo gerar resultados 

incompatíveis com o objeto. Daí advém a incerteza do conhecimento! Morin (2007) 

esclarece que “conhecer e pensar não é chegar a uma verdade absolutamente certa, mas 

dialogar com a incerteza” (p.59) e “também estar consciente da ecologia da ação” 

(p.61). No que se refere à ação, o autor propõe dois princípios que definem o seguinte: 

em toda ação iniciada surge uma trama de interações e retroações no contexto onde ela 

ocorre, podendo ser desviada de seus fins ou resultar em algo inesperado e contrário, 

sendo que as consequências de uma ação são sempre imprevisíveis (Morin, 2007).  

Nesse sentido, Morin (2007) desenvolveu as noções de programa, estratégia e 

desafio como formas de lidar com a incerteza do conhecimento. Assim, o autor define 

que o programa é um modelo no qual existe uma pré-determinação dos métodos a 

serem utilizados e que estão sempre focados nos objetivos a serem alcançados, ou seja, 

o programa prevê que o resultado final sempre corresponderá aquilo já previamente 

planejado. Dessa forma, o programa apenas será válido se a ação ocorrer sob condições 

estáveis e determinadas a priori. Caso contrário, diante do inusitado ou do não 

planejado, ele estará sujeito ao fracasso. Na estratégia, a ação também é previamente 

planejada considerando o objetivo a ser alcançado, porém a diferença desta para o 

programa está na flexibilidade, ou seja, diante do inusitado, a estratégia permite 

escolher a ação ou o método mais adequado conforme a situação presente e as 

condições existentes. O desafio pode ser comparado a uma aposta, pois toda estratégia 

traz em si a consciência da incerteza daquilo que vai enfrentar e, portanto, por isso, 

encerra uma aposta. Em vista disso, o pesquisador deve estar pleno e consciente de sua 

aposta para evitar a falsa certeza. Edgar Morin esclarece que a aposta não se limita aos 
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jogos de azar apenas, mas está também envolvida nas questões fundamentais da vida 

humana. Para ele, cada pessoa deveria ser consciente da aventura que é a vida e do seu 

destino incerto. Até a absoluta certeza, que é a morte, é também uma incerteza, visto 

que não temos conhecimento de quando e nem como ela ocorrerá. 

Assim, diante da incerteza do conhecimento, podemos entender que a ESF não 

se configura como programa, mas sim enquanto estratégia - como a própria 

nomenclatura já indica -, pois, apesar de as equipes de ESF definirem metas e objetivos 

a serem alcançados em suas intervenções, também precisam ser criativas e reinventar as 

suas práticas diante das distintas demandas e necessidades dos usuários e do território 

vivo onde atuam. Podemos, ainda, ampliar esta reflexão acerca da incerteza do 

conhecimento e pensar o matriciamento também enquanto uma estratégia de apoio à 

ESF que o solicitará no enfrentamento e ou resolução de situações especiais, ou melhor, 

quando o escopo de ações previstas pela atenção básica não forem suficientes na 

abordagem do caso.  

Outro ponto abordado por Morin (2007) refere-se à expansão descontrolada do 

saber, em que o crescimento vertiginoso de conhecimentos provoca um acúmulo de 

linguagens discordantes e que escapam do controle humano, uma vez que o homem não 

consegue dominar todos esses conhecimentos. Dessa forma, o autor novamente 

esclarece que o conhecimento, para assim ser considerado, deve ser organizado e 

contextualizado, pois conhecimentos fragmentados não contribuem para a formação de 

um pensamento capaz de conceber a vida em sua complexidade. Pois, 

consequentemente, o enfraquecimento da percepção global enfraquece o senso de 

responsabilidade e de solidariedade, visto que cada sujeito, ao se responsabilizar apenas 

por sua especialidade, desconsidera o seu vínculo com a sociedade, com os outros 

cidadãos e, enfim, com a democracia.  

Portanto, a reforma do pensamento visa, sobretudo, a formação de cidadãos 

capazes de enfrentar os desafios de sua época e lutar pela democracia que, por sua vez, 

vem sendo enfraquecida pela expansão de especialistas e experts de toda a ordem. 

Porque estes, dotados de uma autoridade legitimada pelos seus supostos conhecimentos, 

dominam e, gradativamente, agem limitando a competência do cidadão que, por sua 

vez, torna-se condenado à aceitação ignorante daqueles que são considerados grandes 

conhecedores, mas que detém um conhecimento que rompe com a contextualidade e a 

globalidade dos problemas (Morin, 2013). Desse modo, para o estabelecimento de uma 

democracia cognitiva é necessário que os cidadãos, através da reforma do pensamento, 
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adotem um tipo de compreensão global e complexa, capaz de reorganizar o 

conhecimento e articular os saberes fragmentados. Apenas por meio do pensamento 

multirreferencial, capaz de integrar o local e o específico em sua totalidade e de ligar os 

conhecimentos desmembrados, é que poderá existir um sentido ético e de 

responsabilidade entre os seres humanos. Em suma, para Edgar Morin (2007; 2013) não 

é possível reformar as instituições sem antes serem reformadas as mentes e os espíritos. 

Então, mais uma vez, enfatiza-se que a reforma do pensamento é também paradigmática 

porque propõe a superação do paradigma predominante da disjunção e redução pelo 

paradigma da complexidade, pautado na conjunção e implicação mútua. 

Dessa maneira, observa-se a consonância entre as ideias de Edgar Morin com a 

Teoria da Complexidade e de Gastão Wagner Campos com o Método Paideia na saúde. 

Campos et al. (2013) criticam que 

historicamente, a formação dos profissionais de saúde tem sido pautada pelo 

modelo da educação positivista, que propõe separar o corpo da mente, a razão 

do sentimento, a ciência da ética, e que tende a fragmentar o conhecimento e 

a reduzir o saber à busca pela eficiência técnica. O conhecimento, nessa 

lógica, é visto como produção estática, como verdade que está no mundo para 

ser descoberta (p.127).  

 

E consideram que 

 
(...) a formação opera, simultaneamente com processos de cognição e 

subjetivação, pois ao mesmo tempo que adquirem e constroem 

conhecimentos, as pessoas se produzem a si mesmas como sujeitos. Sujeitos 

passivos e acríticos, que se apropriam de um conhecimento transmitido e, 

numa suposta posição de neutralidade, seguirão a aplicá-lo numa realidade 

que, a depender de sua ação, permanecerá repetindo as mesmas contradições 

e problemas. Ou sujeitos com capacidade de análise e enunciação, sujeitos 

implicados com a coletividade, com capacidade de se mobilizar e intervir na 

realidade para transformá-la (p. 131). 

 

Nesse sentido, o método Paideia sugere também uma reforma do pensamento, 

pois considera a possibilidade de que os sistemas de saúde contribuam para a 

constituição do sujeito, uma vez que a gestão e as práticas profissionais influenciam na 

modificação do sujeito e os padrões dominantes de subjetividade, tanto para criar a 

dependência e a impotência, como para co-produzir autonomia e capacidade de análise 

e co-gestão (Campos, 2003).   

Sabe-se, portanto, que o conhecimento encontra-se hegemonicamente 

organizado e estabelecido conforme os parâmetros do paradigma da disjunção e da 

redução, ou seja, o conhecimento encontra-se seccionado, fragmentado e as partes 

desligadas do todo; a realidade complexa não é reconhecida e as redes tecidas pela 
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relação do todo com as partes e destas com o todo são desconsideradas. Dessa forma, é 

possível compreender que a Teoria da Complexidade configura-se enquanto uma 

reforma paradigmática e, portanto, implica em um grande desafio, pois vai de encontro 

aos princípios e fundamentos das Ciências do século XX, uma vez que o paradigma da 

complexidade fundamenta-se na distinção, na conjunção e na implicação mútua e 

pretende religar o que está separado e fazer com que as certezas do conhecimento 

interajam com as incertezas (Morin, 2013).  Dessa forma, o paradigma da complexidade 

pressupõe que, quanto mais desenvolvida for a inteligência geral, maior será a 

capacidade de tratar problemas especiais. O autor faz uma comparação à infância, a fase 

em que o exercício do pensamento ainda é livre e permite à criança questionar, 

interrogar, pesquisar e descobrir. Para ele, é esse pensamento interrogativo, outrora 

aniquilado pela instrução, que precisa e deve ser retomado para que possamos nos 

instigar e questionar, os problemas fundamentais de nossa atual condição e época. 

Contudo, Morin não acredita que isso possa ser instaurado através de um programa, mas 

impulsionado somente pela educação. 

Portanto, Edgar Morin (2007) acredita que o paradigma da complexidade será 

estabelecido apenas pela reforma do pensamento, no qual o conhecimento seja 

organizado e passe a considerar a complexidade da situação e todo o seu contexto 

global; e que substitua a causalidade linear e unidirecional pela espiral e 

multirreferencial.  Só assim será possível superar a rigidez da lógica clássica. Diante 

disso, o autor propõe os sete princípios, complementares e interdependentes, para o 

exercício de um pensamento que seja capaz de complexificar. São eles: 

 

a) O princípio sistêmico ou organizacional une o conhecimento das partes 

ao todo e vice-versa. A ideia sistêmica opõe-se à reducionista e preconiza 

que o todo é mais do que a soma das partes e, nesse sentido, podemos 

pensar que da bactéria ao homem e à sociedade, a organização do todo 

gera qualidades ou propriedades novas, se comparado com as partes 

isoladamente; 

b) O princípio hologrâmico propõe a ideia que a parte está no todo, assim 

como o todo está inscrito nas partes. Por exemplo, o indivíduo faz parte 

da sociedade e esta, enquanto um todo, também está inscrita no indivíduo 

através da linguagem, cultura, normas, valores etc; 



 

80 

 

c) O princípio do circuito retroativo rompe com a ideia da causalidade 

linear e propõe que a causa age sobre o efeito e vice-versa. Como 

exemplo, o autor cita a homoestasia do organismo vivo que é um 

conjunto de processos reguladores ativados pelas múltiplas retroações; 

d) O princípio do circuito recursivo que, dentro de um circuito gerador, os 

produtos e os efeitos, por si mesmos, são produtores e causadores daquilo 

que os produz. Assim, podemos pensar que os indivíduos produzem a 

sociedade nas interações e pelas interações, enquanto que a sociedade vai 

produzindo a humanidade desses indivíduos, fornecendo-lhes a 

linguagem e a cultura; 

e) O princípio da autonomia/dependência ou da auto-organização diz que o 

ser humano é auto-organizador e que se auto-produz, para isso, despende 

energia para manter a sua autonomia. Assim, como tem necessidade de 

retirar energia, informação e organização de seu meio ambiente, entende-

se que a sua autonomia é inseparável dessa dependência; 

f) O princípio dialógico assume a inseparabilidade de noções contraditórias 

para conceber um mesmo fenômeno complexo. Assim, o indivíduo 

desaparece se considerarmos apenas a espécie e a sociedade; e estas 

últimas desaparecem, se considerarmos apenas o indivíduo. Para isso, o 

pensamento dialógico propõe que se assumam os dois termos; 

g) O princípio da reintrodução do conhecimento em todo conhecimento 

preconiza que todo conhecimento é uma reconstrução elaborada por uma 

mente pensante, dentro de um determinado contexto, época e cultura.  

 

Considerando os sete princípios acima, Edgar Morin enfatiza que a reforma do 

pensamento não é uma questão programática e sim paradigmática. Ele acredita que, 

somente a partir da reforma do pensamento, será possível ocorrer uma reforma das 

instituições, pois, para o autor é inviável modificar o pensamento se as organizações não 

se modificarem. Nesse sentido, ao formular a teoria da complexidade, propõe que essa 

reforma seja realizada, principalmente, nas tradicionais instituições de ensino, uma vez 

que estas têm atuado de modo a seccionar o conhecimento. Pois, apenas com a reforma 

do pensamento existirão cabeças bem-feitas, capazes de construir conhecimentos que 

compreendam o todo e as partes, o global e o local, em uma perspectiva dialógica e 

multirreferencial (Morin, 2007; 2013). 
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2.8. O Trabalho Interdisciplinar no Campo da Saúde: a cooperação entre artífices 

 

Nesta parte do trabalho, a pesquisadora baseou-se nas ideias discutidas por 

Richard Sennett, ou melhor, em duas obras especificamente - O artífice e Juntos -, com 

o intuito de refletir e promover uma discussão acerca do apoio matricial, modelo 

interdisciplinar e colaborativo de cuidado, sob um prisma mais interno e ou abstrato e 

que se refere ao modo como se dão as relações entre os profissionais que compõem 

ambas as equipes de referência e matriciadora. Para isso, a pesquisadora buscou 

compreender e explicar o porquê as pessoas fazem aquilo que fazem, isto é, porque elas 

gostam do seu trabalho mesmo quando as condições para a realização deste não são 

suficientemente boas. Desse modo, serão utilizados os conceitos de artífice e, 

principalmente, o de cooperação, compreendidos a partir da perspectiva de Sennett e 

que nortearão essa discussão cujo cenário será o atual contexto da saúde coletiva no 

Brasil, onde buscar-se-á analisar e problematizar o modo como estão sendo 

desenvolvidas as atividades técnicas e assistenciais pelas equipes de ESF e do CAPS-

AD III.  

Richard Sennett (2013) se propõe a estudar a técnica enquanto uma questão 

cultural e faz isso muito bem ao escrever o livro O artífice. Assim, Sennett inicia a sua 

discussão com a seguinte afirmação: fazer é pensar. A partir da qual, no decorrer dos 

capítulos seguintes, o autor desdobrará as suas ideias em forma de argumentos que 

tentam convencer o leitor de que qualquer tipo de técnica, desde a mais simples até a 

mais rigorosa, estará imbuída do pensar. Antes, porém de introduzir o conceito-chave, 

também título do referido livro, Richard Sennett inicia uma reflexão acerca do trabalho 

referenciando-se às ideias elaboradas pela filósofa Hannah Arendt. 

 Arendt afirma que as pessoas geralmente não refletem acerca daquilo que 

produzem e, desse modo, ela cria duas categorias de homem trabalhador: o Animal 

laborans e o Homo faber. Para ela, o Animal laborans refere-se ao trabalhador 

condenado à sua rotina e preso às suas tarefas que o alienam e o isolam do mundo. Este 

tipo de trabalhador considera que o importante é fazer que a coisa funcione, isto é, o seu 

trabalho tem a si mesmo como fim. Por Homo faber, a filósofa entende aquele homem 

que faz, isto é, o homem que realiza outro tipo de trabalho e que o torna superior ao do 

Animal laborans, ele se torna um juiz do labor e das práticas materiais. Explicando 

melhor, pode-se entender que o Animal laborans refere-se ao tipo de trabalhador braçal, 

o homem da práxis. Enquanto que o Homo faber refere-se ao trabalhador 
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intelectualizado, mentor e detentor de um conhecimento mais amplo acerca de um 

determinado tipo de fazer. A distinção feita por Hannah Arendt considera que os seres 

humanos podem viver em duas dimensões distintas: numa o homem que estará entregue 

ao fazer e à tarefa por si mesma; e na outra, o homem que terá um modo de vida mais 

elevado, onde a sua produção poderá gerar reflexão e discussão acerca das ideias 

relacionadas a esse fazer. Para a filósofa, o Animal laborans fixa-se na pergunta Como? 

e o Homo faber na pergunta Por quê? (Arendt, 2005; Sennett, 2013).  

Contrapondo-se à Hannah Arendt, o autor afirma que essa distinção menospreza 

o homem prático, pois ele acredita que o Animal laborans seja capaz de pensar sim, não 

apenas com outras pessoas, como também, mentalmente, com os seus próprios 

materiais. Ele argumenta que aquelas pessoas que trabalham juntas possivelmente 

conversam e refletem sobre aquilo que estão fazendo. Dessa forma, constata-se que 

Richard Sennett e Hannah Arendt apresentam posicionamentos diferentes em relação a 

essa questão: para ela, a mente é ativada através do trabalho; para ele, o pensamento e o 

sentimento estão contidos no processo do fazer (Sennett, 2013).  

Sennett (2013) prossegue explicando que a habilidade artesanal denota um 

impulso humano básico e permanente, e define que um trabalho bem feito, por si 

mesmo, abrange um aspecto mais amplo que o trabalho derivado de habilidades 

manuais. Para ele, qualquer tipo de trabalho poderá ser melhorado se praticado como 

uma atividade bem capacitada, mas o autor também reconhece e ressalta que, por vezes, 

as condições sociais e ou econômicas tendem a dificultar o empenho e a disciplina do 

artesão. Neste ponto, podemos citar, como exemplo, o profissional da atenção básica em 

saúde, sobrecarregado com funções e obrigações burocráticas, pode não ter tempo para 

prestar uma assistência de qualidade ao usuário daquele serviço.  

Para falar dessa relação do homem com o trabalho que realiza, o autor introduz, 

então, o conceito de artífice e o define como “uma categoria mais abrangente que a do 

artesão; ele simboliza cada um de nós, o desejo de realizar bem um trabalho, 

concretamente, pelo prazer da coisa benfeita” (Sennett, 2013, p.164). Portanto, o que 

Sennett quer é nos dizer que o artífice pode ser qualquer pessoa que exerça uma 

atividade de caráter prático, mas considera que a sua lida não se restringe apenas a um 

meio para alcançar outro fim. Assim, o artífice representa uma condição humana 

especial: a do engajamento. E, nesse sentido, a pesquisadora, assim como o autor, 

utilizará este conceito de artífice para explicar e se referir a qualquer pessoa engajada 

num trabalho prático que não seja necessariamente instrumental (Sennett, 2013). 
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Historicamente, o autor nota que, desde as origens da civilização clássica, o 

labor do artífice é incompreendido e afirma que os artífices só conseguiram manter-se, 

ao longo desses anos, exatamente pelos sentimentos de fé e amor que possuem pelo 

próprio trabalho. Na sociedade contemporânea e diante dos avanços da tecnologia, o 

artífice frequentemente enfrenta desafios relacionados aos padrões de excelência e seus 

objetivos conflitantes. E, nesse sentido, aqueles que aspiram ser bons artífices, isto é, 

que almejam realizar algo bem feito, poderão ser ignorados ou estarem sujeitos à 

desvalorização, às pressões competitivas, frustrações ou obsessões. O autor observa, 

então, que comumente esses “indivíduos buscam refúgio na introspecção quando o 

envolvimento material revela-se vão; a antecipação mental é privilegiada em detrimento 

do contato concreto e os padrões de qualidade no trabalho separam a concepção da 

execução” (Sennett, 2013, p.164). E, dessa forma, Sennett faz sua crítica à atual 

organização da perícia artesanal, apontando três fatores que para ele são considerados 

problemáticos: política de motivação; desenvolvimento de capacitações; e medidas de 

qualidade. 

O primeiro fator problemático refere-se à política de motivação adotada pelas 

instituições com a intenção de incentivar as pessoas a realizarem um bom trabalho. Para 

isso, Richard Sennett observa que a sociedade contemporânea utiliza duas estratégias: o 

imperativo moral de trabalhar pelo bem da comunidade; ou a competição que pressupõe 

que o bom desempenho advém do estímulo de competir com as demais pessoas. Nesta, 

a recompensa individual é mais valorizada do que o bem-estar e a coesão comunitária. 

Contudo, o autor alerta que essas estratégias têm sido problemáticas, pois nenhuma 

delas serviu às aspirações de qualidade do artífice (Sennett, 2013).  

Em seu livro, Sennett relata e compara duas situações
36

 reais com o intuito de 

ilustrar esse primeiro fator problemático. A primeira situação refere-se à visita que o 

próprio autor realizou aos conjuntos habitacionais no subúrbio de Moscou em 1988, à 

época da degradação do Marxismo e da crise do Império Comunista. Sennett descreve a 

sua má impressão em relação às construções feitas em péssimas qualidades e como estas 

denunciavam a desmotivação política dos operários encarregados. Enquanto que, 

durante as mesmas décadas de desintegração da sociedade civil soviética, o Japão 

                                                             
36 Em ambos os livros - O artífice e Juntos - Richard Sennett relata diversas situações reais com o intuito 

de utilizá-las para exemplificação e ou argumentação das ideias desenvolvidas por ele. Nesta pesquisa, 

porém, a pesquisadora utilizou resumidamente apenas esses dois exemplos. Caso o leitor tenha interesse 

em aprofundar os seus conhecimentos e ou entender melhor as ideias desenvolvidas por Richard Sennett, 

recomenda-se a leitura das suas obras aqui citadas. 
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prosperava com a sua economia, permeada de seus imperativos culturais de apreço pelo 

trabalho bem feito e em nome do bem comum. Já no pós-guerra, as empresas japonesas, 

preconizavam o controle de qualidade total através de um modo de produção baseado 

em um artesanato coletivo, onde os gerentes e os subordinados participavam 

igualmente, em uma relação horizontal, em que os subordinados pudessem falar 

francamente aos seus superiores.  

Para Sennett (2013), essa experiência ocorrida na economia japonesa permite-

nos compreender que uma instituição pode ser solidificada não apenas pelo 

compromisso comum, mas pela cooperação. E, desse modo, o autor nos faz uma 

provocação para que reflitamos acerca do triunfalismo, uma vez que este obscurece o 

papel que a competição e a cooperação desempenham na realização de um bom 

trabalho. Sabe-se que o capitalismo ocidental tenta disseminar a crença de que a 

competição individual é a forma mais eficaz para motivar as pessoas a trabalharem bem, 

porém os fatos demonstram que as empresas de alta tecnologia, nas quais o sistema de 

colaboração é incentivado, tem sido aquelas que mais cresceram e atingiram os 

melhores resultados. Desse modo, o autor enfatiza que “quando desaparece a 

cooperação capaz de estabelecer alguma forma de compensação: o trabalho se degrada. 

A história triunfalista, contudo, tende a mostrar-se cega a esse necessário equilíbrio” 

(Sennett, 2013, p.42). 

O segundo fator problemático refere-se ao desenvolvimento das capacitações, 

muito valorizadas na era moderna. Mas o que é uma capacitação, de fato? Para Sennett, 

trata-se de uma prática de treinamento e não de uma inspiração súbita e, portanto, ele 

nos alerta a desconfiarmos dos supostos talentos inatos em que não existe treinamento, 

pois são as ações repetidas continuamente que possibilitam o desenvolvimento da 

autocrítica. Porque ao se repetir um conteúdo, ele vai se modificando, ou seja, através 

do treinamento a técnica deixa de ser uma atividade mecânica e possibilita que as 

pessoas sintam e reflitam acerca daquilo que estão fazendo quando o fazem bem 

(Sennett, 2013). Desse modo, as recompensas emocionais adquiridas por meio da 

habilidade artesanal permitem que as pessoas se conectem à uma realidade tangível e, 

sobretudo, orgulhem-se de seu próprio trabalho. Isso, portanto, representa uma 

característica do trabalho do artífice que é pensar e fazer. Todavia, a sociedade continua 

criando obstáculos para essas recompensas emocionais e em variados momentos da 

história ocidental percebe-se um menosprezo pelas atividades práticas, segmentando-as 

em relação às outras que são supostamente mais elevadas e ou reconhecidas como mais 
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importantes (Sennett, 2013). Para o autor, “quando a prática é organizada como um 

meio para alcançar um fim predeterminado, reaparecem os problemas do sistema 

fechado; a pessoa em treinamento atingirá uma meta fixa, mas não irá além” (Sennett, 

2013, pp. 49-50). Portanto, a capacitação, aqui entendida como habilidade, é uma 

prática conquistada através de treinamento e, nesse sentido, Sennett critica o mal uso da 

tecnologia moderna por ela estar privando seus usuários do treinamento concreto e 

repetitivo do labor artesanal. 

 Sennett (2013) complementa alertando que quando a técnica e a ciência, ou 

melhor, a mão e a cabeça são separadas, a cabeça é prejudicada e ocorre o 

comprometimento do entendimento e da expressão. Ele reforça a sua crítica em relação 

à dicotomização do trabalho - mão e cabeça - exemplificando como alguns especialistas 

(ou experts) e desconhecedores da prática apresentam soluções inadequadas ou pouco 

resolutivas às determinadas situações ou realidades. Assim, por vezes, observa-se que, 

diante de um impasse, a solução mais adequada é encontrada pelo artífice que, por deter 

um conhecimento prático, é capaz de prever e ou detectar o erro com uma maior 

facilidade.  

Podemos perceber que essa discussão nos remete àquela feita por Edgar Morin 

quando este pontua que, diante da rigidez existente entre as fronteiras dos diversos tipos 

de conhecimentos, a solução, muitas vezes, advém de uma pessoa leiga que consegue 

perceber o problema e pensar em uma estratégia simplesmente pelo fato de ela não estar 

formatada à determinada disciplina e, portanto, é capaz de expandir seu olhar para o 

todo diante dela. O que Edgar Morin (2007) afirma é que os especialistas formados pelo 

paradigma da disjunção não conseguem superar essa visão fragmentada tornando-se 

atados às suas disciplinas.  

Nesse sentido, há uma confluência entre as ideias de ambos os autores, pois 

Sennett também critica a segmentação do conhecimento baseado na separação do 

trabalho em mão e cabeça, visto que estes não estão separados apenas intelectualmente. 

Pior: estão separadas também socialmente. E, diante dessa realidade, o que se percebe é 

que os especialistas ou experts, tendem a desconsiderar o saber do trabalhador artesanal, 

não o incorporando na tomada de decisões ou na busca de soluções. Aqui, também 

percebe-se uma intersecção com as ideias de Edgar Morin (2007) quando este autor fala 

sobre o conhecimento esotérico e anônimo, isto é, o saber técnico, cada vez mais 

segmentado e restrito aos especialistas, ao passo que o cidadão comum perde o direito 

ao conhecimento globalizante. Morin (2007, p.14) critica essa não democratização do 



 

86 

 

saber e afirma que “o conhecimento progride não tanto por sofisticação, formalização e 

abstração, mas, principalmente, pela capacidade de contextualizar e englobar”. 

Por vezes, é bastante perceptível a divisão dos fazeres nas práticas dos 

profissionais de saúde. Desse modo, em uma equipe da atenção básica, geralmente o 

saber do médico tende a ser hegemônico em relação ao saber de outros trabalhadores, 

pois, muitas vezes, as condutas são definidas por este profissional enquanto que o 

restante da equipe cabe à função de executar aquilo que foi definido: marcação de 

exames, administração ou liberação de medicações, agendar retornos ou 

encaminhamentos para outras especialidades etc. Assim, é incomum haver discussões 

de casos com troca de informações e opiniões entre os trabalhadores da equipe de ESF. 

Além disso, nota-se também que o ACS, frequentemente, exerce apenas a função de 

entregar papéis ou mensagens ao usuário em sua comunidade, como fichas para 

agendamento de consultas, requisição de exames e ou receitas renovadas, deixando de 

contribuir com o conhecimento que detém acerca daquele usuário para a construção de 

um caso clínico, por exemplo. Isso ilustra bem como o trabalho do especialista - ou o 

fazer da cabeça - é privilegiado e distanciado em relação ao do artífice - ou o fazer da 

mão.  

Nesse sentido, o apoio matricial configura-se também enquanto um novo 

processo de trabalho que tem a pretensão de estabelecer a horizontalidade nas relações 

entre os profissionais das equipes de saúde, em detrimento da separação dos fazeres da 

mão e da cabeça, ou ainda, do especialista e do artífice, em prol de um modelo de 

cuidado pautado na complexidade e na integralidade do sujeito. Vale esclarecer que o 

profissional matriciador, apesar de receber a denominação de especialista, aqui, este não 

adquire a significação atribuída por Morin e Sennett. Portanto, esse profissional não 

deve isolar-se em seus conhecimentos e tampouco colocar-se em posição superior aos 

demais, pois os seus saberes aprofundados, compartilhados no processo de 

matriciamento, servirão para colaborar na construção de novas estratégias de cuidado 

em saúde mental, no espaço específico da atenção básica, além de contribuírem para a 

educação permanente dos profissionais da atenção básica (Fortes, 2013). 

O terceiro fator problemático refere-se às medidas de qualidade adotadas pelas 

instituições. Por qualidade o autor entende que é o modo como algo deve ser feito para 

que ele funcione bem. Mas o que estimula as pessoas a buscarem pela qualidade? Por 

que algumas pessoas se importam com isso enquanto outras não? Sennett explica que a 

busca pela qualidade, encontra-se, primeiro, no próprio desejo do artífice em realizar 
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um bom trabalho e, depois, nas capacidades necessárias para isso. A princípio, no 

período do Iluminismo, acreditava-se que todo homem era dotado de inteligência para 

executar um bom trabalho, porém, a sociedade moderna, ao dividir os fazeres da mão e 

da cabeça, enfatizou as diferenças de capacitação ou habilidade. O autor acredita que 

todos possuem, com certa equivalência, a capacidade do bom artífice. Porém, além da 

motivação e da aspiração pela qualidade, essa capacidade será modelada, 

principalmente, pelas condições sociais (Sennett, 2013).  

Sennett ressalta que, muitas vezes, as medidas de qualidades impostas/adotadas 

são conflitantes sob o ponto de vista prático ou corretivo e, frequentemente, os padrões 

de correção recomendados raramente são alcançados. Geralmente, a alternativa 

encontrada é trabalhar em função do padrão daquilo que é possível, porém isso acaba 

gerando frustrações, pois dificilmente um trabalho realizado com menor esforço 

alcançará bons resultados. Para o autor, o conflito está entre o que é a prática - fazer 

bem feito - e o que é pragmático. E, nesse sentido, a busca por altos padrões de 

qualidade pode gerar problemas às instituições, principalmente, se considerarmos que a 

concepção de qualidade pode variar entre os profissionais de uma instituição.  

Como exemplo disso, Sennett (2013) relata o caso do Serviço Nacional de Saúde 

(NHS) da Grã-Bretanha que estabeleceu novos padrões relacionados ao bom 

atendimento às equipes de saúde. Tais padrões, estabelecidos sob a perspectiva fordista 

na assistência à saúde, visavam a quantificação e a fiscalização do tempo dos 

atendimentos realizados. Isso gerou insatisfação nas equipes de saúde que criticavam 

tais medidas porque elas implicavam na queda da qualidade dos serviços prestados, uma 

vez que as habilidades e capacitações da equipe, no que se referiam à abordagem dos 

pacientes, estavam sendo ignoradas em nome dos padrões institucionais estabelecidos.   

Por outro lado, a busca contínua por altos padrões de qualidade também pode 

acarretar problemas para a longevidade das organizações, principalmente àquelas em 

que a excelência do trabalho está condicionada ao conhecimento tácito de um 

profissional mais experiente que, por sua vez, não transfere ou compartilha os seus 

conhecimentos com os demais. Como exemplo, a pesquisadora, em sua experiência 

prática, percebeu que, por vezes, alguns profissionais de saúde mental, detentores de 

conhecimentos relacionados ao cuidado de pessoas com sofrimento mental e ou com 

algum comprometimento relacionado ao uso de SPA, preferiam mantê-las nos CAPS, 

mesmo estáveis, do que referenciá-las à atenção básica, com o intuito de prevenir novas 

crises. Tais posturas acarretavam a centralização desse tipo de conhecimento apenas nos 
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CAPS que, por sua vez, deixava de cumprir a sua função de articulador de rede. Ao 

mesmo tempo, isso desresponsabilizava as equipes da atenção básica e sobrecarregava 

as equipes de saúde mental.  

No entanto, sabe-se que o apoio matricial prioriza o trabalho interdisciplinar e 

pressupõe que os profissionais matriciadores ofereçam retaguarda e suporte técnico 

especializado às equipes de referência, de maneira dinâmica e interativa, de modo que 

regule o fluxo da rede de saúde superando a atual lógica de encaminhamentos (Campos 

et al., 2013). Dessa forma, podemos comparar o modelo do apoio matricial com uma 

oficina de artífices, onde as equipes matriciadoras, dotadas de conhecimento tácito em 

saúde mental, compartilham seus saberes com as equipes da atenção básica, visando a 

qualidade da assistência à saúde e das relações profissionais, a fim de romper com as 

hierarquias disciplinares e constituir profissionais e instituições mais democráticas. Essa 

comparação reafirma as propostas de Sennett (2013, p.93) quando este diz que 

 

uma oficina bem gerida deve equilibrar o conhecimento tácito e o explícito. 

Os mestres devem ser insistentemente induzidos a se explicar, para 

expressarem o conjunto de passos e soluções que absorveram em silêncio - se 

pelo menos forem capazes de fazê-lo e o quiserem (...).  

 

Em relação à busca da qualidade, Sennett (2013) adverte quanto aos riscos da 

obsessão e ressalta que “no amor, a obsessão pode deformar o caráter; na ação gera o 

risco da fixação e da rigidez. Esses perigos devem ser enfrentados pelo artífice 

individual, tal como a organização bem constituída” (p.272). O autor acredita que a 

obsessão pela qualidade pode gerar identificação e agrupamentos de pessoas que, ao se 

julgarem melhores e ou mais competentes, tendem a criar um status e uma suposta 

superioridade em relação às demais, implicando em desvinculação e isolamento social. 

O autor observa que os trabalhadores obcecados pela qualidade tendem a se 

distanciarem de outros menos empenhados ou, então, a dominá-los.  

Para o autor, essas pessoas obcecadas com a qualidade representam a figura do 

especialista e o autor identifica-os em dois tipos: o antissocial e o sociável. O 

especialista antissocial é aquele que gosta de se auto-afirmar e de enfatizar a 

desigualdade/superioridade existente entre o seu conhecimento e a habilidade do não 

especialista, provocando ressentimentos e humilhação, podendo tornar-se isolado ou 

acuado pela incapacidade de compartilhar o seu conhecimento. Já o especialista sociável 

é capaz de perceber situações que estão para além das técnicas, abrangendo a sua 

finalidade e a coerência global, além de estar sempre disposto a compartilhar o 
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conhecimento que possui. O autor considera que apenas “a instituição bem constituída 

artesanalmente favorecerá o especialista sociável; o especialista isolado é um sinal de 

que a organização está enfrentando problemas” (Sennett, 2013, p.274), pois 

 

a organização artesanalmente bem constituída centrará sua atenção em seres 

humanos integrais no tempo, estimulará o aconselhamento e a orientação e 

exigirá padrões configurados numa linguagem que possa ser entendida por 

qualquer pessoa na organização (Sennett, 2013, p.278). 

 

Sennett (2013) acredita que qualquer pessoa pode tornar-se um bom artífice, mas 

será apenas através da experiência do ofício que a pessoa tornar-se-á capaz de refletir 

acerca de suas técnicas e de aprimorá-las.  O autor compreende que a realização de 

tarefas práticas influencia o trato com os outros e, portanto, ela adquire também um 

valor social de cooperação, pois as possibilidades e as dificuldades encontradas ao se 

fazer bem alguma coisa, também poderão ser aplicadas na gestão das relações humanas. 

Dessa forma, todos os desafios enfrentados pelo artífice, como lidar com variados tipos 

de resistência, tanto quanto gerir ambiguidades, contribuem para a compreensão dos 

desafios e limites que as pessoas enfrentam em suas relações. Sennett conclui que assim 

como a rotina e a prática possibilitam que o artífice atinja bons resultados na produção 

de algo, também, de igual modo, as pessoas precisam praticar o seu relacionamento com 

os outros, aprendendo as habilidades de antecipação e revisão para a melhoria de suas 

relações (Sennett, 2013).  

  Dessa forma, Sennett destaca a importância da cooperação e direciona a sua 

discussão para a receptividade com os outros. Essa receptividade pode ser expressa pela 

forma como se escuta alguém ou, ainda, nas aplicações práticas do trabalho e ou da 

comunidade. Certamente, existe um aspecto ético na capacidade de ouvir e trabalhar em 

sintonia com outros; porém, pensar na cooperação apenas como um fator ético positivo 

limita a nossa compreensão, visto que a cooperação não é intrinsecamente benigna, 

como, por exemplo, pode existir cooperação eficaz na realização de um assalto (Sennett, 

2012).  

Em Juntos, Sennett (2012) buscar compreender como se dá a cooperação 

dialógica que é mais aberta, na qual as pessoas diferentes mostram-se dispostas a ajudar 

umas às outras. Sennett compara esse tipo de cooperação à habilidade de um artífice, 

visto que ela requer a capacidade de entender e se mostrar receptivo ao outro para então 

agir em conjunto. Por isso, trata-se de uma habilidade, pois não é um processo fácil e 
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pode haver dificuldades, ambiguidades ou, até mesmo, gerar consequências destrutivas. 

O autor ainda problematiza o fato de a sociedade moderna estar desabilitando as pessoas 

na condução da vida cotidiana, uma vez que dispomos de mais tecnologias do que os 

nossos antepassados, porém de menos ideias em como utilizá-las melhor. Como 

exemplo, podemos pensar nos meios de comunicação que evoluem continuamente, 

possibilitando a aproximação entre as pessoas, ao passo que observamos que a 

qualidade da comunicação entre elas está cada vez pior. 

Richard Sennett (2012) compreende a desigualdade estrutural enquanto o 

principal fator do enfraquecimento da cooperação dialógica. Pois, segundo ele, tanto na 

vida social quanto na pessoal, todos nós enfrentamos limites aos nossos desejos e 

vontades, e também já vivenciamos situações, por vezes constrangedoras, nas quais 

nossas necessidades eram incompatíveis com as de outras pessoas. Sabe-se que 

disparidades sempre existiram em nossa sociedade, mas o capitalismo realçou-as de 

forma exacerbada, gerando relacionamentos competitivos e ou formas de cooperação 

menos abertas e ou negativas.  

Considerando o fator desigualdade, Richard Sennett critica a sociedade atual 

pelo fato desta ser notavelmente tribal, visto que as pessoas mostram-se avessas a 

entender-se ou relacionar-se com qualquer outra cujas opiniões, ideias ou ideologias 

sejam divergentes das delas. Portanto, o tribalismo pressupõe a solidariedade apenas 

para com aqueles que são parecidos e a agressividade aos que se diferem. Desse modo, 

o tribalismo contribui para a formação de estereótipos, rotulações e preconceitos, visto 

que são construídas fantasias, por vezes odiosas, relacionadas às pessoas sobre as quais 

nada se sabe a respeito. Nesse caso, a cooperação existente no tribalismo é negativa e do 

tipo nós-contra-você (Sennett, 2012).  

Além da desigualdade, Sennett também considera que as novas formas de 

trabalho podem comprometer e enfraquecer a cooperação, pois o modo como uma 

instituição se organiza pode formar silos, isolando os trabalhadores e, 

consequentemente, comprometendo a comunicação entre a equipe. Geralmente, os 

trabalhadores tendem a não compartilhar informações importantes e ou tornarem-se 

resistentes ao feedback de outros. Portanto, o formato como a comunicação está 

estabelecida na instituição pode ser decisiva para a debilidade da cooperação. Assim, se 

a comunicação ocorre apenas de forma hierarquizada, de modo que somente o 

especialista se pronuncie ao artífice ou, ainda, se as informações advindas do artífice 
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forem sempre desconsideradas, isso poderá desencadear o desinteresse dos 

trabalhadores que se tornarão menos dispostos a cooperar (Sennett, 2012). 

De modo geral, o autor acredita que a atual sociedade produz cidadãos menos 

inclinados à cooperação, que assumem uma atitude de hibernação em relação às pessoas 

diferentes e introjetam tal (in)diferença ao ponto disso refletir em suas relações 

interpessoais. Sennett afirma que a desigualdade ao ser internalizada, pode gerar uma 

comparação odiosa que será expressa em sentimentos de superioridade ou de 

inferioridade, gerando dificuldades e ressentimentos e, sobretudo, influenciando na 

maneira como o sujeito irá se relacionar. Para o autor, esse tipo de pessoa, que hiberna 

em relação aos outros ou não consegue cooperar, “se revela incapaz de gerir formas 

complexas e exigentes de envolvimento pessoal, e portanto se retira. Perde a vontade de 

cooperar. Essa pessoa se transforma em um ‘eu que não coopera’” (Sennett, 2012, 

p.219).  

Diante disso, Sennett (2012) acredita que a Psicologia possa esclarecer o desejo 

de retirada e ou de isolamento. O autor explica que essa retirada assume um caráter 

voluntário, em que o sujeito afasta-se (ou retira-se) visando apenas reduzir a ansiedade 

inerente ao trato com os outros ou, ainda, aos papéis atribuídos a cada um pela 

sociedade. Para Sennett, essas retiradas retratam dois aspectos psicológicos: narcisismo 

e complacência. Baseando-se na concepção freudiana, Sennett (p.224) explica que o 

narcisismo por ser entendido como um estado especular, no qual a pessoas ao se 

relacionar com outra consegue perceber apenas a si mesma, em que “o ‘eu’ preenche 

todo o espaço da realidade”. E conclui afirmando que  

 

uma pessoa imersa nesse estado autorreferencial não poderá deixar de sentir-

se ansiosa quando se der uma intrusão de realidade, uma ameaça de perda do 

eu, em vez do seu enriquecimento. A ansiedade é reduzida com o 

restabelecimento de sentimentos de controle. Quando se dá essa transação 
psicológica interna, seguem-se as consequências sociais, sendo a mais 

notável a diminuição da cooperação (p.225). 

 

Nesse sentido, o narcisismo favorece a retirada na relação com o outro, 

inviabilizando qualquer sentimento de cooperação. No entanto, ele também pode estar 

atrelado ao outro aspecto psicológico, a saber, a complacência. Esta se refere à 

percepção de que tudo parece bem do jeito que está. Contudo, a complacência não 

permite ao sujeito engajar-se em mudanças ou experiências, pelo contrário, o sujeito 

permanece desmotivado como se estivesse congelado no tempo. Nesse sentido, a 
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complacência está relacionada ao individualismo e, portanto, qualquer possibilidade de 

cooperação deixa de existir. Sennett (2012) explica que o individualista preocupa-se 

apenas com quem se parece com ele, enquanto que os demais, por serem diferentes dele 

não têm importância e, dessa forma, os seus problemas são apenas problemas deles. 

Logo, o individualismo e indiferença tornam-se sinônimos (Sennett, 2012). 

Percebe-se, então, que a boa alternativa refere-se a um tipo exigente e difícil de 

cooperação, visto que tentar reunir pessoas diferentes, com interesses distintos e ou 

divergentes, pode gerar mal-estar porque essas pessoas podem não se sentir bem em  

relação umas às outras, devido à comparação odiosa ou simplesmente por não se 

entenderem. Portanto, o autor considera que o desafio da cooperação está exatamente na 

gestão desse conflito, ou seja, em saber como reagir aos outros nos termos deles, pois “a 

cooperação não é fortalecida apenas aliviando-se as presssões; as quedas de braço fixam 

limites que não deverão ser ignorados no futuro” (Sennett, 2012, p. 276). O aprendizado 

referente à gestão do conflito ocorrerá apenas por meio da atividade prática e os 

resultados provenientes de uma boa gestão do conflito demonstram, nos grupos, a 

prevalência de um tipo de cooperação que os sustenta diante de infortúnios ou situações 

inesperadas.  Além disso, através da cooperação é possível promover aos indivíduos e 

seus grupos a percepção e conscientização das consequências de seus atos, bem como 

ampliar a compreensão que eles têm acerca de si mesmos (Sennett, 2012).  

Sennett analisa como ocorrem as relações interpessoais durante a realização de 

tarefas e observa a importância da cooperação em todo o processo de trabalho e conclui 

que a cooperação refere-se também a uma habilidade e, portanto, precisa ser treinada. 

Nas tarefas realizadas em conjunto, a cooperação pode ocorrer de diversos modos, tais 

como: ouvir com atenção, agir com sutileza e respeito, encontrar pontos de 

convergência, gerir a discordância e ou evitar a frustração em uma discussão fácil. 

Sennett (2012, p. 282) ressalta que “a essência da cooperação é a participação ativa, e 

não a presença passiva” e considera que essas ações cooperativas - ou habilidades 

dialógicas - são fundamentais para a qualidade da vida social e, portanto, orienta que 

“(...) a falta de entendimento recíproco não nos deve impedir de nos relacionar com os 

outros (...)” (Sennett, 2012, p. 329). 

Concluindo, as discussões feitas por Edgar Morin e Richard Sennett nos 

possibilitam compreender, sobretudo, a importância do trabalho coletivo, realizado de 

maneira cooperativa, através de práticas e trocas dialógicas, no qual os variados saberes 

e as suas respectivas técnicas, funcionem enquanto ferramentas para a construção de 
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possíveis soluções ou estratégias diante de um impasse. Observamos também que 

ambos os autores são categóricos ao afirmarem que os conhecimentos disciplinares 

devem dialogar entre si, ao invés de tentar sobreporem-se uns aos outros com o intuito 

de garantir qual deles é o melhor ou mais capaz de solucionar um determinado 

problema, como tem acontecido em relação à Saúde, por exemplo.  

Contudo, diante da complexidade que é a vida humana, sabemos que isso é 

impossível, pois não existe um único conhecimento capaz de oferecer todas as respostas 

e ou de sanar todos os sofrimentos referentes ao sofrimento psíquico. Dessa forma, lidar 

com as questões referentes à saúde mental exige um somatório de saberes e práticas 

interdisciplinares, além de atuações cooperativas em prol da construção de possíveis 

intervenções referentes ao cuidado do sujeito e que considerem, ao mesmo tempo, sua 

complexidade e singularidade.  

Nesse sentido, considerando a proposta do apoio matricial podemos pensar a 

cooperação a partir da disponibilidade dos profissionais envolvidos, no sentido de que 

estes ouçam e cooperem uns com os outros, sem haver o desmerecimento ou privilégios 

de conhecimentos existentes entre as equipes de referência e matriciadora. Cabe 

ressaltar novamente que o matriciador, enquanto especialista, não é o profissional que 

sozinho irá propor soluções ou desatar os nós referentes a um determinado caso. O 

matriciador não tem respostas prontas para remediar as dificuldades da equipe da ESF. 

O conhecimento específico do matriciador irá, então, parear-se com os conhecimentos 

dos demais profissionais e juntos todos construirão possíveis ações e ou alternativas de 

cuidado para o caso em questão. Portanto, no apoio matricial, o fazer da mão e da 

cabeça não deve ser diferenciado, isto é, o especialista/matriciador não deve 

menosprezar o trabalho e o conhecimento do ACS, por exemplo. Nos processos de 

matriciamento, mão e cabeça agem juntas, ou seja, a prática gera a reflexão e esta, por 

sua vez, reinventa e rearranja a prática, em um movimento de retroação. Para tanto, os 

profissionais da área da saúde necessitam e devem atuar em uma lógica interdisciplinar, 

trabalhando de maneira cooperativa e complexificando o pensamento, ou seja, 

compreendendo simultaneamente a singularidade e a complexidade do sujeito/usuário.  

Desse modo, podemos comparar com o profissional envolvido nos processos de 

matriciamento com o artífice, caracterizado por Sennett (2013) como aquele que explora 

as dimensões de habilidade, empenho e avaliação de um jeito específico, sustentando 

um diálogo entre as práticas concretas e as ideias; possibilitando que esse diálogo 
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evolua para o estabelecimento de hábitos prolongados que, por sua vez, criam um ritmo 

entre detecção e solução de problemas.   

Destaca-se, ainda, que no campo da saúde mental não há respostas prontas. 

Assim, além da cooperação e da interdisciplinaridade dos saberes, os profissionais 

envolvidos nos processos de matriciamento precisam ter criatividade. E, nesse sentido, 

“a utilização de ferramentas imperfeitas ou incompletas leva a imaginação a 

desenvolver essas capacidades necessárias para reparar e improvisar” (Sennett, 2013, 

p.21). A criatividade faz-se necessária, inclusive, na gestão dos conflitos inerentes às 

relações pessoais, pois o modo como as equipes lidam com as resistências e 

ambiguidades pode se tornar em uma experiência instrutiva e fortalecedora da 

cooperação. Desse modo, Sennett (2013, p.21) considera que “para trabalhar bem, todo 

artífice precisa aprender com essas experiências, em vez de opor-lhes resistência”. 

Portanto, “o desenvolvimento da habilidade é difícil, mas não misterioso. Podemos 

entender os processos imaginativos que nos capacitem a fazer melhor as coisas”.  

Em um processo histórico, Edgar Morin e Richard Sennett nos demonstram 

como a sociedade estabeleceu linhas ideológicas que dicotomizou os trabalhos prático e 

teórico; a técnica e a expressão, o artífice e o artista, o produtor e o usuário, o fazer da 

mão e o da cabeça etc. Conforme as discussões feitas por esses autores, percebemos 

ainda os efeitos dessa herança histórica na sociedade contemporânea seja pela forma 

como os saberes encontram-se fragmentados em disciplinas isoladas seja pela tendência 

às hiperespecializações. Observamos uma grande valorização social à figura do 

especialista ou expert, detentor de um suposto saber teórico inquestionável, ao passo 

que existe uma tendência em diminuir o conhecimento prático do trabalhador artesanal, 

- ou “trabalhadores da ponta” - como se não fosse possível que o conhecimento 

adquirido através do trabalho prático pudesse conter reflexão teórica.  

Nesse sentido, vale destacar, como exemplo, a presente dissertação realizada 

pela pesquisadora, visto que esta, a partir de sua práxis, ou seja, enquanto uma 

trabalhadora da prática, em um “serviço da ponta”, a partir deste desenvolveu as suas 

habilidades, ao ponto de fazer questionamentos em relação à própria prática, mas 

também trazê-los para o campo acadêmico como uma reflexão teórica no formato de 

uma dissertação de mestrado. As reflexões realizadas pela pesquisadora têm o intuito de 

melhorar o próprio trabalho e também de questionar aquilo que já está dado no campo 

da saúde, tanto no que se refere aos processos de trabalho como aos embasamentos 

teóricos que estruturam o funcionamento dos dispositivos de saúde no Brasil. Portanto, 
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contradizendo Hannah Arendt, a pesquisadora representa o trabalhador da lida - Animal 

laborans - mas que também consegue refletir a respeito daquilo que produz - Homo 

faber. Dessa forma, para a pesquisadora, o trabalho da lida é atribuído de sentido e de 

reflexão. Logo, o Animal laborans é também Homo faber. E, neste caso, a 

pesquisadora, enquanto uma artífice, reafirma a discussão de Richard Sennett quando 

ele diz, que para o trabalho bem feito, os fazeres da mão e da cabeça não podem estar 

desvinculados.  
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CAPÍTULO 3 

Os Elementos Dificultadores e Facilitadores da Articulação entre ESF e CAPS-AD  

______________________________________________________________________ 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os temas identificados nos 

discursos dos profissionais de saúde que compõem as equipes de ESF e do CAPS-AD 

III de Barbacena-MG. Para a realização da análise temática, foram elencados os temas 

que estiveram presentes nos discursos de ambas as equipes, pois percebeu que esses 

temas indicam uma intersecção das percepções daquelas equipes em relação ao trabalho 

que realizam. Desse modo, tais temas serão apresentados e ilustrados com alguns 

recortes de falas, a saber, as mais significativas, com o intuito de demonstrar os 

resultados obtidos nesta pesquisa. Vale ressaltar que os temas elencados foram 

analisados considerando as perspectivas dos teóricos que embasam o presente estudo.  

Tendo em vista o objetivo geral desta pesquisa e visando facilitar a compreensão 

do trabalho realizado, optou-se por estruturar a discussão dos resultados em dois eixos 

principais. Sendo que no primeiro eixo serão apresentados e discutidos os temas que 

representam os elementos dificultadores da articulação das equipes de ESF e CAPS-AD 

III, enquanto que no segundo estarão descritos os temas referentes aos elementos 

facilitadores.  

 

3.1.  Os elementos dificultadores da articulação das equipes de ESF e CAPS-AD III 

a) Conceituando a Saúde Mental 

Como já visto no Capítulo 1 do presente trabalho, um dos princípios da atenção 

básica é possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema de saúde, incluindo 

aquelas que necessitam de cuidados em saúde mental. Sabe-se, ainda, que nesse nível de 

atenção, as equipes atuam numa região adscrita, ou seja, em território geograficamente 

conhecido, onde é possível a maior proximidade entre os profissionais de saúde com os 

moradores daquele território e, consequentemente, isso facilita conhecer a história de 

vida daquelas pessoas, os seus vínculos com a comunidade/território onde moram e com 

outros elementos que compõem os diversos contextos de vida. Portanto, pode-se dizer 

que a atenção básica assume uma função estratégica no que se refere aos cuidados em 

saúde mental, pois se configura enquanto o nível de atenção em saúde com acesso 

facilitado do usuário ao serviço de saúde, bem como dos profissionais de saúde aos 
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usuários na comunidade. Dessa forma, pressupõe-se que os profissionais de saúde 

estejam cientes e atentos aos casos de sofrimento mental e de uso prejudicial de álcool e 

ou outras drogas naquele território (Ministério da Saúde, 2013).  

Contudo, observa-se que, por vezes, as ações em saúde mental não são 

realizadas pelas equipes de atenção básica em saúde, visto que o tema saúde mental 

ainda gera muitas dúvidas, medos e ansiedades nos profissionais que compõem as 

equipes desse nível de atenção. A revisão de literatura permitiu compreender que muitos 

profissionais da atenção básica não sabem identificar ou lidar com os casos que 

demandem algum tipo de intervenção em saúde mental (Ministério da Saúde, 2013). 

Portanto, considerando que a equipe de ESF também deve realizar ações referentes à 

saúde mental, optou-se, então, por incluir no roteiro de entrevista a pergunta acerca do 

que é saúde mental, com o intuito de identificar o quê os profissionais de saúde 

entendem por esse termo. Desse modo, as enunciações abaixo demonstram o quê os 

profissionais das equipes de ESF e do CAPS-AD III entendem por saúde mental.  

 

Eu acho que a saúde mental é uma pessoa que ela tem um sofrimento, seja ele 

por conta de alguma moléstia, seja ele por conta de alguma passagem na vida 

daquela pessoa, pode ser por conta de uma depressão, pode ser por uma coisa 

genética [...] A saúde mental é nada mais do que um sofrimento daquele 

paciente devido a uma moléstia, pode ser devido ao uso de drogas, pode ser 

devido à história de vida daquele paciente [...] (Entrevistado 1 - ESF). 

 

Nesse trecho, observa-se que o entrevistado entende a saúde mental como um 

estado de adoecimento psíquico, ou seja, o termo saúde equipara-se à doença. Mais 

adiante, outro entrevistado refere-se à saúde mental como algo reificado e capaz de 

aliviar as dores ou os sintomas do adoecimento psíquico. Aqui, o entrevistado parece 

referir-se aos dispositivos que compõem o campo da saúde mental, por exemplo, os 

CAPS, porém não esclarece bem o seu entendimento, gerando uma ambiguidade 

referente ao termo.  

[...] e eu acho que o papel da saúde mental é aliviar esses sintomas, porque eu 

acho que a maioria dos problemas de saúde mental, eles... muitos não têm 

cura... (Entrevistado 3 - ESF). 

 

Além da dificuldade de conceituar o termo saúde mental, ao compreendê-la 

enquanto doença, alguns profissionais da ESF demonstraram também dificuldades para 
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identificar, no território onde eles atuam, quais as pessoas que necessitam de algum tipo 

de intervenção em saúde mental. Acredita-se que devido ao fato desse termo - saúde 

mental - não estar claro para esses profissionais, eles tendem a ter uma concepção 

estereotipada em relação ao sofrimento mental, conforme a qual, apenas o dito louco 

pode ser considerado como doente mental. Observou-se que a minoria dos profissionais 

entrevistados percebe o uso prejudicial de álcool e ou outras drogas como adoecimento 

psíquico. Nos trechos a seguir, verificamos esses diferentes posicionamentos:  

[...] A minha dúvida em saúde mental é isso daí. Porque a saúde mental vai 

entrar o usuário de drogas, o alcoólatra? Vai entrar aquela pessoa que usa uma 

simples fluoxetina aí pra controlar uma ansiedade? Ou aqueles que toma 

“enes” remédios controlados? A minha dúvida é isso aí: como lidar com essas 

pessoas? Porque pra mim o doente mental é aquele que ficava internado, que 

era debilitado, que não tinha convivência social. Igual o esquizofrênico: e aí, 

como lidar com o esquizofrênico hoje em dia? [...] Então... quem toma 

medicação controlada a gente coloca como saúde mental, mas a gente ficou 

nessa dúvida: mas peraí...o quê que é saúde mental? (Entrevistado 2 - ESF).  

 

Eu acho assim que o paciente que usa medicamento controlado, ele entra em 

saúde mental porque pode ser por causa de uma depressão, aquilo ali porque 

saúde mental não engloba só o paciente que tá internado, o paciente que tá em 

surto. Eu acho assim, se você usa medicação controlada é porque você tem 

algum problema em relação à saúde mental sim! [...] a depressão faz parte da 

saúde mental. Então ali, eu acredito que seja um acompanhamento de saúde 

mental sim (Entrevistado 5 - ESF).  

 

Eu até não acreditava nisso não, mas devido a um caso que aconteceu [...] 

passei a pensar desse jeito. Eu achava que saúde mental era quem era doido, 

retardado, ficava internado em clínicas e tudo, né? Mas realmente, a partir 

disso eu vi que quem precisa de alguma ajuda assim, realmente tá também no 

meio. Porque é uma ajuda, igual quando se toma algum remédio, esses 

ansiolíticos, algum remédio pra depressão, eu acho que é uma ajuda boa e se a 

pessoa tá precisando de tomar, é porque ela tá com alguma dificuldade então 

(Entrevistado 4 - ESF). 

 

E em relação ao consumo de álcool e ou outras drogas, um entrevistado entende 

que isso se torna um sofrimento mental apenas quando causa comprometimentos ao 

consumidor de SPA. E, no entanto, nenhum profissional entrevistado da ESF relatou 
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algum tipo de atuação precoce realizada por aquela equipe a fim de evitar que esse 

consumo torne-se prejudicial. Abaixo, o entrevistado fala a respeito disso
37

. 

Eu não acho que álcool e drogas tem a ver com saúde mental. Ele pode causar 

com o uso. Ele pode causar, aí ao decorrer dos anos a debilidade daquela 

pessoa, de tanta dependência ele vir a ter a coisa, mas de início, eu acho que 

não. [...] o uso abusivo dessas coisas pode gerar um transtorno, mas não que eu 

entenda isso como doente mental. [...] Mas eu acho que de início, igual eu vejo 

ali [...] aquelas crianças... não têm é saúde mental não. Desde quando um 

menino de 13, 14, 10 anos começa a fumar maconha, cheirar, ele tem saúde 

mental? Aí não, eu acho que é alguma coisa que aconteceu ali na família, igual 

a gente vê, lida. A gente vê que o problema não tá no usuário, o problema tá na 

família. Então, não tem como eu achar (Entrevistado 2 - ESF). 

 

Para o Ministério da Saúde (2011), uma dificuldade a ser enfrentada nos 

processos de matriciamento, refere-se à desconstrução daquilo que os profissionais da 

ESF entendem por saúde mental. Para isso, a educação em saúde mental deve ser uma 

ação fundamental e constante no apoio matricial e, a princípio, é preciso  

dissociar o conceito de saúde mental do conceito exclusivo de “doença” 

mental. É necessário apontar para os profissionais de saúde da família que, ao 

fazerem atividades de promoção e prevenção à saúde, como grupos de 

atividade física (caminhada, por exemplo), grupos de artesanato, momentos 
de confraternização com a comunidade em datas comemorativas, estão 

promovendo saúde e, consequentemente, a saúde mental ( p. 60). 

 

Desse modo, por meio dessas atividades grupais e com o suporte do apoio 

matricial, os profissionais da atenção básica podem ser sensibilizados a oferecerem um 

espaço de escuta e facilitar o acesso da população aos serviços da UBS. 

Consequentemente, isso amplia o escopo de atenção e possibilita a identificação precoce 

de diversas morbidades, inclusive, os transtornos mentais e o uso prejudicial de álcool e 

ou outras drogas (Ministério da Saúde, 2011).  

Para os profissionais do CAPS-AD III, a definição do termo saúde mental parece 

que está pautada na própria concepção de saúde definida em 1946 pela OMS, isto é, a 

saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 

ausência de doença. Dessa forma, alguns profissionais dessa equipe consideram a saúde 

                                                             
37 Com o intuito de não comprometer o entendimento do leitor, cabe lembrá-lo que o termo saúde mental 

utilizado por este entrevistado adquire a denotação de doença mental.  
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mental como um estado harmônico entre vários fatores, com o controle das emoções e 

dos sentimentos, sem existir comprometimentos nas relações interpessoais do sujeito. 

 

 [...] é quando a gente ainda dá conta de lidar com os nossos conflitos. Isso é 

saúde mental pra mim. Porque quando esses conflitos começam a nos 

incomodar de tal ponto a nos prejudicar no nosso trabalho, na nossa 

convivência com a sociedade, a gente já está sofrendo. A nossa saúde mental já 

não está tão boa (Entrevistado 2 - CAPS-AD III).  

 

Eu vejo que é tá bem intelectualmente, tá bem com os amigos, tá bem, tá fazendo 

aquilo que quer, que gosta. Isso tudo é saúde mental (Entrevistado 1 - CAPS-

AD III). 

 

Eu acho que é isso mesmo. É o bem estar psíquico, né? É o bem estar 

emocional, né? É você dar conta das situações do dia a dia, dos conflitos. 

Porque por mais difícil que seja a gente dá conta da nossa maneira, né? 

Enquanto a gente tá dando conta, a gente se considera saudável, né? 

(Entrevistado 5 - CAPS-AD III).  

 

Talvez seja pensar nos fatores bio psíquico e social, né? Os três fatores estar em 

controle, a partir do momento que um desses fatores começa a ter uma 

alternância, começa a ter, a saúde mental não vai tá tão saudável assim, né? 

Onde começa a demandar uma certa situação (Entrevistado 7 - CAPS-AD III). 

 

Observa-se, então, que o termo saúde mental é distinto para ambas as equipes e, 

no caso da ESF, as definições dadas a esse termo são confusas e ou ambíguas. 

Conforme Amarante (2007), a saúde mental é uma área muito extensa e complexa e, 

portanto, pode ser definida enquanto um campo de conhecimento e de atuação técnica 

no âmbito das políticas públicas de saúde. Para ele, o campo da saúde mental é 

composto pela diversidade de conhecimentos plurais e intersetoriais e que, portanto, 

exige ser pensado de modo diferente do atual paradigma, isto é, precisamos pensar a 

saúde mental “dentro de sua complexidade, simultaneidade e transversalidade de 

saberes, de construcionismo, e de reflexividade” (p.18).  

Amarante (2007) nos convida, então, a pensar a saúde mental sob o prisma do 

paradigma da complexidade, conforme nos propõe Edgar Morin. Visto que o campo da 
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saúde mental não se configura enquanto um modelo fechado, mas sim de um processo 

social complexo e que, portanto, “se constitui enquanto entrelaçamento de dimensões 

simultâneas, que ora se alimenta, ora são conflitantes; que produzem pulsações, 

paradoxos, contradições, consensos, tensões” (p. 63).  Nesse sentido, o sujeito no campo 

da saúde mental deve ser concebido enquanto produto e produtor do fenômeno social, 

pois “a sociedade com a sua cultura, suas normas, retroage sobre os indivíduos humanos 

e os produz enquanto indivíduos sociais dotados de uma cultura” (Morin, 2007, p. 119). 

Tal concepção de sujeito se confirma na fala abaixo: 

 

É aquilo que a gente comentou o que seria o cuidado na escuta e com respeito à 

diversidade cultural do indivíduo, principalmente no ambiente em que ele vive, 

né? Lá quando a gente pensa no território, né? As ações territoriais também de 

se ouvir esse indivíduo onde ele está, onde ele deseja estar, respeitando as 

diversidades dele, o seu fator cultural... (Entrevistado 7 - CAPS-AD III). 

 

Apesar de a equipe do CAPS-AD III apresentar uma concepção fundamentada 

na noção de Saúde e do sujeito enquanto um ser complexo, a pesquisadora identificou 

que ambas as equipes estão focadas na doença quando falam sobre as ações referentes à 

saúde mental. Enquanto a equipe de ESF relatou ações voltadas, principalmente, ao 

controle de receitas medicamentosas, os profissionais do CAPS-AD relataram ações de 

reabilitação da saúde, direcionadas, de maneira preponderante, aos períodos de crise do 

sujeito. Nota-se que, na maioria das vezes, o sujeito é abordado pelas duas equipes 

apenas quando já se encontra adoecido, visto que não são desenvolvidas estratégias de 

promoção e ou prevenção em saúde mental, ainda que alguns profissionais reconheçam 

a importância e a necessidade dessas ações na saúde. Como podemos verificar abaixo: 

 

Nós trabalhamos aqui nessa parte de saúde mental é primeiramente em um 

grupo. Nós fazemos um grupo, toda primeira quarta-feira do mês, de medicação 

controlada. [...] Mas assim, o que eu tenho observado que os pacientes que 

tomam medicação controlada que eles são muito irredutíveis quando a gente 

tenta tirar alguma medicação, sabe? Você fala vamos fazer um desmame aí e 

não! E eles já tão tudo focado em remédio, eles acham que a solução pro 

problema deles são os remédios [...] Então o que tem que trabalhar aqui, eu 

acho que é essa questão da medicação principalmente. Eles estão muito focados 

na medicação, acha que a medicação vai resolver o problema deles, que a 

medicação vão fazer eles ficarem felizes e não é! (Entrevistado 5 - ESF). 
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Alguns pacientes, eles frequentam a psicóloga do NASF [...] Então, a estratégia 

nossa aqui por enquanto tá sendo assim: encaminhar esses pacientes pro CRAS, 

pra alguma atividade... tem a ginástica com o fisioterapeuta também 

(Entrevistado 5 - ESF). 

 

Então... é procurar meios para proporcionar isso o que a gente acabou de falar. 

Que o indivíduo se reestabeleça (grifo nosso), que ele esteja bem no meio em 

que ele está inserido. Esses meios que é difícil. A partir do momento que chega 

num serviço de saúde que quer proporcionar o bem estar do indivíduo, a gente 

subentende que ele já está em crise, que a barreira da normalidade já foi 

rompida. Se ele tá aqui é por algum motivo, que ele não consegue lidar com 

esses conflitos, com essa situação. (Entrevistado 1 - CAPS-AD III). 

 

No último trecho acima, podemos observar que o entrevistado do CAPS-AD III 

concebe este dispositivo enquanto um serviço de atenção especializada e que, portanto, 

assume a função de cuidar das pessoas em sofrimento mental e ou em situação de crise. 

No entanto, torna-se válido ressaltar que o CAPS também deve configurar-se como um 

espaço social onde o usuário, junto de sua família e da comunidade, seja capaz de 

construir o seu projeto de vida. Espera-se que as equipes de CAPS acolham a pessoa em 

sofrimento mental e lhe ofereçam a devida assistência, mas que também sejam capazes 

de apoiá-la nas iniciativas que promovam a sua autonomia e a integre em um ambiente 

social e cultural junto de outros cidadãos em seu próprio território (Ministério da Saúde, 

2004b). Desse modo, podemos evitar que os CAPS representem o lugar de estigmas e 

de exclusão social, correndo o risco de reproduzir o modelo manicomial.  

Nesse sentido, quando o entrevistado do CAPS-AD III entende que a assistência 

deve estar voltada a reestabelecer o sujeito em crise, corre-se o risco de que as ações 

realizadas por essa equipe sejam focadas apenas no sintoma, ou melhor, no processo 

doença-cura, perdendo-se toda a complexidade relacionada ao processo de adoecimento, 

isto é, que desconsiderem os fatores sociais complexos, cuja demanda é interdisciplinar. 

Portanto, esse tipo de compreensão pode levar a equipe do CAPS-AD III a desenvolver 

ações de estabilização dos sintomas, ao invés de práticas de reabilitação psicossocial.  

Fortes (2013) destaca que não há saúde sem saúde mental e vice-versa. Para ela, 

fazer saúde mental na atenção básica é muito mais do que cuidar dos transtornos 

mentais. É oferecer cuidados que abranjam os hipertensos, diabéticos, pessoas 

poliqueixosas; abordar as famílias nos momentos de crise; realizar trabalhos nas escolas 

com crianças em dificuldades de aprendizagem; promover discussões com a 
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comunidade acerca do uso abusivo e prejudicial de álcool e ou outras drogas etc. 

Concluindo, Fortes considera que o campo da saúde mental é bastante amplo e envolve 

muito mais do que apenas os profissionais que atuam nos dispositivos da atenção 

especializada.  

 

b) A abordagem ao usuário de álcool e ou outras drogas no contexto da atenção 

básica em saúde 

 

Aqui, a pesquisadora buscou compreender qual o entendimento que ambas as 

equipes têm em relação às pessoas que fazem o uso prejudicial de álcool e ou outras 

drogas e, ainda, quais são os cuidados oferecidos por esses profissionais àquelas 

pessoas. Observou-se junto à equipe de ESF a dificuldade em considerar as 

toxicomanias enquanto um problema de saúde, pois os usuários de álcool e ou outras 

drogas ainda são cercados de muitos preconceitos e de ideias fantasiosas e ou 

moralistas, inclusive por alguns profissionais da saúde. Percebeu-se na equipe da ESF a 

presença de um discurso moralista e pautado, principalmente, na periculosidade. Esse 

tipo de discurso, por vezes, sustentou a justificativa do profissional da ESF em não 

abordar o usuário de álcool e ou outras drogas e lhe oferecer a devida assistência. 

Outros profissionais, no entanto, demonstraram a mesma resistência, mas alegaram que 

têm dificuldades em oferecer os cuidados em saúde aos usuários de álcool e ou outras 

drogas porque estes negam o consumo de SPA.  

Os preconceitos relacionados às pessoas que consomem álcool e ou outras 

drogas baseiam-se em questões morais, na proibição penal e na associação sistemática 

dessas substâncias à miséria e ao crime organizado - no caso das drogas ilícitas. O 

usuário de drogas é frequentemente percebido como uma pessoa improdutiva e pouco 

confiável, porque tende a ser relacionado ao crime. Desse modo, a não abordagem ao 

usuário de álcool e ou outras drogas pode estar associada às pré-concepções das equipes 

de saúde que tendem a se justificar com expressões do tipo: “ele usa drogas porque 

quer”; “ele que escolheu entrar para o mundo das drogas”; “ele não tem mais jeito, é um 

caso perdido mesmo”.  

 

Eles passam com lata na mão. Eles passam com cachimbo na mão. Outro dia 

mesmo, no posto ali, o cara saiu com um cano desse tamanho assim ó, com uma 

latinha enrolada no papel alumínio. Gente! Na cara dura! O pessoal passando e 

ele lá com o cachimbo na mão! E eles não ligam não: um monte de cara usa o 
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mesmo cachimbo, a latinha... passa com a latinha na mão, passa com a latinha 

no bolso da calça... É descarado! (Entrevistado 5 - ESF). 

 

Tais justificativas, porém, tornam-se um grande problema, uma vez que os 

profissionais de saúde acreditam nessas ideias, contribuindo para a perpetuação de 

estigmas, preconceitos e comprometendo o cuidado dessas pessoas, pois fica 

estabelecido que só é possível ajudar esse usuário se ele quiser parar de usar drogas.  

Perceber o usuário de álcool e ou outras drogas apenas pela condição de “bêbado e 

drogadito” é desconsiderá-lo enquanto um sujeito e, ao mesmo tempo, seccioná-lo de 

vários outros aspectos e fatores que o compõem e o influenciam em sua vida (Escola de 

Saúde Pública, 2001).  

 

Tem um na minha área que nem banho ele toma. Tem dias que Deus que me 

perdoe, você não consegue chegar na porta. Eu fui entregar o exame dele e eu 

não tava aguentando. Nem os irmãos conseguem pôr na cabeça dele que ele 

precisa de um tratamento. Como é que eu vou chegar e... (Entrevistado 1 - ESF). 

 

Você pergunta assim: “você usa álcool? Você é usuário de droga?” “Não! Só 

bebo de vez em quando socialmente.” “Você fuma?” “Não só de vez em quando 

eu fumo um baseadinho pra me acalmar um pouquinho, mas...” Aí, acaba ali! Aí 

a gente pode fazer o quê? A gente vai assumir que o paciente é sem ele assumir? 

[...] Eles nega. Simplesmente porque eles não quer parar (Entrevistado 6 - ESF). 

 

Por outro lado, muitos usuários de álcool e ou outras drogas têm dificuldades em 

solicitar a ajuda da equipe de saúde porque não sentem confiança suficiente em abordar 

esse assunto com quem eles não possuem qualquer tipo de vínculo. Dessa forma, a 

recusa ao tratamento e a negação à sua condição de usuário de SPA podem ser 

compreendidas pelos motivos já discutidos acima, tais como, a clandestinidade referente 

ao uso de substâncias ilícitas e às rotulações relacionadas à marginalidade e ao crime. 

Assim, o usuário de SPA costuma esquivar-se e recusar qualquer tipo de ajuda, ou 

ainda, negar o seu envolvimento com esse tipo de substância. O mais agravante nisso é 

que o usuário de álcool e ou drogas, com receio de sofrer retaliações e outros tipos de 

punições, afasta-se das possíveis intervenções das equipes de saúde, ocasionando o 

agravamento de seu estado de saúde física, psíquica e social (Viva Rio Saúde, s/d).  
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É isso que a equipe do CAPS-AD III acredita que acontece, ou seja, o acesso dos 

usuários de álcool e ou outras drogas aos dispositivos de saúde, principalmente, no nível 

da atenção básica, não é facilitado porque eles são muito estigmatizados pela população 

em geral.  

 

 [...] eu não sei se vocês concordam comigo, que eu acho que a população ainda 

é, tem uma mente ainda assim, meio que... É, acha que é tudo vagabundo, 

safado. Tá bebendo porque é vagabundo. Então porque ele bebe? Porque ele 

usa droga? Eu acho assim: a população tem que mudar isso também, entendeu? 

Tem que entender isso como uma doença. É uma questão cultural e trabalhar 

essa questão cultural é difícil. A gente via isso no Consultório na Rua
38

. Pra 

população ter uma aceitação com os moradores de rua é muito difícil. Muito 

difícil. (Entrevistado 3 - CAPS-AD III). 

 

Se eles entenderem que isso é um problema de saúde, que é uma doença, que é 

um problema de saúde pública, se eles tivessem essa compreensão acho que 

avançaria muito mais (Entrevistado 1- CAPS-AD III). 

 
Diante dessa realidade, alguns profissionais do CAPS-AD III entendem que cabe 

à equipe de ESF o trabalho de prevenção e de identificação precoce daquelas pessoas 

que fazem o uso abusivo de SPA. Eles acreditam que se fossem realizadas ações com 

esse enfoque, muitos usuários não chegariam até ao CAPS-AD III apresentando um alto 

padrão de dependência relacionado ao consumo de álcool e crack e, tampouco, com 

outros sérios comprometimentos, como adoecimentos clínicos ou psíquicos, perdas 

materiais irreversíveis e ou rompimento dos laços sócio-familiares.  

Eu acho que é uma detecção mais precoce realmente de quem está 

extravasando, de quem começou a intensificar o uso, mas sem chegar a ficar tão 

debilitado igual a gente vê, né, eles chegarem aqui tão... às vezes com o quadro 

clínico tão complicado. Ou num nível, não sei nem se eu posso falar assim, mas 

num nível de uso tão severo que, realmente, às vezes fica difícil... Acho que 

trabalhar mesmo a política de redução de danos, mas lá no comecinho, né? 

(Entrevistado 4 - CAPS-AD III) 

Baseando-se em algumas falas, pôde-se identificar que, mesmo não havendo a 

confirmação do uso de droga por parte do usuário, vários profissionais da ESF sabem 

                                                             
38 Instituído pela PNAB, em 2011, o Consultório na Rua tem como objetivo ampliar o acesso da 

população de rua aos serviços de saúde, de modo a oferecer atenção integral à saúde para esse grupo 

populacional em condição de vulnerabilidade social e com os vínculos familiares interrompidos ou 

fragilizados. Ver: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0122_25_01_2012.html 
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sim quais são as pessoas naquela comunidade que consomem o álcool e ou outras 

drogas de forma prejudicial. 

 

Eu tenho um caso ali na rua [...], ela tava até no CAPS-AD e saiu, e assim, 

quando ela abre a porta [referindo-se ao odor característico gerado pela queima 

da maconha e do crack] ... nossa mãe! (Entrevistado 2 - ESF).  

 

Na minha área também tem muito problema com álcool. Tem até um caso com 

violência que teve um lá que o pai deu facada nele e ele ficou vários dias no 

hospital. Tudo por causa de álcool e drogas. O outro lá o filho deu uma 

pancada na cabeça e deu problema, no pai. Tem muito isso aqui. Mais por 

causa de problema com álcool e drogas (Entrevistado 3 - ESF). 
 

Vocês vão ver um pessoal, não precisa nem entrar pra dentro das casas. Eles 

ficam tudo na esquina, aqui tão os alcoólatras, aqui tão os usuários... você vê! 

Você consegue identificar, já tem as ruas [...] (Entrevistado 6 - ESF). 

 

[...] eu tô na minha área eu conheço quais são os usuários da minha área. Não 

por causa do posto! Mas porque eu moro na comunidade e eu sei quem que é. 

Então, além do vínculo da unidade de saúde, tem o vínculo de eu ser moradora 

ali. Então, não adianta eu chegar lá na sua casa, eu saber que você é usuário e 

você falar pra mim que você não é. Porque a gente já se conhece tem um 

tempão. Então, vai acabar uma hora e você vai falar comigo. Então, eu 

converso com eles e tudo assim... (Entrevistado 5 - ESF).  

 

No entanto, alguns profissionais da ESF justificaram que não realizam qualquer 

tipo de intervenção, porque se sentem despreparados para abordar esse tipo de usuário e 

porque temem sofrer represálias ou algum tipo de violência física, pois os ACS vivem 

na mesma comunidade que esses usuários de SPA.   

 

Se for mulher, eu sei. Agora, homem não. [...] Porque eu tenho receio de 

agressão. [...] ele tende a ser violento. “tá se metendo na minha vida?” 

(Entrevistado 2 - ESF). 

 

A gente fica com medo de eles ficarem perseguindo, né?  Isso! perseguição, 

retaliação... sei lá. A gente tem medo disso! (Entrevistado 3 - ESF). 

 

 

É igual, por exemplo, na minha área tem um campo, aí eu, de qualquer forma 

que eu sair da minha área, eu passo nesse campo. Aí o que acontece: nesse 

campo encontro vários pacientes usando (Entrevistado 4 - ESF). 

 

De modo geral, ficou perceptível o despreparo da equipe de ESF em lidar com as 

questões relacionadas à assistência ao usuário de álcool e ou outras drogas. Nota-se 
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também que isso contribui para a construção de estigmas e de resistências, uma vez que 

esses profissionais tornam-se suscetíveis às pré-concepções - moralistas ou fantasiosas - 

referentes aos usuários de SPA, inviabilizando o desenvolvimento de ações preventivas 

e ou que ofereçam os devidos cuidados no nível da atenção básica. Observou-se ainda 

que a equipe de ESF demonstra não compreender qual é a sua responsabilidade no 

desenvolvimento de ações em saúde mental, principalmente, no que tange às questões 

referentes ao uso e abuso de álcool e ou outras drogas, tendendo a delegar essa 

responsabilidade exclusivamente ao CAPS-AD.  

Mesmo havendo uma concordância de opiniões entre as equipes do CAPS-AD 

III e da ESF, no que tange ao despreparo dos profissionais da atenção básica em 

desenvolver em saúde mental, a equipe do CAPS-AD III considera que é de 

responsabilidade da ESF a identificação precoce dos casos de consumo abusivo de SPA, 

bem como o acompanhamento longitudinal de pessoas que já apresentam um padrão 

elevado de consumo e outros tipos de comprometimentos relacionados. Nesse sentido, 

alguns profissionais do CAPS-AD III pontuam que o ACS desempenha um papel 

fundamental, pois ao residir e percorrer a comunidade, ele é capaz de identificar e 

abordar as pessoas que necessitam de intervenções da equipe de saúde.  

 

Até porque eles têm um programa que... o ACS, né, tá ali na rua, tá ali na área 

da pessoa e conhece. E querendo ou não, aqui em Barbacena é uma cidade 

muito pequena, a gente esbarra toda hora com um usuário nosso, dentro de 

butiquinho, sentado na esquina bebendo, então assim, ele atende aquele 

determinada região e tá vendo sempre que a pessoa tá ali alcoolizada, tá 

sempre ali dentro do bar, eu acho que já pode sim propor uma questão pra 

família, de o enfermeiro ou não sei quem fazer uma forma de abordagem, gente, 

de ir até lá pra poder falar sobre o tema. Quem sabe a pessoa não se sente 

assim mais à vontade pra poder falar do problema que ele tá vivendo? 

(Entrevistado 3 - CAPS-AD III). 

E o agente de saúde tá na casa, né? Então, às vezes, sempre tem a esposa que 

vai trazer a queixa: “ah! o meu marido tá bebendo demais... tá começando a 

beber desde manhã...” (Entrevistado 5 - CAPS-AD III).  

 

Sabe-se que os ACS são profissionais da atenção básica em saúde e que 

compõem a equipe de ESF. Eles podem representar um elo entre o serviço de saúde e a 

comunidade, pois o ACS também deve residir no seu território de atuação. Isso pode 

facilitar a identificação e a abordagem de situação que demandem ações em saúde 

mental, como também pode dificultar, caso o ACS não tenha preparo ou conhecimento 
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suficiente para realizar esse tipo de trabalho. Para Lancetti (2009), a condição do ACS é 

paradoxal porque ele é, ao mesmo tempo, membro da comunidade e integrante da 

equipe de saúde daquela, podendo contribuir muito para a ampliação da rede de 

cuidados: “E nesse funcionamento que o ACS radica a sua potencialidade” porque ele 

atua “em parceria com os outros membros da organização sanitária, tornam essa relação 

uma arma fundamental para fazer funcionar esta máquina de produzir saúde e saúde 

mental” ( p. 93).  

Portanto, a abordagem ao usuário de álcool e ou outras drogas pode ser 

facilmente realizada pela equipe de ESF através de visitas domiciliares; busca ativa aos 

usuários que deixaram de frequentar outros serviços, como os CAPS, por exemplo; e na 

identificação de usuários que necessitam, mas ainda não iniciaram qualquer tipo de 

tratamento. O ACS pode atuar como um profissional facilitador nesses tipos de 

intervenções. Portanto, a abordagem é uma ferramenta fundamental e que deve ser bem 

utilizadas pelas equipes de saúde, pois ela viabiliza o acesso e a adesão do usuário aos 

serviços de saúde.  

No que se refere à abordagem ao usuário de álcool e ou outras drogas, o apoio 

matricial pode contribuir com a instrumentalização da equipe de ESF. Pois, a equipe 

matriciadora pode oferecer técnicas e estratégias adequadas nesse tipo de intervenção, 

desmitificando preconceitos; favorecendo mudanças de posturas e formação de vínculos 

entre profissionais e usuários; e melhorando a qualidade dos cuidados ofertados  

 

 

c) O cuidado ofertado não é integral 

 

Como já discutido acima, Edgar Morin (2007) define o Homem enquanto um ser 

complexo formado por múltiplos aspectos e dinâmico, pois ele influencia e é 

influenciado pelo ambiente no qual está inserido. Dessa forma, qualquer conhecimento 

referente ao Homem deve concebê-lo enquanto sujeito e não como um objeto que pode 

ser seccionado em facetas isoladas, perdendo-se a sua compreensão global. Isso vale, 

principalmente, às disciplinas do campo da saúde, pois o profissional da saúde, ao 

abordar o sujeito com sofrimento mental, deve, antes, atentar-se aos diversos aspectos 

que interferem na vida dele para então oferecer-lhe uma assistência integral.  

A integralidade do cuidado possibilita que o profissional compreenda as 

interações de variados fatores na vida do sujeito e, ainda, como um determinado fator 



 

109 

 

pode influenciar nos demais, ao ponto de provocar o adoecimento ou, então, contribuir 

para a preservação e ou recuperação de sua saúde. Esse tipo de percepção integral ou 

complexa favorece também a construção de estratégias de intervenção em alguns desses 

aspectos, visando reduzir o sofrimento do sujeito e lhe propiciar autonomia e qualidade 

de vida (Ministério da Saúde, 2013). A seguir, a fala de um dos entrevistados da equipe 

define bem o que seria esta percepção integral no contexto do CAPS-AD III:  

 

No meu ver, o cuidado do usuário de álcool e droga, a primeira coisa que tem é 

lembrar que aquela pessoa precisa de outros cuidados. Esquecer que ele é 

usuário de álcool e drogas e lembrar que ele é um ser humano e que ele tem as 

outras questões dele, né? Que ele vai precisar... que ele vai ter hipertensão, que 

ele vai ter as questões clínicas, olhar pra esse outro lado, né? Esquecer o álcool 

e drogas a principio e resolver as questões dele. O que ele tá demandando? O 

que ele quer, o que ele deseja? Qual é a tristeza dele? Se é a falta de emprego 

que tá incomodando, se é a briga com a esposa, que seja pela bebida ou não, ou 

se é a dor de dente, né? Que é uma questão bem comum que a gente lida aqui ou 

o que tá acontecendo... Acho que o primeiro passo seria esquecer que ele é um 

usuário de álcool e droga e observá-lo como um ser humano como um todo, né? 

Que ele é uma pessoa, que ele tem sentimentos, que ele tem humor, que ele... 

(Entrevistado 7 - CAPS-AD III). 

 

Apesar de o entrevistado acima demonstrar ter uma percepção integral, 

observou-se nas demais falas dos entrevistados, que a assistência prestada pelas equipes 

da ESF e do CAPS-AD III não contempla o princípio da integralidade, preconizado pela 

Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990, no capítulo II, em seu Artigo 7º, item II, que 

dispõe a “integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, exigidos para cada caso em todos 

os níveis de complexidade do sistema”. Nota-se que o CAPS-AD III não tem 

desempenhado o seu papel estratégico de articulador da RAPS, principalmente, porque 

tende a priorizar o desenvolvimento de duas ações específicas: regular as internações 

em hospitais psiquiátricos e assistir aos usuários em crises, visto que os demais 

dispositivos da RAPS tendem a não acolher esses usuários. Consequentemente, isso 

compromete outras ações, visto que o CAPS-AD III não consegue oferecer o suporte 

necessário à realização de ações preventivas e ou de reabilitação psicossocial no 

contexto da atenção básica e, tampouco, desenvolver ações intersetoriais que facilitem a 

reinserção do usuário de álcool e ou outras drogas em seu território.  
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Os trechos destacados abaixo caracterizam bem a desarticulação dos serviços 

que compõem a rede de atenção psicossocial de Barbacena e a forma como a assistência 

ao usuário de álcool e ou outras drogas encontra-se fragmentada nesse Município. 

 

Trabalho sistemático não existe. O que vai é apagar um fogo aqui, é um contato 

que faz ali, agora um trabalho sistemático de matriciamento, de reuniões 

periódicas, de discussão de caso, trazer a atenção primária pra dentro do 

serviço e a gente ir até à atenção primária isso não existe (Entrevistado 1- 

CAPS-AD III) 

Continua da mesma forma, tipo assim, mantendo contato, fazendo aquela 

referência e contrarreferência, mas cada um na sua área. Deu um problema 

como hipertensão ou alguma coisa, eu ligo pra lá e peço pra eles resolver lá, 

entendeu? E se continua bebendo, eles voltam o negócio pra gente (Entrevistado 

3 - CAPS-AD III). 

 

Por sua vez, a equipe de ESF também não realiza ações contínuas e ou 

articuladas em saúde mental. A princípio, vimos que esta equipe tem uma grande 

dificuldade em abordar o usuário de álcool e ou outras drogas para lhe oferecer os 

cuidados necessários, alegando que eles não reconhecem a própria condição enquanto 

um adoecimento. Todavia, observou-se que a ESF também não realiza o 

acompanhamento longitudinal dos usuários advindos do CAPS-AD III, prevenindo 

novas crises e ou atuando em conformidade com a política da Redução de Danos. 

Nesses casos, a atuação da equipe de ESF tende a se restringir somente às renovações de 

receituários e liberação de medicamentos. Podemos constatar tais observações abaixo 

nas falas de alguns profissionais da ESF referindo-se a determinados usuários que 

estiveram em acompanhamento no CAPS-AD III de Barbacena. 

 

Mas só que quando eles estão lá, eles melhoram, né? E quando eles voltam, 

igual tem um da minha área, um senhor, ele já tá bebendo tudo de novo. Ele 

ficou lá um tempo, melhorou, fazia as atividades, ficava de dia lá... agora já tá 

na rua bebendo tudo de novo (Entrevistado 3 - ESF). 

Tem uma paciente minha que eu encontrei ela na rua e ela me falou assim: 

“Como que eu faço pra mim pegar remédio lá?!” “Mas remédio de quê que 

você tá tomando?” “Ah! não... eu comecei a fazer tratamento no CAPS porque 

eu tava bebendo muito, ficando sem controle...” Aí eu disse pra ela que a gente 

tem um grupo de controle [de receituários] toda quarta-feira... Aí que eu fiquei 

sabendo que ela tava fazendo tratamento no CAPS porque até então eu não 

sabia (Entrevistado 6 - ESF).  

Os entrevistados nos demonstram que não existe articulação entre as equipes da 

atenção básica com o CAPS-AD III em Barbacena. Pode-se afirmar, inclusive, que 
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tampouco existe a referência e a contrarreferência, pois as ações realizadas por essas 

equipes acontecem de modo isolado, sem haver uma comunicação efetiva entre esses 

profissionais, visto que os contatos são pontuais e escassos, sem discussões de casos. 

Por vezes, o usuário chega até ao CAPS-AD III por demanda espontânea ou direcionado 

por terceiros - familiares ou serviço hospitalar. Quando o usuário é encaminhado pela 

equipe da atenção básica ao CAPS-AD III ou vice-versa, isso tende a ser feito apenas 

em formulário próprio, sem haver a discussão prévia do caso entre os profissionais da 

atenção básica e da especializada. 

Retomando a discussão feita por Edgar Morin (2007), entende-se que a 

desarticulação entre as equipes da ESF e do CAPS-AD III contribui para um cuidado 

fracionado, no qual os saberes compartimentados dos profissionais de saúde tendem a 

desconsiderar a complexidade dos fatores envolvidos que tanto induzem ao consumo 

prejudicial de álcool e ou outras drogas quanto acarretam o comprometimento global 

consequente a esse consumo. Dessa forma, as intervenções fragmentadas em saúde 

tornam-se pouco resolutivas, pois perdem a concepção integral do cuidado e anulam 

noção de sujeito. E, somente a partir de um pensamento complexo, dentro da 

perspectiva da atenção psicossocial, é que o usuário de álcool e ou outras drogas poderá 

ser percebido pela ótica da saúde, rompendo-se com as concepções moralistas ou 

legalistas, segundo as quais, o usuário de SPA é alguém perigoso ou marginal 

(Ministério da Saúde, 2004a). 

Morin (2007) diz que, se a percepção global não existe, o senso de 

responsabilidade e de cooperação enfraquece, pois cada um torna-se responsável apenas 

pela tarefa que deve desempenhar. Assim, novamente podemos compreender a 

importância do pensamento complexo no campo da saúde para conseguirmos superar a 

forma como se encontra organizada a rede de atenção psicossocial em Barbacena hoje. 

A lógica ainda vigente na saúde é a da causalidade linear, representada pelo modelo 

biomédico; pelos processos de doença-cura; pela verticalização na assistência e nas 

relações entre os profissionais da saúde. Os saberes são fragmentados e as abordagens 

reducionistas que tratam as partes (sintomas) desconsiderando o próprio sujeito 

(complexo).  

 

[...] na Estratégia da Saúde da Família o que acontece muito é o que acontece 

aqui no CAPS. Que às vezes a gente prioriza a questão do álcool e outras 

drogas no indivíduo e esquece a questão da hipertensão, do diabetes. Da mesma 

forma que eles priorizam a questão da doença, da hipertensão, da diabetes, da 
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ferida, e deixa de lado a questão do alcoolismo, do indivíduo, do uso de drogas. 

Eles pouco abordam. Eu vejo que é até mesmo a falta de capacitação de lidar 

com a situação (Entrevistado 1 - CAPS-AD III). 

 

A integralidade pressupõe a interdisciplinaridade. Para Campos (2003), a saúde 

é um campo inevitavelmente interdisciplinar. Todavia, o autor ressalta que o trabalho 

em uma equipe multiprofissional não deve eliminar o caráter particular da cada saber ou 

de cada profissional e ressalta que será através da comunicação dialética entre os 

profissionais de saúde, da capacidade de conceber ideias complexas e, ao mesmo tempo, 

complementares e antagônicas, que conseguiremos horizontalizar as relações e torná-las 

cooperativas.  

 

d) O desconhecimento do trabalho realizado pelo outra equipe  

 

Para a realização de um trabalho interdisciplinar é necessário haver cooperação 

e, para tanto, os profissionais envolvidos precisam se conhecer e estarem dispostos ao 

diálogo, de modo que consigam construir juntos estratégias e intervenções adequadas a 

um determinado caso. Neste item, a pesquisadora descreve mais um aspecto dificultador 

e que está relacionado às concepções que os profissionais entrevistados têm em relação 

à outra equipe. De modo geral, constatou-se que as equipes encontram-se 

desarticuladas: não desenvolvem ações em conjunto e quase não se comunicam. O 

diálogo entre os profissionais da atenção básica e da especializada se dá 

esporadicamente e, na maioria das vezes, apenas através de telefonemas.  

Alguns profissionais do CAPS-AD III criticam a não integralidade no cuidado 

oferecido pela atenção básica, alegando que a equipe de ESF tende a focar as suas ações 

apenas nos cuidados referentes à hipertensão e diabetes, às gestantes e crianças. Para a 

equipe da atenção especializada, a realização de um trabalho preventivo relacionado ao 

consumo prejudicial de álcool, crack e ou outras drogas evitaria os altos padrões de 

dependência e outros comprometimentos mais graves, conforme podemos observar na 

fala abaixo: 

 

Se de fato eles olhassem o indivíduo como um todo... porque eles fazem um 

cadastro familiar e dentro desse cadastro tem lá se o sujeito faz uso de... se ele é 

alcoolista, se ele faz uso de drogas ou não. Aí fica naquele cadastro e pronto. Se 

ele falar que faz pronto e daí? Que trabalho que eu vou fazer com esse 

indivíduo? É isso que tem que ser trabalhado, com a questão de saber lidar com 
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essas pessoas. É hipertensão, diabetes, gestante, crianças... e não tem questão 

da coisa, das drogas e do álcool. Não tem a questão do DST, não tem a questão 

de trabalhar as drogas na comunidade e tudo... E é muito fácil você identificar o 

indivíduo que começa a usar o álcool, começa a usar outras coisas, né? Só que 

você vai deixando. Quando vai ver o indivíduo já tá na dependência mais muito 

avançada. É difícil, mas ... (Entrevistado 1 – CAPS-AD III). 

 

Sabe-se que, até o usuário torna-ser dependente, ele já percorreu uma longa 

trajetória de uso crescente de SPA e, no decorrer dessa trajetória, provavelmente esse 

usuário encontrou um profissional de saúde, geralmente da Atenção Básica, que teve a 

oportunidade de perceber o risco desse uso crescente e intervir. Neste nível de atenção, 

isto é, na ABS é possível reconhecer alguns sinais e sintomas relacionados ao uso 

abusivo de SPA, principalmente, ao abuso de álcool. E, desse modo, espera-se que os 

profissionais da ESF e do NASF realizem ações como: discutir os riscos envolvidos a 

esse consumo; fazer orientações contrárias ao consumo abusivo nas famílias e 

encaminhar os pacientes para serviços especializados quando indicado. Portanto, é 

importante que as equipes da ABS esclareçam aos usuários e famílias as consequências 

clínicas, psicológicas e sociais relacionadas ao uso contínuo de álcool e ou outras 

drogas (Ministério da saúde, 2013).   

Alguns profissionais do CAPS-AD III consideram que o cadastro da família 

utilizado pelas equipes de atenção básica é pouco funcional, pois, deveria servir como 

uma ferramenta para a identificação dos modos de consumo de SPA e também para 

facilitar a primeira abordagem desse usuário, prevenindo o consumo prejudicial de 

álcool e ou outras drogas, como sugerem os entrevistados abaixo: 

Você tá falando de identificar, né, essa questão mais precoce, eu penso que essa 

primeira abordagem que é o cadastro da família tinha que ser mais detalhada: 

“Ah! Ele é alcoólatra, ele bebe, como que é? Qual a quantidade?” Né? Eu acho 

que tinha que detalhar mais (Entrevistado 5 – CAPS-AD III). 

 

E trabalhar a questão dos indicadores que ali estão, né? “Ó, assim, o indivíduo 

ele é fumante? Fuma. Ele faz uso de algum entorpecente, faz uso de algum...? 

Faz! Então,o que que a gente vai trabalhar com essa pessoa?” Só que isso fica 

à margem, né? (Entrevistado 1 – CAPS-AD III). 

 

Às vezes isso fica só no cadastro, então... morreu alguém ou nasceu alguém, 

eles só mudam nisso o cadastro. Mas não tem uma revisão assim, vamos dizer, 

“Ah! Eu vou fazer aqui umas perguntinhas de vez em quando, vou dar pra quem 
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recebeu, o agente de saúde, tá passando alguma outra informação a orientar 

essa pessoa: Ah procura o CAPS, né?” Às vezes ele vai chegar e nem vai 

precisar de ser tão medicado, ir pro leito crise porque foi realmente mais 

precoce mesmo a intervenção (Entrevistado 4 – CAPS-AD III). 

 

Isso que os entrevistados da equipe do CAPS-AD III propõem, já consta, 

inclusive, na PNAB como uma das atribuições comuns aos profissionais da atenção 

básica, que devem 

manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema 

de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma 

sistemática, os dados para a análise da situação de saúde, considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 

epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem 

acompanhadas no planejamento local (Ministério da Saúde, 2012, p.43). 

 

 

Observa-se que as percepções desses profissionais do CAPS-AD III em relação 

ao trabalho realizado pela equipe de ESF entrevistada parecem estar coerentes com 

aquilo o que já foi relatado acima, no item I deste capítulo, por um profissional da 

equipe de ESF. Este afirmou que a única ação em saúde mental realizada por aquela 

equipe da ABS refere-se ao grupo mensal de medicação controlada, não havendo ações 

relacionadas à assistência ao usuário de álcool e ou outras drogas. Além disso, as 

demandas de atenção em saúde mental que surgem no contexto da ABS são sempre 

direcionadas às outras equipes da Rede de Saúde ou da Assistência Social, como 

podemos conferir abaixo: 

 

Então, a estratégia nossa aqui por enquanto tá sendo assim: encaminhar esses 

pacientes pro CRAS, pra alguma atividade... tem a ginástica com o 

fisioterapeuta também. [...] o que tem que trabalhar aqui, eu acho que é essa 

questão da medicação principalmente. Eles estão muito focados na medicação, 

acha que a medicação vai resolver o problema deles, que a medicação vão fazer 

eles ficarem felizes e não é! [...] Agora no álcool e droga já é outra coisa 

porque aqui é impossível! é impossível! Sabe?  (Entrevistado 5 – ESF).  

 

Além disso, as críticas feitas pelos entrevistados da equipe do CAPS-AD III 

também estão de acordo com as ações previstas para a ESF, pois, conforme o disposto 

na PNAB, esse nível de atenção deve configurar-se como “o contato preferencial dos 

usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à 

Saúde” (Ministério da saúde, 2012, p. 19).  E, ainda, estabelece que a ABS deve ser 
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norteada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, 

da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A 

atenção básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção 

sociocultural, buscando produzir a atenção integral ( p.20). 

 

No que se refere às percepções da equipe de ESF, percebeu-se o total 

desconhecimento desta em relação ao trabalho realizado pela equipe do CAPS-AD III. 

Por exemplo, o entrevistado nº 2 explicita não ter conhecimento em relação ao trabalho 

realizado pelo CAPS-AD III, como também demonstra a sua concepção biologicista 

referente à assistência ali prestada. O entrevistado entende que o tratamento oferecido 

pelo CAPS-AD pauta-se na lógica da abstinência e no modelo clínico ambulatorial, 

porque, para ele, o usuário frequenta tal dispositivo apenas com o intuito de interromper 

o consumo de SPA, por meio de terapia medicamentosa. O entrevistado não faz 

referência ao modelo de atenção psicossocial e, tampouco, à Política de Redução de 

Danos, que são norteadores das ações realizadas pelo CAPS-AD. 

 

Eu acho assim, eu não entendo muito, mas o pessoal, aqueles que querem parar 

vai lá pra fazer o uso da medicação lá e eles ficam lá [...] Eu não sei se eles 

fazem alguma atividade, alguma coisa assim [...] o CAPS-AD oferece o quê? Ele 

é só ajuda psicológica e medicação? Ou oferece atividades? eu não sei! eu não 

sei!  (Entrevistado 2 - ESF). 

 

 

Já a fala do entrevistado nº 5, nos faz compreender que ele idealiza um CAPS- 

AD que retrata o modelo manicomial, pois sugere uma forma de tratamento segregatória 

e de cunho moralista, ao considerar que o usuário de álcool deva ser tratado, 

separadamente, do usuário de droga, pois acredita que um poderá influenciar 

negativamente o outro.  

 

Eu acho que o CAPS não funciona bem. É, primeiro: eu não concordo de 

colocar usuário de álcool e drogas juntos porque um influencia o outro. Eu 

acho que influencia, entendeu? Porque às vezes o cara ele é alcoolista, ele fica 

lá perto do usuário de drogas, e ele fala assim: “Ô, você é muito bobo! Se você 

usar o álcool ali ó, a garrafinha você toma, você fica de boa, você não vai 

precisar ficar aí comprando droga, os home te pega aí, você vai ficar 

encarcerado aí por causa de bobeira” Entendeu? Eu acho que um influencia o 

outro. Eu acho que o álcool tinha que ser separado das drogas, primeira coisa! 

(Entrevistado 5 - ESF) 

 



 

116 

 

As falas desses dois entrevistados acima revelam a persistência do pensamento 

manicomial nas práticas de alguns profissionais de saúde de Barbacena e que pode estar 

associado tanto aos fatores históricos e culturais desse município, como ao próprio 

desconhecimento das políticas públicas de Saúde. Nesse caso, a sugestão dada pelo 

entrevistado nº 5 mostra-se incoerente e inadequada porque fere um dos princípios da 

Lei do SUS, onde se estabelece a “igualdade na assistência integral, sem preconceitos 

ou quaisquer privilégios”. Dessa forma, podemos perceber que os profissionais dessa 

equipe de ESF desconhecem não apenas o funcionamento do CAPS-AD III, mas 

também a própria política do SUS, da Reforma Psiquiátrica e das políticas referentes à 

assistência ao usuário de álcool e outras drogas. 

Alguns apontamentos feitos pelos entrevistados contradizem também o que está 

disposto na Portaria nº 3.088/11, do Ministério da Saúde, que institui os princípios e os 

dispositivos da rede de atenção psicossocial para as pessoas com sofrimento mental e ou 

com comprometimentos decorrentes do uso prejudicial de álcool, crack e ou outras 

drogas. Dessa forma, sabendo que a atenção básica é um desses dispositivos que 

compõem a RAPS, podemos perceber que algumas críticas e considerações feitas neste 

estudo pelos profissionais da equipe de ESF vão de encontro aos princípios da atenção 

psicossocial. Por exemplo, quando o entrevistado nº 5 refere-se ao trabalho realizado 

pela equipe do CAPS-AD III, podemos perceber o seu posicionamento em relação à 

institucionalização do usuário de álcool e ou drogas, argumentando a favor do 

tratamento oferecido pelas comunidades terapêuticas, em detrimento das ações de 

Redução de Danos
39

 e de uma assistência que valorize a autonomia do sujeito. 

 

E pelo o que eu vejo assim que eu acho que funciona muito mais esses sítios, essas 

coisas que o pessoal usa, do que o CAPS. Porque tem um lugar, é um lugar sem 

medicação, não usa medicação. Inclusive a fundação [...] [referindo-se à 

Comunidade Terapêutica], por exemplo, ele, pro cara entrar lá dentro, ele não 

pode nem fumar cigarro. Ele tem que abandonar todos os vícios. É uma das 

exigências que eles fazem (Entrevistado nº 5 – ESF). 

                                                             
39 À época da realização do grupo focal com a equipe de ESF, todos os ACS entrevistados já haviam 

concluído o curso Caminhos do Cuidado oferecido nos anos de 2013 a 2014.  O curso foi um projeto 

realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz (RJ), por meio do Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica (ICICT); o Grupo Hospitalar Conceição (RS); e a 

Rede de Escolas Técnicas do SUS e teve como objetivo a Formação em Saúde Mental, com ênfase em 

crack, álcool e outras drogas, para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Auxiliares e Técnicos de 

Enfermagem em todo o território nacional. Para maiores informações, ver: 

http://www.caminhosdocuidado.org/ 
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Isso nos revela, portanto, que o entrevistado nº 5 não compreende - ou não 

concorda - com as diretrizes referentes ao funcionamento da RAPS, visto que estas 

dispõem o desenvolvimento de atividades no território, com o intuito de favorecer a 

inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania; a 

realização de estratégias de Redução de Danos; a ênfase nos serviços de base territorial 

e comunitária, onde haja a participação e o controle social dos usuários e de seus 

familiares; e a organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com 

o estabelecimento de ações intersetoriais para assegurar a integralidade do cuidado. 

Então, a partir das falas de alguns entrevistados da equipe de ESF, percebe-se o 

desconhecimento deles não só acerca do trabalho realizado pelo CAPS-AD III, como 

em relação ao próprio trabalho, ou melhor, das ações que devem ser realizadas pela 

ABS. Nota-se, também, a ausência de embasamento legal, teórico e técnico, além de um 

alinhamento conceitual que facilite o trabalho articulado entre essas equipes. 

Outro ponto abordado pelos entrevistados da equipe de ESF refere-se ao atual 

espaço físico onde funciona o CAPS-AD III. Alguns deles criticam esse espaço porque 

o consideram muito fechado, chegando a compará-lo a um hospital psiquiátrico. 

 

E o espaço também. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais ao ar livre, 

entendeu? Não aquela coisa fechada ali. O espaço às vezes dá uma sensação de 

ser um sanatório (Entrevistado 4 - ESF). 

 

Eu acho assim que deve ser um lugar em que eles não se sintam preso, mas se 

sintam assim: “Eu tô em tratamento”. Porque ali é muito fechado. Você olha 

assim, aquele espaço, nossa! Deus me livre! Dá uma sensação ruim de chegar lá 

(Entrevistado 6 - ESF). 

 

 

Se você quer melhorar, você não vai fugir do espaço aberto porque igual no 

CAPS ali, tem fuga ali. Os pacientes, sabem, pulam o muro ali e rapam fora. 

Porque quando você fala que não quer fazer tratamento não tem ninguém quem 

segure, entendeu? Então, eu acho que o espaço ali não é bom. Não é adequado. 

(Entrevistado 5 – ESF). 

 

Todavia, esse espaço que os entrevistados se referem, não é fechado, como 

afirmam. É aberto, porém cercado por muros e está localizado numa esquina de um 

bairro em Barbacena-MG. O serviço possui dois portões que ficam abertos das 07:00 às 

19:00 horas e que dão acesso, nos fundos, ao estacionamento e à entrada principal, por 

onde chegam os usuários do CAPS-AD III. À noite, esses portões são fechados para 
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resguardar a equipe e os usuários em hospitalidade noturna, uma vez que o bairro não 

oferece segurança. A estrutura física desse espaço é bastante ampla e a construção 

predial foi toda realizada na horizontal. O acesso principal ao serviço tem escadas e 

também uma rampa para facilitar o acesso às pessoas cadeirantes ou com algum tipo de 

dificuldade de locomoção. Na área da entrada do serviço, existem algumas árvores de 

pequeno porte e vários bancos de alvenaria que ficam do lado externo da secretaria. 

Nesse espaço circulam as pessoas que estão em permanência dia ou que aguardam o 

atendimento da equipe multiprofissional. A secretaria é ampla, nela encontra-se a sala 

de reunião, o almoxarifado e a sala de acolhimento. No CAPS-AD III existem ainda 

outras duas salas para atendimentos; uma sala para dispensa de medicação; uma cozinha 

pequena; quatro banheiros de acesso aos usuários e profissionais; uma sala de televisão 

e para grupos de discussão; uma sala onde funciona o posto da equipe de enfermagem; 

um quarto masculino com quatro camas e um quarto feminino com três camas, sendo 

que em cada quarto tem um banheiro; existe também um cômodo que funciona como 

rouparia e para a armazenagem de produtos de limpeza. A parte dos fundos é bastante 

ampla, descoberta e de livre circulação para os usuários do serviço. Existe um pequeno 

espaço coberto onde costumam acontecer algumas oficinas e outras atividades; existem 

canteiros de cultivo da horta, algumas árvores e uma pequena quadra utilizada para 

jogar vôlei. O CAPS-AD III localiza-se ao lado do CAPS III e existem dois portões que 

separam esses serviços. No CAPS III existe um campo de futebol gramado, onde os 

usuários desses dois serviços frequentemente jogam bola juntos com os profissionais 

dos CAPS.  

No espaço físico em questão, inicialmente, funcionava um Centro Social, cuja 

atuação assemelhava-se ao CRAS, oferecendo atividades e oficinas gratuitas à 

população de baixa renda. Em seguida, ali funcionou um jardim de infância e, 

posteriormente, a UBS do bairro Vilela que se mudou daquele espaço físico em abril de 

2015, ou seja, período no qual o CAPS-AD III passou a funcionar nesse espaço. 

Portanto, cabe ressaltar ao leitor que apenas há 04 (quatro) meses antes da realização do 

grupo focal com as equipe de ESF, naquele espaço funcionava uma UBS.  

Contudo, os entrevistados não mencionaram esse fato. A pesquisadora ainda 

questionou-os se eles sabiam que o CAPS-AD III havia mudado para ali há poucos 

meses, ao que eles confirmaram que sabiam e, mesmo assim, não criticaram tal espaço 

no período (durante vários anos) em que foi ocupado pelo serviço da atenção básica, 

conforme podemos verificar a seguir: 
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No Vilela, aonde era a UBS, não é? Eu sei, mas mesmo assim, eu acho 

(Entrevistado 5 – ESF). 

 

Desse modo, podemos compreender que o distanciamento na relação entre as 

equipes da atenção básica e do CAPS-AD III, propicia a formação de pré-concepções e 

ideias fantasiosas acerca do funcionamento desses dispositivos, pois, como não existe 

um trabalho articulado entre essas equipes, muitas percepções podem ser distorcidas. 

Podemos comparar esse tipo de atitude ao que Richard Sennett (2012) denomina de 

tribalismo, ou seja, quando são construídas concepções fantasiosas - e odiosas - em 

relação às outras pessoas sobre as quais pouco ou nada se sabe, ou que se diferem no 

modo de pensar ou agir. Em situações onde ocorre o tribalismo, as relações tendem a 

não ser solidárias, pois a única cooperação possível, como já dito, é a do tipo nós-

contra-você, inviabilizando qualquer possibilidade de comunicação e ou de um trabalho 

colaborativo. 

O distanciamento entre essas duas equipes corrobora com o comportamento 

tribal e dificulta o desenvolvimento de ações conjuntas que promovam a assistência 

integral ao sujeito/usuário dos dispositivos da RAPS, uma vez que cada equipe tende a 

se mobilizar apenas para resolver a parte que lhe cabe. Desse modo, novamente nos 

deparamos com a questão do paradigma da complexidade, ou melhor, da necessidade de 

uma reforma do pensamento que supere a fragmentação dos saberes e das práticas 

desses profissionais de saúde para, em contrapartida, considerarem a complexidade do 

sujeito e de todo o contexto que o engloba (Morin, 2007). Nesse sentido, a própria idéia 

do cuidado organizado em uma rede de atenção psicossocial nos direciona para um 

pensamento complexo e multirreferencial, pois supera a lógica casual e linear, por 

vezes, hierárquica dos serviços assistenciais em saúde.  

Concluindo, a análise dos elementos dificultadores nos possibilitou perceber o 

distanciamento entre as equipes de ESF e do CAPS-AD III, participantes desta 

pesquisa. As falas de alguns profissionais demonstraram que não existe uma articulação 

sistematizada, podendo afirmar, inclusive, que tampouco há um fluxo de referência e 

contrarreferência bem estabelecido entre essas duas equipes. Isso faz com que a falta de 

corresponsabilização pelo cuidado do usuário ainda seja uma constante e contribua para 

a fragmentação das práticas em saúde e para a manutenção dos estigmas referentes ao 

consumo de álcool e ou outras drogas em Barbacena, em Minas Gerais.  
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3.2. Eixo 2: temas representativos de elementos facilitadores da articulação das 

equipes de ESF e CAPS-AD III 

 

Como já explicado anteriormente, a análise temática nos revelou que, devido aos 

diversos elementos dificultadores identificados, não existe uma articulação entre as 

equipes de ESF e do CAPS-AD III de Barbacena. Logo, essas equipes não foram 

capazes de destacar os elementos existentes que atuam como facilitadores para essa 

relação, uma vez que a assistência ao usuário de álcool e ou outras drogas prestada por 

essas equipes acontece de modo fragmentado. Dessa forma, ao falar de facilitadores, os 

profissionais de ambas as equipes apontam elementos que consideram como futuras 

possibilidades para essa articulação (grifo nosso) ou, pelo menos, para a aproximação 

das duas equipes. Nesse sentido, os elementos surgidos na análise dos grupos focais 

foram: o conhecimento, a comunicação e a cooperação. E, curiosamente, os elementos 

facilitadores identificados pelas equipes correspondem também aos três conceitos que 

expressam os processos de matriciamento. 

Contudo, as equipes apontaram um único fator, já existente, considerado como 

um facilitador para essa articulação que é a vontade de trabalhar, ou melhor, a 

disponibilidade para o trabalho cooperativo. Baseando-se na perspectiva teórica de 

Richard Sennett (2013), a pesquisadora compreende que essa disponibilidade para o 

trabalho equivale ao que o autor chama de engajamento quando se refere ao trabalho do 

artífice. Relembrando que o artífice é qualquer pessoa que, ao realizar um trabalho 

prático, tem o prazer de fazê-lo bem feito. Porém, Sennett explica que, para fazer algo 

bem feito, a pessoa, além de estar engajada, deve ser capacitada em sua habilidade, ou 

seja, tornar-se hábil em sua prática através de treinamentos.  

 

a) O Conhecimento 

 

Nos grupos focais realizados, os participantes indicaram o conhecimento como 

um possível elemento facilitador para a articulação entre as equipes de ESF e do CAPS-

AD III de Barbacena. Sabe-se que o conhecimento configura-se enquanto fator principal 

para que o artífice desempenhe bem o seu trabalho. No entanto, como já vimos, Sennett 

(2013) considera que o trabalho bem feito só poderá ser realizado por pessoas engajadas 

e capacitadas, pois o autor não crê no talento inato e tampouco na inspiração súbita. 
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Para ele, apenas através do treinamento, ou melhor, da prática repetida, através do 

refletir e do fazer, é que o artífice será capaz de desenvolver bem as suas habilidades e a 

sua autocrítica. Para Sennett, o treinamento aprimora a habilidade e, consequentemente, 

pode proporcionar ao artífice o reconhecimento e o orgulho pelo trabalho realizado.  

Abaixo, a fala de um profissional do CAPS-AD III, demonstra esse processo 

temporal de treinamento das habilidades da equipe e como aquele profissional se 

percebe, atualmente, mais capacitado para realizar algumas ações. 

 

[...] a equipe já tá preparada pra perceber isso, a ter um outro olhar, né? 

Porque, a princípio, no CAPS, a gente não tinha. [...] eu realmente, não tinha 

essa visão do indivíduo como um todo. Vocês se capacitaram [referindo-se aos 

outros profissionais da mesma equipe] de um modo, não só com treinamento, né, 

mas a prática, discussões, até a gente chegar a esse ponto e ver a necessidade. 

Muitas vezes, a gente não via como fazer. Eu acho que até à princípio da 

formação da equipe, a gente não tava preparado pra fazer essa ação de 

abordagem [Refere-se às abordagens extra-CAPS], a gente tinha uma 

dificuldade muito grande. Mas hoje eu acho que a equipe tem bem mais 

facilidade com essa abordagem, da visita, de tá indo (Entrevistado 7 – CAPS-

AD III). 

 

A análise temática nos possibilitou compreender que, mesmo engajados, os 

profissionais da equipe de ESF não detêm conhecimentos suficientes e necessários à 

realização de ações em saúde mental. Observou-se, inclusive, que alguns desses 

profissionais sequer entendem o que é saúde mental. Em contrapartida, notou-se que os 

profissionais do CAPS-AD III, por atuarem enquanto especialistas em saúde mental, 

detêm esse saber, porém, devido aos diversos elementos dificultadores já especificados, 

eles ainda não conseguem trabalhar de forma cooperativa com a equipe da atenção 

básica. Ocorre que, na prática, essa desarticulação entre as equipes tem contribuído para 

a dicotomização da assistência à saúde, em que os profissionais responsáveis por tratar 

as doenças do corpo atuem isoladamente daqueles responsáveis por tratar as doenças 

mentais, evidenciado a dicotomia mente/corpo. Morin (2007) e Sennett (2013) criticam 

o conhecimento especializado que secciona o sujeito e é incapaz de abarcá-lo em sua 

complexidade. Os profissionais da Saúde, ao fragmentarem o cuidado desse sujeito, 

perdem todo o seu contexto global e, por conseguinte, as intervenções utilizadas 

tornam-se menos resolutivas. Além disso, esse fracionamento nas práticas de Saúde 

contribui para a verticalização da assistência e das relações entre os profissionais dessa 
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área, pois reforça a lógica linear de encaminhamentos e valoriza as especializações, 

respectivamente, comprometendo o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar. 

Os profissionais das equipes estudadas consideram que o conhecimento 

necessário para a realização de um bom trabalho possa ser adquirido por meio de cursos 

de capacitação que ofereçam instrumentalização teórica e técnica, principalmente, às 

equipes de ESF. 

 

[...] a palavra chave disso tudo em relação à atenção básica que é a 

capacitação do pessoal que trabalha com isso. Porquê? Tem... a gente que mora 

em bairro há muitos anos, que tá ali, e na minha rua a gente vê muito usuário 

de drogas, alcoólatra e tudo, o que que acontece? A própria família tem medo 

de lidar com esse tipo de pessoa, como é que eu como agente de saúde vou ir 

numa casa abordar um assunto que a própria... “Oh, pelo amor Deus, você não 

fala nada não, porque fulano é muito assim...” [...] Você entendeu como é que 

é? Então, assim, é um trabalho que eles têm que ter uma capacitação pra isso. 

Porque é muito difícil de lidar. Sempre que a gente precisa deles [referindo-se à 

equipe de ESF], eles estão sempre atendendo a gente. Então, o que eu acho 

mesmo que só falta mesmo essa questão do entendimento, de como lidar com 

esse tipo de população, entendeu? De não ter muito essa coisa de “isso é meu e 

isso é seu”. Sabe? (Entrevistado 3 - CAPS-AD III). 

 

Eu tive uma capacitação com [referindo-se a um profissional do CAPS-AD III], 

mas eu acho que depois não deu certo, não foi pra frente. Daqui, acho que só foi 

eu que tive lá. Ele até falou que era pro pessoal conhecer o trabalho do CAPS, 

que tá aberto lá, que pode ir conhecer, ver como funciona, ele explica como é 

que é lá dentro, tem oportunidade de até conhecer paciente lá e pra gente ir 

conversar, tirar dúvida, tudo ...[Ele] sabe demais. Eu acho que ele, não é 

porque tá gravando nem nada não, mas ele é um excelente enfermeiro. [...] eu 

acho que ele sabe demais. É uma pessoa ideal pra tá ali. Ele até deveria vir, se 

tivesse a oportunidade de ele vir aqui e passar informação de lá, porque ele 

sabe muito, podia até fazer uma palestra, um dia com ele de ele vir aqui ou 

combinar da gente ir lá conhecer o espaço, nem que seja num fim de semana 

(Entrevistado 5 – ESF). 

De acordo com a PNAB, a consolidação da ABS, bem como o seu 

aprimoramento enquanto reorientadora do modelo de atenção à saúde, depende do 

desenvolvimento de ações de educação permanente que estejam agregadas às práticas 

concretas e à realidade dos serviços de saúde, que se constituam como uma qualificação 

das práticas de cuidado, gestão e participação popular. Pois, a ABS, enquanto porta de 

entrada do usuário ao sistema de saúde, impõe uma necessária transformação dos 

serviços e do processo de trabalho das equipes. E, para tanto, acredita-se que as ações de 

educação permanente possam proporcionar o conhecimento adequado para as situações 

que exijam dos trabalhadores uma maior capacidade de análise, de intervenção e 
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autonomia no desenvolvimento das práticas transformadoras de saúde (Ministério da 

Saúde, 2012).  

Todavia, para que as ações de educação permanente sejam efetivas e contribuam 

com a formação profissional, elas não devem estar dissociadas da realidade cotidiana 

dos serviços de saúde e nem das práticas desses trabalhadores. Caso contrário, as ações 

de educação permanente servirão apenas para cumprir protocolos. Nesse sentido, um 

entrevistado do CAPS-AD III faz uma crítica ao curso Caminhos do Cuidado oferecido 

aos ACS, pelo modo como este foi ministrado e também por oferecer um conhecimento 

teórico que se distanciou da realidade prática dos dispositivos de assistência ao usuário 

de álcool e ou outras drogas, uma vez que os ACS capacitados por aquele curso, não 

conheceram o CAPS-AD III. 

 

Até esse curso que teve, o ‘Caminhos do Cuidado’, que foi um projeto do 

Ministério da Saúde e tudo, trabalhar a questão da abordagem do usuário, né?, 

pelos agentes comunitários de saúde, né? O curso eu acho que deveria, a 

princípio, os preceptores deveriam ser [...] profissionais que já trabalhem no 

CAPS ou com a questão da dependência química, né? O que eu vi é que os 

agentes comunitários [...] não tinham conhecimento nenhum, não sabiam de 

abordagem, não sabiam nada. Fizeram o curso, participaram do curso e saíram 

totalmente leigos assim da situação. Mas é a preparação mesmo é a capacitação 

(Entrevistado 1 - CAPS-AD III). 

Além da educação permanente, alguns entrevistados sugerem que os 

profissionais do CAPS-AD III possam compartilhar os seus conhecimentos, de maneira 

informal, atuando juntos com os profissionais da ABS no cotidiano desses serviços, 

ensinando à equipe de ESF como abordar o usuário de álcool e ou outras drogas, 

orientando-a quanto à prevenção de novas crises ou à retomada de consumo abusivo de 

SPA.  

Eu acho que [...] a gente precisa ter... isso até que de vez em quando a gente 

consegue, né?Você faz contato, eu faço contato contigo... um treinamento pras 

meninas [referindo-se aos profissionais que atuam como ACS], porque eu às 

vezes não consigo tá falando e também nem tenho às vezes esse suporte pra dar 

às meninas como que elas podem estar chegando, tá falando, tá orientando lá 

na ponta. O que tem que fazer na casa do usuário, se ele tem essa recaída como 

elas devem agir. Isso aí eu não sei, mas acho que a gente pode até quando a 

gente fizer, botar tudo no papel, pra ver... Eu mesma tenho os meus limites de 

treinar as meninas, entendeu? Porque eu acho que isso fica bacana. A primeira 

visita que elas fizerem lá, o que elas vão observar, entendeu? E aí, 

seguidamente, o que elas vão verificar? Quais os sinais de alerta? O paciente tá 

assim.. como é que a gente faz? Vamos voltar com ele aí, entendeu? Com a 

família... acho que tipo um passo a passo, uma coisa assim pra eles, né? E como 
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prevenir antes de ele ter a recaída, entendeu? Da gente tentar dar esse suporte e 

qualquer coisa volta com ele lá pro CAPS e tudo... (Entrevistado 7 – ESF). 

 

Mas essa consciência na atenção básica, quando a gente conversa com um 

profissional da atenção básica, a maioria não tem tanto essa visão do indivíduo 

como um todo, como a gente tem dentro da saúde mental. [Eles] Não tem! 

Então, isso vai vir aos poucos na demanda deles, respondendo a demanda deles, 

fazendo abordagem junto, pra amanhã eles se prepararem pra chegar na casa 

de um usuário fazer essa abordagem, igual nesse caso que a atenção básica teve 

dificuldade de fazer [referindo-se a um caso relatado por outro entrevistado da 

mesma equipe]. Eu acho que é trabalho de formiguinha (Entrevistado 7 – 

CAPS-AD III). 

 

Apesar desses profissionais não mencionarem o apoio matricial, podemos notar 

que eles têm a compreensão de que a instrumentalização - teórica e prática - em saúde 

mental proporcionará a integração entre os profissionais da ESF e do CAPS-AD III e, 

por conseguinte, isso contribuirá para o desenvolvimento de ações colaborativas 

realizadas por essas equipes. Machado e Camatta (2013) explicam que, geralmente, as 

equipes de atenção básica e especializada não sabem o que é o apoio matricial. Pois, 

muitas vezes, não existem espaços para debates de matriciamento ou para discussões de 

outras estratégias possíveis, capazes de tecer uma rede de atenção que articule e 

interligue os dispositivos de saúde mental com os demais existentes no território. 

É importante enfatizar que somente o conhecimento não será capaz de modificar a 

forma como a rede de saúde em Barbacena está estabelecida. Os teóricos Edgar Morin e 

Richard Sennett explicam que, por vezes, o conhecimento pode ser um divisor nas 

relações, como por exemplo, as hiperespecializações e os especialistas antissociais que, 

presos em seus saberes, fragmentam o todo em partes não interligadas e, ainda, 

contribuem para a divisão social do conhecimento, gerando leigos e especialistas; e os 

saberes da mão e da cabeça.  

Portanto, para que o conhecimento seja um facilitador, Campos (2000) considera 

que ele deve configurar-se enquanto uma teoria sobre a produção de saúde - ou processo 

saúde/enfermidade/intervenção - construída para todo o campo da saúde, mas que 

ultrapasse, também, a fronteira dos sistemas de saúde e incorpore a racionalidade dos 

mecanismos sociais que geram saúde e enfermidade. E, nesse sentido, o processo de 

saúde/enfermidade/intervenção deixa de ser ferramenta exclusiva de determinadas 

especialidades e passa a pertencer a todo o campo da saúde.  
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Essa ideia de construir um conhecimento capaz de transpassar os limites do campo 

da saúde para atingir outros campos, aproxima-se daquilo que Edgar Morin (2007) 

define como transdisciplinaridade, que “trata-se frequentemente de esquemas cognitivos 

que podem atravessar as disciplinas, às vezes, com tal virulência, que as deixam em 

transe” (p.115). Para este autor, a constituição de um conhecimento/esquema cognitivo 

comum às diversas disciplinas possibilita que essas dialoguem entre si. Morin afirma 

que o importante não é apenas a ideia da inter e ou da transdisciplinaridade, mas sim a 

capacidade dessas em considerar todo o contexto em que surgem e se transformam.  

Vale ressaltar que transpassar uma disciplina não indica romper com aquilo que 

ela criou, mas ultrapassá-la e conservá-la, ou melhor, torná-la, ao mesmo tempo, aberta 

e fechada. O autor esclarece que para  

 

promover uma nova transdisciplinaridade precisamos de um paradigma que, 

certamente, permita distinguir, separar, opor e, portanto, disjuntar 

relativamente estes domínios científicos, mas que, também, possa fazê-los 

comunicarem-se entre si, sem operar a redução. [...] Torna-se necessário um 

paradigma da complexidade que, ao mesmo tempo, disjunte e associe, que 

conceba os níveis de emergência da realidade sem reduzi-los às unidades 

elementares e às leis gerais (Morin, 2013, p.56). 

 

Podemos pensar o matriciamento enquanto um processo de trabalho 

interdisciplinar por natureza, com práticas envolvendo o intercâmbio profissional e a 

construção do conhecimento. Além disso, esse novo modelo de produção de saúde 

trabalha com a hipótese de uma contínua reconstrução de pessoas e processos devido à 

interação entre os sujeitos-atores e desses com o mundo. Para tanto, no apoio matricial, 

espera-se que os profissionais envolvidos sejam capazes de conservar os seus saberes, 

mas também de ultrapassar os limites de suas respectivas disciplinas. Essa capacidade 

se desenvolve pela elaboração reflexiva das experiências feitas dentro de um contexto 

interdisciplinar em que cada profissional pode contribuir com um olhar diferente, 

ampliando a compreensão e a capacidade de intervenção das equipes (Ministério da 

Saúde, 2011).  

 

 

b) A Comunicação  

 

O outro fator apontado como um possível facilitador para a articulação entre as 

equipes de ESF e CAPS-AD III é a comunicação, uma vez que esta é precária e 

acontece ainda de modo burocratizado através de formulários de encaminhamentos ou, 
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então, feita através de contatos telefônicos. Vimos acima que a falta de conhecimento é 

um fator que distancia as equipes e, consequentemente, compromete a comunicação 

entre elas.  

Para Edgar Morin (2007; 2013), a comunicação não se dá apenas pelo 

conhecimento, é preciso ligar a explicação à compreensão. Ele diz que explicar é 

considerar o objeto em si mesmo e aplicar meios objetivos de elucidação. Porém, a 

explicação é insuficiente para a compreensão humana, pois esta depende da empatia e 

da identificação. Por exemplo, compreender uma pessoa que chora, não é fazer uma 

análise laboratorial da composição de sua lágrima, mas é saber o significado de sua 

emoção ou dor. Isso é uma comunicação verdadeira porque pressupõe a empatia. 

Como já discutido, Sennett (2012) considera que a empatia é necessária à 

cooperação dialógica. E, nesse sentido, o autor nos alerta para os atuais modos de 

organização e dos processos de trabalho que tendem a favorecer os esquemas de silos, 

que comprometem a comunicação entre os trabalhadores; e o tribalismo que enfraquece 

a solidariedade e a empatia. Dessa forma, a comunicação estabelecida nesses tipos de 

instituições pode debilitar a cooperação.  

 

Falta é um cruzamento de dados. Porque quando a gente se comunica a gente 

consegue cooperar (Entrevistado 6 – ESF). 

 

Sabe-se que a relação entre as equipes de ESF e do CAPS-AD III de Barbacena 

é distante, não existe cooperação e a comunicação ainda é hierarquizada, isto é, o 

CAPS-AD III é percebido pela equipe da ESF como o serviço especializado na 

assistência de álcool e ou outras drogas – como de fato é –, mas isso não deve indicar 

que é apenas nesse lugar que se oferecem os cuidados a qualquer pessoa que consuma 

tais substâncias.  Isso sobrecarrega a equipe do CAPS-D III, não dá resolutividade para 

o usuário, entrava a comunicação e míngua a possibilidade de cooperação. Dessa forma, 

alguns profissionais entrevistados acreditam que a corresponsabilização pelo cuidado do 

usuário de álcool e ou outras drogas, por ambas as equipes, poderá ser facilitada pelo 

cruzamento de dados, ou seja, pela comunicação, através de discussões de casos, de 

conversas mais regulares etc. 

 

Eu acho assim que facilitaria pra gente o quê?O cruzamento de dados! Por 

quê? Se você identifica o paciente lá no CAPS e ele quer tratamento, se você 
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falar com a gente, a gente vai ter uma facilidade maior de abordar ele na casa 

dele, só que esse cruzamento de dados não tem. A gente só recebe o paciente 

que a gente sabe que ele fez um acompanhamento no CAPS na hora que ele 

chega com aquela folhinha pra fazer o mantimento, pra manter a receita dele. 

Até então, a gente não sabia que ele tava, que ele queria ajuda. Então, fazer o 

cruzamento de dados: “Pô! to com um paciente aqui e ele tá querendo a ajuda 

de vocês, vocês vão e atende. Aí aquele paciente aceitou aquela ajuda de vocês, 

Pô! O paciente tá indo lá, ele tá acompanhando, faz o continuamento. [...] Vim 

cá fazer uma visita, você teve no CAPS hoje, né? Como que você tá passando? É 

a gente não esperar receber dele essa notícia, mas a gente já chegar sabendo 

que ele tá indo lá (Entrevistado 5 – ESF). 

 

Um facilitador também é a disponibilidade da gente tá conversando, não tem 

barreiras pra isso, a não ser mesmo a questão da equipe reduzida, tanto da 

saúde mental quanto da atenção primária. Mas a disponibilidade de 

comunicação acho que ela é aberta. É bem aberta. Eles se colocam abertos e a 

gente também. É mais interlocução. Reunião, discussão de caso, mais 

sistematizadas ... (Entrevistado 1 – CAPS-AD III). 

 

A comunicação aqui é entendida como uma conversa frequente que deveria 

acontecer entre as duas equipes. Nesse sentido, Teixeira (2003) alega que a conversa é a 

substância do trabalho em saúde. Ele exemplifica que se observarmos o cotidiano em 

uma UBS, verificaremos conversas individuais e em grupos acontecendo todo o tempo, 

inclusive, conversas anteriores e posteriores à realização de alguns procedimentos. 

  

A grande vantagem [...] em se admitir que a conversa é a própria substância 

do ‘trabalho em saúde’ é o reconhecimento de que se age sobre um objeto, 

desde o princípio, partilhado, ‘trabalhado’ em conjunto, de um modo mais 
ou menos simétrico. É só enquanto matéria necessariamente “trabalhada” 

por todos os atores em presença na conversa que a conversa ganha forma. É 

claro que, da perspectiva do trabalhador, essa conversa é prenhe de trabalho 

em sentido estrito; há indiscutivelmente um trabalho vivo operando nesse 

ato de conversar (Teixeira, 2003, pp. 95-96). 

 

Portanto, Teixeira (2003) compreende que se a conversa é a substância principal 

das atividades de um serviço de saúde, a rede assistencial se configura, então, como 

uma rede de conversações. Ele ainda enfatiza que, nesse sentido, cada nó da rede 

equivale a um encontro, ou melhor, uma conversa que envolve uma série de atividades 

técnicas específicas ou, inclusive, técnicas de conversa.  

Baseando-se nisso, podemos considerar o apoio matricial também como uma 

técnica de conversa dentro de uma rede de conversações. Cabe lembrar, ainda, a função 

que o matriciamento assume de horizontalizar a comunicação e superar a lógica 

tradicional de encaminhamentos, na qual ocorre também a transferência de 

responsabilidades entre as equipes. Podemos perceber que essa lógica ainda prevalece 
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em Barbacena, pois a comunicação entre as equipes da ESF e do CAPS-AD III é 

precária, hierarquizada e burocratizada, apresentando boa resolubilidade aos casos 

relacionados à saúde mental no contexto da atenção básica. Desse modo, o Ministério 

da Saúde (2011) afirma que para o processo de matriciamento necessita-se de uma 

estruturação de novas tecnologias para sua implementação, principalmente, as de 

tecnologia leve
40

. A interconsulta, por exemplo, é uma ferramenta de comunicação 

muito utilizada nos processos de matriciamento porque ela sempre contém uma 

discussão de caso que, por sua vez, deve ser conduzida considerando os diversos 

saberes da equipe, o sujeito em sua integralidade e em suas várias dimensões 

complexas.  

Portanto, de acordo com o Ministério da Saúde (2011), o papel do profissional 

matriciador é dialogar, solicitar informações da equipe de referência do caso em questão 

e instigar os demais profissionais envolvidos a refletirem e opinarem ativamente acerca 

de possíveis condutas, com o objetivo de construir de modo cooperativo e 

compartilhado o PTS do usuário. Na fala do entrevistado abaixo, podemos observar que 

ele propõe ações contempladas pelo apoio matricial, mesmo sem fazer menção a esse 

termo. Além disso, o entrevistado ressalta a importância de haver uma comunicação 

frequente entre as duas equipes, principalmente, pela visão interdisciplinar que essa 

comunicação pode propiciar. 

 

Acho que tem que ter reunião só com a atenção básica pra gente discutir casos 

daquele território. Poderia ser mensal, dos nossos profissionais ir até lá pra 

poder discutir, fazer visitas... No caso, os casos daquela comunidade. Por 

exemplo, vou lá [referindo-se ao bairro onde atua a equipe de ESF 

entrevistada]... os casos daquela região que estão demandando mais. Não são 

todos os casos, tem vários usuários, mas não são todos que estão críticos, que 

estão em crise, que estão demandando naquele momento, ne? Então, aqueles 

mesmo que precisam de um acompanhamento, pra fazer uma abordagem juntos, 

discutir o caso, como a gente necessita discutir um caso que a gente tá com uma 

certa dificuldade. Aqui tem um psicólogo perto, um enfermeiro perto, a gente 

discute um com o outro e tem várias visões. Às vezes, lá na atenção básica é só 

o enfermeiro. Não tem outras visões pra poder discutir, né? (Entrevistado 7 – 

CAPS-AD III). 

 

 

 

 

                                                             
40 No trabalho em saúde, Emerson Elias Merhy denomina de tecnologias leves as tecnologias das relações 

do tipo produção de vínculo, autonomização, acolhimento e gestão dos processos de trabalho. Ver mais 

em: Merhy, E. E. (2002). Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec. 
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c) Cooperação  

 

Edgar Morin (2013) explica que a capacidade de comunicar e de partilhar 

conhecimentos tem sido estrangulada pela falta de preocupação com o outro, pois o 

individualismo tem conquistado grandes espaços nas relações. A sociedade tem se 

mostrado cada vez mais individualista, as pessoas mais egocêntricas e egoístas e, 

consequentemente, fortalecendo a autojustificação e a rejeição ao próximo. Para Morin, 

a redução do outro e a falta de percepção da complexidade humana propiciam os 

sentimentos de indiferença e de incompreensão, que são como um câncer para o 

relacionamento entre os seres humanos. 

Sennett (2012) confirma essa percepção de Morin e afirma que a sociedade 

moderna está desabilitando as pessoas na condução da vida cotidiana. Ele observa 

também que a qualidade da comunicação entre as pessoas está cada vez pior, mesmo 

com os avanços da tecnologia desse setor. Para ele, a desigualdade estrutural, 

característica da sociedade contemporânea, é o principal fator responsável pelo 

enfraquecimento da cooperação dialógica. Apesar das disparidades sempre existirem, 

Sennett enfatiza que o capitalismo exacerbou essas diferenças, implicando em relações 

mais competitivas e formas negativas de cooperação.  

Para Sennett (2013), apenas pela experiência é que o artífice será capaz de 

refletir acerca de seu trabalho e, consequentemente, aprimorar as suas técnicas. Para ele, 

a cooperação também precisa ser treinada e o trabalho cumpre essa função: afinar o 

trato com os outros. Pois, é pelo aprendizado adquirido com as soluções e as 

dificuldades relacionadas ao trabalho que os artífices também se tornarão capazes de 

gerir as resistências e as ambiguidades inerentes às relações humanas. Nesse sentido, ele 

afirma que assim como a rotina e a prática possibilitam que o artífice atinja bons 

resultados na produção de algo, as pessoas também devem praticar e revisar as suas 

relações com os outros para que haja a cooperação.   

Sabe-se que a importância da cooperação está relacionada à receptividade ao 

outro que, por sua vez, pode ser expressa nos modos de escuta a alguém e ou nas 

aplicações práticas realizadas no trabalho e na comunidade. Sennett (2012) define a 

cooperação dialógica como aquela em que diferentes pessoas mostram-se dispostas a 

colaborar com as outras. E, novamente, Sennett compara esse tipo de cooperação à 

habilidade de um artífice, uma vez que ela exige a capacidade de compreender e se 
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mostrar receptivo ao outro, para, então, agir em conjunto. Portanto, a cooperação 

também se trata de uma habilidade, visto que não é um processo fácil, podendo haver 

dificuldades, ambiguidades ou, até mesmo, gerar consequências destrutivas.  

O apoio matricial pressupõe que a atuação dos profissionais da atenção 

especializada junto com os da atenção básica propicie também o aprendizado destes 

últimos no que tange ao manejo dos aspectos subjetivos do processo grupal, tornando-os 

capazes de lidarem com os conflitos e as diferenças que, frequentemente, os deixam 

inseguros. Nesse sentido, a coordenação de ações conjuntas entre as duas equipes 

facilitam as trocas intra e inter, ajudando-as no enfrentamento de dificuldades e 

fortalecendo a cooperação dialógica entre elas. Todavia, sabe-se que implantar esse 

novo modelo colaborativo não é algo fácil porque requer conhecimento, envolvimento e 

disponibilidade dos profissionais, além de um pensamento complexo e 

multirreferencial, capaz de superar a noção de que o especialista não realizará consultas 

individuais, mas conjunta com a participação de outros profissionais da atenção básica. 

(Ministério da Saúde, 2011).  

A partir das entrevistas realizadas com as equipes de ESF e do CAPS-AD III, 

percebemos que a falta de cooperação entre elas pode estar condicionada a diversos 

fatores, como, por exemplo, ao desconhecimento referente às ações que essas equipes 

devem realizar, preconizadas pelas respectivas políticas que norteiam esses serviços; à 

comunicação deficiente que contribui para o isolamento das equipes, ao invés de 

aproximá-las; e às questões referentes aos recursos humanos, como o reduzido número 

de profissionais da equipe do CAPS-AD III, ao passo que são inúmeras as funções e as 

responsabilidades delegadas a essa equipe, o que compromete a realização de ações no 

território, junto à equipe de ESF. Como podemos verificar abaixo nas falas de alguns 

entrevistados do CAPS-AD III: 

 

Mas é porque esse negócio [referindo-se ao trabalho em conjunto com a ESF] 

envolve a questão da gente sair daqui e ir até lá. Aí volta a questão de 

profissional disponível, do tempo disponível pra poder ir pra lá. Igual a gente 

percebe muito isso quando a gente precisa em um caso de uma abordagem junto 

com o PSF. Agora, eu penso em várias situações eu até tinha agendado pra 

amanhã uma visita com o PSF, com o agente de saúde na residência das 

pessoas que estão demandando e que são pacientes do CAPS já, mas só que eu 

já não vou poder ir. Então vou remarcar pra semana que vem. Demanda esse 

tempo da gente poder ir. O que eu acho que a gente devia fazer? Eu até propus 

uma situação da gente passar, cada um de nós, passar uma manhã que fosse 
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num PSF fazer abordagem junto com o agente de saúde (Entrevistado 7 - CAPS-

AD III).  

 

 

É. Quando a intervenção é feita em conjunto, não só com a atenção primária, 

mas com outros serviços... o andamento do caso é muito mais fácil, muito mais... 

ele flui melhor. Mas agora a gente esbarra mesmo nessa questão de 

disponibilidade de ir, da equipe, mas é de suma importância ter uma articulação 

com a atenção primária, pra discussão de casos (Entrevistado 1 - CAPS-AD 

III). 

 

Conforme podemos observar acima, os profissionais entrevistados compreendem 

a importância e a necessidade da realização de um trabalho cooperativo entre as duas 

equipes e, portanto, sugeriram algumas ações que, possivelmente, poderão facilitar a 

cooperação entre elas. Dentre essas ações, eles consideraram importante a realização 

conjunta de abordagens ao usuário e às suas famílias, principalmente, por meio de 

visitas domiciliares; e o desenvolvimento de ações, de cunho preventivo, no território 

onde atua a equipe de referência, a saber, a ESF.  

 

Eu acho também que visita, em conjunto [...] Saber como que aborda um 

paciente, facilita essa parceria com o CAPS. Eu tenho medo. Eu vou chegar 

como nele? [...] Aí, como abordar? Essa também é uma dúvida (Entrevistado 6 - 

ESF). 

 

E pra ajudar a família também, né, é importante. Olhar, orientar como ela deve 

agir com o usuário, se ele chegar assim, você vai lá e faz assim... (Entrevistado 

7 - ESF). 

 

Para o Ministério da Saúde (2011), é necessário considerar a família e o seu 

espaço social enquanto núcleo básico de abordagem na assistência à saúde. Pois, 

sabendo que a proposta da ESF é trabalhar nos níveis da prevenção, promoção, 

tratamento e reabilitação, podemos entender que se não existir a abordagem à família, 

nenhum desses níveis será plenamente atingido. Nesse sentido, o apoio matricial dispõe 

algumas ferramentas que facilitam essas abordagens pelas duas equipes como, por 

exemplo, a interconsulta. Trata-se de uma ação colaborativa entre os profissionais de 

áreas distintas que podem atuar em discussões de casos, consultas conjuntas e visitas 

domiciliares. Essa abordagem interdisciplinar do caso possibilita às equipes 
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compreender integralmente o processo de saúde/doença, contribuindo para estruturar e 

ampliar a abordagem psicossocial, bem como a construção coletiva do PTS.  

A visita domiciliar é um recurso que se assemelha à consulta conjunta e que 

pode ser utilizado pelas equipes matriciadoras e de referência durante os processos de 

matriciamento, principalmente, nos casos de usuários com dificuldades de deambulação 

e ou recusa e, por isto, não podem ser atendidos nas unidades de saúde - UBS e CAPS. 

O Ministério da Saúde (2011) sugere que a discussão de caso referente à visita 

domiciliar deve incluir o maior número de profissionais, mesmo que todos não possam 

estar presentes no domicílio do usuário. Pois, a multiplicidade de ideias e percepções 

agregam conhecimentos que podem contribuir para a construção de intervenções 

resolutivas. Ressalta-se, ainda, que o papel do ACS é fundamental nas visitas 

domiciliares porque ele é o profissional que costuma ter o maior vínculo com o usuário 

e, portanto, pode contribuir enquanto mediador e com os conhecimentos que possui em 

relação àquele caso específico.  

 

E tem que sair, né? A gente não consegue elaborar nada, eu particularmente, 

não conseguia elaborar nada sem antes conhecer a realidade do indivíduo. Isso 

eu venho falando sempre, né? Atenda o indivíduo hoje, mas vá na casa dele 

amanhã, pra depois tá pensando em PTS. Lá você vai ver a realidade do 

indivíduo. Discute com o agente comunitário de saúde se ele já conhece esse 

caso, se já conhece esse indivíduo e tal na comunidade... porque ele chegou 

nessa situação. Aí, a partir daí a gente consegue elaborar alguma coisa 

(Entrevistado 1 - CAPS-AD III). 

 

Retomando a discussão de Sennett (2012), pudemos compreender que a 

cooperação, como uma habilidade de artífice, também precisa e deve ser treinada. Pela 

via do trabalho, torna-se possível afinar o trato com os outros, pois nessa relação de 

artífices é necessário dialogar e refletir acerca daquilo que se produz e, para tanto, é 

preciso saber lidar com as dificuldades, diferenças e ambivalências inerentes à relação 

com o outro. Desse modo, podemos pensar o apoio matricial como uma oficina de 

artífices, pois o desenvolvimento de matriciadores e matriciandos ao atuarem de modo 

colaborativo em atividades conjuntas - interconsulta, discussão de casos, visitas 

domiciliares etc - acontece, principalmente, pela partilha mútua de questionamentos, 

ideias, dúvidas, informações e apoio entre os profissionais de ambas as equipes. Trata-
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se de uma troca de saberes provocada pela presença real e instigante de um determinado 

caso a ser abordado e da família a receber atenção (Ministério da Saúde, 2011). 

Observa-se, portanto, a existência de uma reciprocidade entre os três elementos 

acima apontados pelos profissionais entrevistados enquanto os possíveis facilitadores da 

articulação entre as equipes de ESF e do CAPS-AD III: conhecimento, comunicação e 

cooperação. Percebemos no decorrer da análise temática uma retroalimentação entre 

esses elementos, de tal forma que não é possível falar de um sem considerar o outro. Por 

exemplo, a cooperação entre as duas equipes requer a comunicação entre os 

profissionais e, para que esta última contribua com as equipes, precisa transmitir 

conhecimento. Este último é transmitido através da comunicação e das vivências 

coletivas que propiciam a partilha de saberes, aproximando as duas equipes, que podem 

se tornar cooperativas. Dessa forma, tal ideia de reciprocidade remete-nos novamente ao 

paradigma da complexidade, proposto por Edgar Morin (2007; 2013), que concebe a 

reforma das instituições apenas pela reforma do pensamento, ou seja, um pensamento 

capaz de construir conhecimentos que compreendam o todo e as partes, o global e o 

local, em uma perspectiva dialógica e multirreferencial. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

______________________________________________________________________  

 

A realização da presente pesquisa possibilitou-nos compreender que o consumo 

prejudicial de álcool e ou outras drogas talvez seja o tipo de adoecimento que envolva, 

de modo mais complexo e, desde o início, os fatores biológicos, psicológicos e 

socioculturais do sujeito. Desse modo, essa questão exige também uma compreensão 

complexa que abranja o sujeito em sua integralidade. Contudo, percebemos que são 

muitas as dificuldades dos profissionais para lidar com essa problemática, exatamente, 

porque ela envolve dimensões distintas da vida humana (Cruz, 2007). 

Nesse sentido, pode-se entender que a diversidade de saberes disciplinares 

existentes em uma equipe multiprofissional, quando articulados sob a perspectiva 

interdisciplinar, tende a contribuir para uma assistência mais integral. Caso contrário, se 

esses saberes atuam isoladamente e ou sobrepondo-se uns aos outros, tendem a gerar 

um efeito “torre de Babel”, isto é, cada profissional vai pensar e agir conforme o saber 

que detém, desconsiderando e ou menosprezando os demais saberes e, principalmente, o 

sujeito/usuário do serviço de saúde, corroborando para uma incomunicabilidade entre a 

equipe. Dessa forma, o insucesso das iniciativas nas abordagens ao sujeito toxicômano, 

bem como os impasses nas decisões relacionadas às políticas de assistência, prevenção e 

repressão ao uso nocivo de álcool e ou outras drogas estão intrinsecamente ligados ao 

enfoque dado à problemática apenas de uma única perspectiva. Portanto, Cruz considera 

que a diversidade de concepções dos atores sociais envolvidos na assistência ao usuário 

de álcool e ou outras drogas, pode dificultar o estabelecimento de consensos nas ações e 

a subsequente polarização das propostas e dos grupos, o antagonismo de ideias e, por 

fim, a discordância nas práticas (Cruz, 2006; Sennett, 2013). 

Considerando a necessidade de um pensamento complexo para lidar com as 

questões referentes ao uso nocivo de álcool e ou outras drogas, bem como os desafios 

em articular os diversos saberes e as ações em saúde, tornou-se viável utilizar os 

conceitos de complexidade e cooperação, propostos por Edgar Morin e Richard Sennett 

respectivamente, com o intuito de fazer uma leitura aprofundada acerca das relações 

entre as equipes de ESF e do CAPS-AD III em Barbacena, Minas Gerais.  

Morin (2007; 2013) acredita que é somente pela reforma do pensamento que 

poderemos reformar as instituições. Para ele, tal reforma do pensamento refere-se à 

capacidade de conceber o complexo, fazendo inter-relações entre o global e o local, o 
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todo e as partes, e conectando o que está separado. Isso, na saúde, corresponde àquele 

profissional capaz de perceber o sujeito em sua integralidade, considerando os diversos 

fatores que o compõem, mas que também sofrem a sua interferência. E, a partir dessa 

percepção, esse profissional de cabeça bem feita, como denomina Morin, percebe que o 

seu saber é limitado diante da complexidade que é aquele determinado sujeito. Desse 

modo, para não correr o risco de segmentar o sujeito, abordando-o apenas pelo viés de 

sua disciplina de formação, o profissional opta por convocar os demais profissionais e 

seus respectivos saberes para comporem, juntos e de modo dialético, as intervenções 

mais adequadas àquele sujeito.   

De modo geral, foi isso o que a presente pesquisa buscou compreender: como 

ocorre a relação entre os profissionais – de conhecimentos disciplinares diferentes – ao 

prestarem assistência ao usuário de álcool e ou outras drogas? Para tanto, a pesquisadora 

investigou os aspectos que dificultam e ou facilitam essa relação junto aos profissionais 

de saúde que atuam nas equipes da ESF e do CAPS-AD III.  

Pois bem, os resultados obtidos nos permitiram entender que os elementos 

considerados dificultadores para ambas as equipes foram: 

 

 A divergente concepção acerca do conceito de saúde mental, compreendida 

como “doença mental” pela equipe de ESF, e como o equilíbrio dos fatores 

biopsicossociais, pela equipe do CAPS-AD III. Percebeu-se, ainda, que para esta 

última equipe, a ideia de saúde mental denota recuperação e reabilitação. 

Portanto, as intervenções desses profissionais são baseadas na doença já 

instalada, deixando de atuarem em ações de promoção e prevenção em saúde 

mental. Assim, observa-se que a falta de alinhamento conceitual entre os 

profissionais da saúde corrobora para a fragmentação dos cuidados e, ainda, para 

a pouca resolutividade das intervenções de ambas as equipes de saúde; 

 

 A abordagem ao usuário de álcool e ou outras drogas não é realizada no contexto 

da ABS por diversos motivos, como, por exemplo, as dificuldades da equipe da 

ESF em compreender o uso de SPA como sofrimento psíquico, tanto pela falta 

de embasamento – conceitual, teórico e das próprias políticas de saúde que 

norteiam as ações da ABS –, quanto pelas pré-concepções moralistas e ou medo 

desses profissionais em abordar o usuário de álcool e ou outras drogas, por 

considerá-lo agressivo e, portanto, perigoso. Assim, por não haver a 
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identificação e intervenção precoce desses casos, o usuário, frequentemente, 

chega ao CAPS-AD III com padrões elevados de consumo e de dependência da 

SPA, além de outros sérios comprometimentos clínicos, psíquicos e ou sociais. 

Mais uma vez, percebemos a fragmentação do cuidado e a ausência de um 

pensamento complexo, pois, desconsidera-se o sujeito/usuário em todas as suas 

demais nuances, sendo ele percebido apenas pelo fato de consumir SPA; 

 

 O cuidado ofertado não é integral. Percebeu-se que as ações realizadas pela ESF 

são restritas aos cuidados clínicos, enquanto o CAPS-AD III atém-se à 

estabilização e recuperação do usuário de álcool e ou outras drogas. Não existe 

um trabalho articulado entre os dois níveis de atenção, ou seja, não existe a 

comunicação sistematizada entre esses dois serviços a respeito dos usuários que 

já frequentam ou necessitam frequentar o CAPS-AD. Logo, não existe no 

território um trabalho de identificação das pessoas que fazem uso nocivo de SPA 

e tampouco o acompanhamento longitudinal de casos já identificados. Portanto, 

compreendemos que não existe a realização de um trabalho interdisciplinar entre 

a ESF e o CAPS-AD III e, tampouco, a corresponsabilização pelo cuidado 

dessas pessoas, comprometendo a integralidade da assistência em saúde; 

 

 Identificou-se, ainda, o desconhecimento da equipe da ESF em relação ao 

trabalho realizado pela equipe do CAPS-AD III e a tendência em percebê-lo 

como uma instituição asilar e que, portanto, deveria controlar o uso de álcool e 

ou outras drogas a partir de um tratamento pautado na abstinência. Sob a 

perspectiva de Sennett, ao falar de cooperação, esse elemento dificultador, 

especificamente, permitiu-nos entender com clareza aquilo que o autor chama 

por tribalismo e o reflexo deste comportamento para a cooperação. Portanto, 

compreende-se que o distanciamento na relação entre as duas equipes tem 

comprometido a comunicação entre esses profissionais e inviabilizado a 

realização de intervenções conjuntas, capazes de melhorar a qualidade dos 

cuidados que vem sendo oferecidos aos usuários de álcool e ou outras drogas. 

 

 Desse modo, não bastou discutir a noção de complexidade para compreendermos 

os cuidados segmentados ao usuário de álcool e ou outras drogas, fez-se necessário 

entender também o conceito de cooperação para que pudéssemos avaliar os fatores que 
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dificultam e ou facilitam a articulação dos profissionais da ESF e do CAPS-AD III em 

Barbacena. E, para tanto, utilizou-se as considerações de Sennett (2012) que define a 

cooperação enquanto um valor social que possibilita a concretude das ações. O autor 

explica que, quando a interação ocorre entre pessoas desconhecidas, a cooperação torna-

se um grande desafio, pois exige grande esforço e capacidade de compreensão e 

receptividade ao outro. O autor alerta que isso é um processo difícil, permeado por 

ambiguidades e dificuldades, principalmente, porque a sociedade contemporânea é 

extremamente individualista e, portanto, a cooperação deixa de ser relevante. Sennett 

observa ainda que, quanto mais disparidades houver entre as pessoas, maiores serão as 

dificuldades relacionadas à cooperação, visto que elas tendem a lidar uma com as outras 

como se fossem adversários.  

Então, sabendo-se que não existe a articulação entre as equipes da ESF e do 

CAPS-AD III e, entendendo a importância da cooperação para a realização do trabalho 

em conjunto, buscou-se identificar também quais os outros fatores que pudessem 

facilitar esse trabalho em parceria. Percebeu-se uma consonância de ideias e sugestões 

entre as equipes entrevistadas que apontaram 04 (quatro) elementos fundamentais para o 

trabalho cooperativo. Destaca-se que, à época da entrevista, os profissionais de ambas 

as equipes consideravam que, naquele momento, eles tinham apenas a vontade de 

trabalhar como elemento facilitador à articulação, pois, os demais fatores configuravam-

se como possibilidades. Assim, os pesquisados apontaram o conhecimento, a 

comunicação e a cooperação como fatores que facilitem a articulação da ESF e do 

CAPS-AD III. De modo geral, as equipes sugerem ações de educação permanente como 

forma de adquirirem conhecimentos e melhorarem a abordagem e o acompanhamento 

ao usuário de álcool e ou outras drogas; percebem que a comunicação poderá ser 

melhorada com as discussões de casos e as construções coletivas de PTS, pela 

horizontalidade nas relações e pela substituição de encaminhamentos formais por 

diálogos frequentes entre as duas equipes; a cooperação, então, abrange esses fatores e 

pode ainda ser treinada por meio das interconsultas e das visitas domiciliares entre os 

profissionais das duas equipes. 

Nesse sentido, vale destacar que os elementos facilitadores se complementam e 

atam em um sistema de retroalimentação, onde se torna impossível conceber um sem o 

outro. Além disso, podemos perceber que esses mesmos elementos compõem também a 

ideia do apoio matricial. Pois como já vimos, o apoio matricial é um modelo 

colaborativo em saúde que, sob uma perspectiva interdisciplinar (cooperação), a equipe 
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matriciadora, ou seja, aquela que detém um saber especializado (CAPS-AD III), visa 

assegurar equipe de referência (ESF), oferecendo-lhe suporte técnico-pedagógico e 

assistencial, somando conhecimentos e experiências (conhecimento), ou realizando 

intervenções, como, por exemplo, discussões de caso, interconsultas, visitas 

domiciliares (comunicação) que ampliem a resolutividade dos problemas relacionados à 

saúde com os quais a equipe de referência tenha encontrado algum tipo de dificuldade.  

Portanto, pautando-se nas propostas do apoio matricial, formuladas por Gastão 

Wagner de Sousa Campos e, considerando as perspectivas teóricas dos autores Edgar 

Morin e Richard Sennett, esta pesquisa pretendeu promover uma discussão que esteja 

para além dos discursos existentes no campo da saúde, geralmente, fundamentados em 

políticas, conceitos e técnicas próprias. Assim, por meio de leituras e das discussões 

aprofundadas em relação aos conceitos aqui estudados, pretendeu-se problematizar a 

fragmentação do conhecimento e a verticalização das relações, ainda, muito presentes 

nos saberes e práticas dos profissionais e que, consequentemente, têm comprometido a 

assistência integral do sujeito/usuário dos serviços de saúde. Além do que, isso ainda 

corrobora para a cristalização de um modelo biomédico na assistência, comprometendo 

as conquistas e inviabilizando os avanços do nosso sistema de saúde, o SUS.  

Espera-se com este estudo que as equipes da atenção básica e dos CAPS 

consigam enfrentar e superar as dificuldades e divergências que afastam essas duas 

equipes, para que possam compartilhar os seus desafios, saberes e experiências 

referentes à assistência aos usuários de álcool e ou outras drogas e, desse modo, possam 

se conscientizar acerca da importância do trabalho interdisciplinar e cooperativo, no que 

se refere à abordagem ao usuário de SPA e de seus familiares. Acredita-se que isso 

possa, ainda, facilitar o acesso do usuário de álcool e ou outras drogas aos serviços de 

saúde, principalmente, os que compõem a atenção básica e, dessa forma, promovendo 

saúde, reduzindo danos e melhorando a sua qualidade de vida. 

Além disso, a realização desta pesquisa propiciou, ainda, a concretização de 

algumas ideias relacionadas às ações de educação permanente em saúde. Em novembro 

de 2014, a pesquisadora e a equipe do CAPS-AD III organizaram o I Seminário de 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial (SEMENT) que convocou todos os profissionais 

da RAPS e da rede intersetorial de Barbacena, região e região ampliada com o intuito de 

discutirem os temas integralidade, intersetorialidade e controle social, pois, percebe-se 

a ausência desses conceitos nas práticas cotidianas da rede de cuidados. Participaram 
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desse encontro, profissionais da área da saúde e de outros setores, alunos universitários, 

usuários dos serviços de saúde e seus familiares.  

Outro ponto importante foi a capacitação em atenção psicossocial oferecido a 

todos os profissionais que compõem a ABS de Barbacena, ocorrido de setembro a 2015 

a fevereiro de 2016. Esse curso de capacitação foi organizado pela pesquisadora junto 

com alguns profissionais dos CAPS e contou também com a colaboração da equipe que 

coordenada os serviços da atenção básica. Os módulos do curso foram estruturados a 

partir de dados obtidos nos grupos focais utilizados para esta pesquisa e abordou os 

temas que a equipe de ESF havia apontado como elementos dificultadores para a 

articulação com os CAPS, visando promover o alinhamento de conceitos e, 

posteriormente, facilitar os processos de matriciamento no município.  

O desenvolvimento dessas ações possibilitou que a pesquisadora fosse indicada, 

pela Coordenação de Saúde Mental, à função de ativadora de redes pelo projeto 

denominado Engrenagens da Educação Permanente, organizado pelo Ministério da 

Saúde em parceria com a Fiocruz. Assim, desde fevereiro de 2016, a pesquisadora atua 

como ativadora da RAPS e da rede intersetorial, propondo articulações e desenvolvendo 

ações de educação permanente, dentro do eixo da Reabilitação Psicossocial. Desse 

modo, os resultados alcançados com a presente pesquisa tem oferecido embasamento às 

discussões referentes ao trabalho interdisciplinar cooperativo entre as equipes dos 

distintos serviços.  

Em conformidade com as ideias de Minayo (2012), entende-se que a pesquisa 

deve ser um processo em espiral, onde o problema que inicia a investigação científica é 

respondido ao final, mas provoca outras problematizações de tal forma que esse 

processo jamais se rompa. Desse modo, a pesquisadora observou que, durante o 

processo de pesquisa, outros temas importantes foram se evidenciando e, portanto, 

poderão ser investigados e desenvolvidos em trabalhos futuros, seja em formato de 

artigos científicos, pesquisas etc.  

A primeira problemática evidenciada e que não pôde ser desenvolvida neste 

trabalho, visto que precisaria de estudos mais aprofundados, refere-se à assistência, 

propriamente dita, ao usuário de álcool e ou outras drogas. Esse assunto merece 

destaque, tanto pelas contraditórias políticas que dicotomizam o cuidado, mas também, 

pela percepção distorcida relacionada ao usuário de álcool e ou outras drogas, 

implicando na cristalização de preconceitos e comprometendo a integralidade na 

atenção. Percebe-se que a maioria dos profissionais desconhece a política proibicionista, 
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pautada na abstinência, e, principalmente, a de Redução de Danos, o que gera 

compreensões equivocadas e intervenções errôneas, corroborando para a manutenção de 

estigmas e das formas de tratamento asilares e higienistas. Pode-se considerar, 

inclusive, o estudo de ações preventivas ao consumo nocivo de álcool e ou outras 

drogas no que se refere, principalmente, aos abusos de SPA durante a adolescência. 

O outro ponto relevante, refere-se à existência de dois modelos polares de 

atenção à saúde dentro de um mesmo sistema de saúde e as consequências que isso gera 

para a organização, o financiamento e a assistência do SUS. Vimos que a 

complementaridade permitida ao modelo médico liberal privado configura-se como um 

dificultador aos avanços do SUS, porque tende a contribuir para a segmentação das 

intervenções em saúde, influenciando na qualidade da assistência prestada pelos 

profissionais aos usuários do SUS e na perpetuação do paradigma biomédico. Nesse 

sentido, sabendo-se que o SUS é um processo ainda em construção e que, portanto, 

precisa avançar, considera-se fundamental a participação social na produção da saúde, 

para que todos possam gerenciar o SUS de acordo com as necessidades coletivas. Pois, 

na prática, pode-se observar a despolitização dos profissionais de saúde, bem como de 

familiares e de usuários que sequer sabem de seus direitos enquanto cidadãos e, 

tampouco, de seu direito de participação nos conselhos municipais de saúde. 

Percebemos, portanto, que os elementos facilitadores identificados nesta pesquisa 

ilustram não somente a possibilidade de melhorar a relação entre a ESF e o CAPS, mas 

ainda, em um nível macro, o próprio SUS. Pois, nota-se que a população precisa 

adquirir mais conhecimentos, melhorar a comunicação e apropriar-se de seus direitos 

para cooperarem na construção de um SUS melhor para todos.  
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ANEXO 1 

Roteiro de entrevista para ser aplicada à coordenadora da ESF 

Eixo 1: Coletar informações acerca da história da UBS e contextualização do território, 

modo de funcionamento da UBS, a composição da equipe e as ações realizadas pela 

equipe de atenção básica em saúde. 

1) Há quanto tempo funciona a UBS neste bairro? 

2) Qual é o horário de funcionamento? 

3) Quantos e quais outros  bairros são referenciados por esta UBS?  

4) Quanto habitantes são atendidos pela equipe de atenção básica nesta 

microrregião? 

5) Qual a composição desta equipe? Quais os profissionais que a compõem? 

6) Quantas equipes de ESF? Qual a formação dessa equipe? 

7) A equipe de ESF deste bairro, recebe apoio de alguma equipe do NASF? Se sim, 

quantas equipes de NASF? Qual a composição da equipe do NASF? 

Eixo 2: Identificar as ações realizadas em atenção básica e em saúde mental pelas 

equipes de ESF e NASF. 

8) Quais são as ações realizadas por esta ESF? 

9) Qual é a maior demanda de atendimento na UBS? 

10) Existe demanda relacionada ao cuidado de pessoas com uso prejudicial de álcool 

e ou outras drogas? Como ocorre? Como a ESF procede nesses casos? 

11) Existe algum mapeamento na ABS relacionado aos usuários que fazem o uso 

prejudicial de álcool e outras drogas? 

12)  Existe alguma ação realizada pela ESF ou NASF direcionada à assistência ao 

usuário de álcool e ou outras drogas? Se sim, quais são? 

13) E para as famílias desses? Se sim, quais são? 

14) Para você, os profissionais desta ESF tem algum tipo de dificuldade ou 

incômodo em relação à abordagem ao usuário de álcool e ou outras drogas? 

15) Se sim, quais são e por quê? 

Eixo 3: Identificar qual a percepção que a Coordenadora da UBS tem acerca do 

apoio matricial.  

16) Para você, o que é apoio matricial? 

17) De acordo com a sua percepção, como ocorre nesta ESF?  
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18) Você percebe a necessidade de alguma intervenção junto à ESF para abordar a 

atenção ao usuário de álcool e ou outras drogas? Se sim, por quê? E como você 

pensa que isso pode ser feito? 

19) Você percebe a necessidade de alguma intervenção da ESF junto à comunidade 

que aborde a atenção ao usuário de álcool e ou outras drogas? Se sim, por quê? 

E como você pensa que isso pode ser feito? 
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ANEXO 2 

 

Roteiro para entrevistas do Grupo Focal a ser realizado com a equipe da ESF 

 

 

1º Momento: Dinâmica de apresentação dos pares visando o aquecimento do grupo 

e a redução da ansiedade dos participantes. 

 

2º Momento: Aplicação do questionário 

1) Para vocês, o que é saúde mental?  

 

2) Como as equipes da atenção básica (ESF, ACS e NASF) realizam (ou podem 

realizar) ações relacionadas à saúde mental? 

 

3) Vocês se sentem preparados para lidar com pessoas que fazem uso prejudicial de 

álcool e outras drogas? Por quê?  

a) Se sim, como lidam? 

b) Se não, quais são as dificuldades que encontram? 

 

4) Para vocês, qual é a atuação do CAPS-AD em relação ao cuidado ao usuário de 

álcool e outras drogas?  

5) Que tipo de trabalho é feito pela ESF/NASF com o CAPS-AD III?  

a) O quê mais pode ser feito? 

b) (Se houver críticas) Como essa relação pode ser melhorada ou resolvida?  

6) Para vocês, quais os fatores que dificultam o trabalho em parceria com o CAPS-AD? 

Como isso pode ser reduzido ou solucionado? 

7) E quais os fatores que podem favorecer essa parceria? Como vocês pensam que isso 

possa ser realizado? 

 

3º momento - Fazer uma síntese da discussão para encerrar o encontro,  

ilustrando-o com uma palavra-chave. 
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ANEXO 3 

 

Roteiro para a entrevista do Grupo Focal realizada com a equipe do CAPS-AD III 

 

1º Momento: Dinâmica de apresentação dos pares visando o aquecimento do grupo 

e a redução da ansiedade dos participantes. 

 

2º Momento: Aplicação do questionário 

1) Para vocês, o que é saúde mental?  

 

2) Para vocês, qual é a atuação das equipes da ABS (ESF e NASF) em relação ao 

cuidado do usuário de álcool e outras drogas?  

3) É possível para o CAPS-AD trabalhar em parceria com a ESF? Por quê?  

a) Se sim, como é ou pode ser feito esse trabalho? 

b) Se não, como isso pode ser resolvido? 

4) Para vocês, quais os fatores que dificultam o trabalho em parceria do CAPS-AD com 

a ESF? Como isso pode ser reduzido ou solucionado? 

5) E quais os fatores que podem possibilitar essa parceria? Como isso pode ser 

realizado? 

Fazer uma síntese da discussão para encerrar o encontro, ilustrando-o com uma 

palavra-chave. 
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ANEXO 4 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

Você está sendo convidado a participar do estudo A Articulação entre os 

Serviços de Atenção Básica em Saúde e o CAPS-AD III no Município de Barbacena: 

facilitadores e dificultadores.  

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. O objetivo deste estudo é analisar os aspectos dificultadores e 

facilitadores na articulação entre os dispositivos da atenção básica com o Centro de 

Atenção Psicossocial – álcool e outras drogas (CAPS-AD III) no município de 

Barbacena. Não há riscos ou desconfortos no estudo. Não será adotado nenhum 

procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem qualquer prejuízo 

profissional. Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em 

dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer 

momento do estudo, pois você será identificado com um número.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento 

a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do 

estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer 

momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará minha vida profissional. 

Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro 

por participar do estudo.  Eu concordo em participar do estudo.  

 

 

Barbacena, ............./................./.............. 

 

 

 

_______________________________________              _____________________ 

Assinatura do voluntário                                                 Documento de identidade 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: (32) 9121-7046 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato 

com o Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade 

Federal de São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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APÊNDICE 1 

Listas de municípios que compõem a região e a região ampliada de atendidos pelo 

CAPS-AD III  de Barbacena - MG 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             
41 Dados populacionais referentes ao ano de 2008 

 

Micro Barbacena 

População
41

: 228.618 

  Município População 

Alfredo Vasconcelos 6.194 

Alto Rio Doce 12.889 

Antônio Carlos 11.563 

Barbacena 127.328 

Capela Nova 4.693 

Carandaí 23.097 

Cipotânea 6.770 

Desterro do Melo 3.296 

Ibertioga 5.204 

Paiva 1.683 

Ressaquinha 4.720 

Santa Bárbara do Tugúrio 4.601 

Santa Rita do Ibitipoca 3.850 

Santana do Garambéu 2.186 

Senhora dos Remédios 10.544  

Micro São João Del Rei 

População: 229.159 

Município População 

Barroso 20.093 

Bom Sucesso 17.750 

Conceição da Barra de Minas 4.075 

Coronel Xavier Chaves 3.295 

Dores de Campos 9.692 

Ibituruna 2.923 

Lagoa Dourada 12.202 

Madre de Deus de Minas 5.136 

Nazareno 8.023 

Piedade do Rio Grande 4.892 

Prados 8.487 

Resende Costa 10.894 

Ritápolis 5.178 

Santa Cruz de Minas 7.618 

São João Del Rei 84.930 

São Tiago 10.616 

São Vicente de Minas 6.496 

Tiradentes 6.859 

Micro Conselheiro Lafaiete 

População: 288.042 

Município População 

Caranaíba 3.549 

Casa Grande 2.143 

Catas Altas da Noruega 3.550 

Congonhas 48.066 

Conselheiro Lafaiete 113.576 

Cristiano Otoni 5.031 

Desterro de Entre Rios 7.145 

Entre Rios de Minas 14.426 

Itaverava 5.813 

Jeceaba 6.047 

Lamim 3.651 

Ouro Branco 35.029 

Piranga 17.773 

Queluzita 1.888 

Rio Espera  6.753 

Santana dos Montes 4.120 

São Brás do Suaçuí 3.625 

Senhora de Oliveira 5.857 
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