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com·par·ti·lhar  
 
verbo transitivo 
1. Ter parte em, participar de. 
2. Partilhar com alguém 
 
 
en·ca·mi·nhar  
 
verbo transitivo 
1. Ensinar o caminho a. 
2. Guiar. 
3. Dar bom conselho. 
verbo pronominal 
4. Ir direito a; dirigir-se; tender a um fim. 
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RESUMO  
 

Esta pesquisa resulta de dissertação de mestrado em Saúde Coletiva e 
parte da necessidade de discutir estratégias que envolvam não apenas os Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS), mas a articulação dos equipamentos da Rede de 
Atenção Psicossocial no cuidado da criança e do adolescente. O objetivo geral foi 
analisar como ocorre a articulação do cuidado aos usuários do CAPS infantil Boa 
Vista, os critérios utilizados no encaminhamento e a comunicação com os serviços 
de abrangência.  É uma pesquisa avaliativa de cunho exploratório-descritivo com 
preceitos da Triangulação de Métodos dividida em 3 etapas:  coleta de dados 
públicos de assistência e produção, coleta de dados retrospectivos dos prontuários e 
entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados apresentados demonstra que, no 
CAPSi BV, a comunicação entre as redes é frequente, as ações demonstram 
espectro mais amplo, com princípios similares aos da clínica ampliada com 
reduzidas atividades extramuros, apoio matricial minoritário e deficiente pactuação 
das redes na garantia de um cuidado continuado e integral. 

 
Palavras-chave: Articulação do cuidado; CAPS; Saúde Mental; Criança e        

adolescente 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

  
This article results from the need to discuss public policies and implementation of the 
National Mental Health Policy for children and adolescents, taking into account strategies that 
it involves not only the Psychosocial Care Center (CAPS), but all mental health care network 
equipments. The objective was to analyze how the management care occurs between a CAPS 
for children and other services from mental health network. It is an exploratory-descriptive 
evaluative research with precepts of the Triangulation of Methods divided in 3 steps: 
collection of public data of production, collection of retrospective data of the medical records 
and semi-structured interviews. The analysis of the data shows that the communication 
between the networks is frequent, the actions are very diversified. However, the extramural 
activities are few and also, the matrix support and network agreement needs to be improved. 
  
Keywords: Clinical Management; CAPS; Psychosocial Attention Network; Child Mental 
Health 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho é resultado de um processo que se iniciou em 2007, quando 

comecei a trabalhar com crianças e adolescentes no Centro de Atenção Psicossocial 

infantil Boa Vista (CAPSi BV), objeto de pesquisa dessa dissertação, que me 

estimulou ao debate das políticas públicas e da implementação da Política Nacional 

de Saúde Mental para crianças e adolescentes. Políticas e estratégias que 

envolvessem não apenas os Centros de Atenção Psicossociais, mas a comunicação 

e articulação dos diversos equipamentos da rede de saúde envolvidos no cuidado 

desta população. No momento, atuo como profissional de saúde na Rede de 

Atenção Psicossocial infantil no município de Curitiba como Terapeuta Ocupacional 

no CAPSi Pinheirinho. 
 

Uma das particularidades mais complexas para o estabelecimento de uma 
política neste campo é que vários sistemas de cuidado estão envolvidos na 
assistência, incluídas aí a educação, assistência social e justiça, entre 
outros. A necessidade de consenso e ações em parceria entre os vários 
setores envolvidos representa uma prioridade, e ao mesmo tempo, uma 
importante dificuldade para a consolidação desta política (RANNA, 2016, 
p.149). 
 

O objetivo geral foi analisar como ocorre a articulação do cuidado aos 

usuários do CAPS infantil III Boa Vista e dos outros serviços da rede de atenção à 

saúde. Para alcançar este objetivo maior foram traçados objetivos específicos: 

identificar os equipamentos de saúde no território de abrangência de um CAPS 

infantil do município de Curitiba; descrever os critérios utilizados pelos serviços 

quando decidem pelo encaminhamento da criança e adolescente ao atendimento em 

CAPS infantil; analisar como ocorre a comunicação entre o CAPSi III Boa Vista e os 

serviços de saúde de sua área de abrangência, após o primeiro atendimento. 

A Reforma Psiquiátrica instituiu uma nova política de saúde mental, que teve 

como um de seus principais recursos, o desenvolvimento dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) para a atenção em saúde mental na comunidade, 

possibilitando o seguimento ambulatorial e a atenção à crise. Além da substituição 

de hospitais psiquiátricos por novos serviços, que incluíram os CAPS, a proposta da 

Reforma Psiquiátrica fundamenta-se em mudança da lógica assistencial e nas 

formas de tratar a pessoa com transtorno mental. O CAPS, com sua inserção e 
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constante comunicação com o território, é o principal dispositivo para este novo 

sentido de lidar com o louco: a lógica da atenção psicossocial. 

Os CAPS, nas suas diferentes modalidades, são pontos de atenção 

estratégicos da RAPS: serviços de saúde de caráter aberto e comunitário 

constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e que 

realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos 

de reabilitação psicossocial (BRASIL, 2011b) e que são substitutivos ao modelo 

asilar.  

Nessa perspectiva, o CAPS opera nos territórios, compreendidos não 

apenas como espaços geográficos, mas territórios de pessoas, de instituições, dos 

cenários nos quais se desenvolvem a vida cotidiana de usuários e de familiares 

(BRASIL, 2005) e constituem-se como um “lugar” na comunidade. Lugar de 

referência e de cuidado, os CAPS têm papel estratégico na articulação da RAPS, 

tanto no que se refere à atenção direta visando à promoção da vida comunitária e da 

autonomia dos usuários, quanto na ordenação do cuidado, trabalhando em conjunto 

com as equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, articulando 

e ativando os recursos existentes em outras redes, assim como nos territórios. 
 

Na condição de serviços públicos de saúde mental no campo da saúde 
coletiva, devem garantir acesso, integralidade e resolutividade na 
assistência prestada, agregando os diferentes níveis de atenção (primário, 
secundário e terciário) em uma unidade, gerando reflexões concernentes ao 
modelo assistencial e à clínica (ONOCKO CAMPOS et al., 2009, p. 17). 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS), no atendimento à criança e ao 

adolescente, implantou os CAPSi e desenvolveu estratégias para articulação 

intersetorial da saúde mental com setores historicamente envolvidos na assistência 

à infância e adolescência, como educação, assistência social, justiça/direitos.  
 
A atual política nacional de saúde mental reafirma um dos preceitos do 
Sistema Único de Saúde como um processo social complexo e não mais 
simplesmente como ausência de doença. Portanto, a saúde constitui-se 
como um direito do cidadão. Sendo assim, torna-se premente a 
consolidação de uma rede de atenção integral aos portadores de sofrimento 
psíquico (SOUZA, 2015, p. 66). 

 
Os CAPSi, na atual política de saúde mental infantojuvenil, estão em posição 

estratégica entre os equipamentos de saúde, e podem ser entendidos como 
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catalisadores de cuidados realizados em um período delimitado e tendo o território 

como lócus do tratamento (REIS et al., 2016, p. 187).  

O conceito de território em saúde mental diz respeito ao local de ação clínica 

e psicossocial. Delgado (1999) afirma que “o território não é (apenas) o bairro de 

domicílio do sujeito, mas o conjunto de referências socioculturais e econômicas que 

desenham a moldura do seu quotidiano, de seu projeto de vida, de sua inserção no 

mundo”. Apesar dos diversos significados da palavra território, no campo da saúde 

mental reflete o espaço vivido, constituído, fundamentalmente, pelas pessoas em 

suas relações, com seus conflitos, interesses, amigos, vizinhos, família, instituições 

e seus cenários, composta de laços sociais (BRASIL, 2004).  

A intensidade dos problemas que envolvem o cenário familiar e social da 

criança e do adolescente usuário do CAPS infantil requer a intersetorialidade dos 

serviços e o compartilhamento de cuidado.  A pesquisa partiu da hipótese de que os 

serviços não apresentam uma comunicação efetiva e articulada no desenvolvimento 

de ações de saúde mental. Buscou refletir se os trabalhadores das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS) têm conhecimento teórico e prático sobre o CAPS e se a 

decisão pelo encaminhamento da criança e adolescente ao atendimento é efetiva.  
 

A construção de uma política intersetorial permite compartilhar 
responsabilidades e saberes, evitando-se medicalizar questões que não são 
exclusivas do campo de saúde e possibilitando um olhar ampliado sobre 
problemas como violência, crises socioeconômicas, desestruturação familiar 
e suas relações com problemas de saúde mental (LAURIDSEN-RIBEIRO; 
TANAKA, 2010, apud OLIVEIRA; MENDONÇA, 2016, p.136).  
 

No contexto internacional atual também evidencia a necessidade de uma 

rede articulada de serviços dos mais aos menos especializados, prioritariamente de 

base comunitária e de maneira fundamentalmente intersetorial, formando um 

continuum de resposta para a efetividade do cuidado em saúde mental infantil e 

juvenil (WHO, 2005). 

No primeiro capítulo intitulado "Política de Saúde Mental infantojuvenil” será 

apresentado o contexto histórico e a forma de organização da agenda de saúde e da 

criação de políticas públicas influenciadas pelos moldes do CAPS adultos. Na 

sequência, far-se-á uma discussão das redes de cuidado em saúde com destaque à 

Rede de Atenção Psicossocial. O terceiro capítulo apresenta a organização do   

cuidado da criança e do adolescente em saúde mental em Curitiba com ênfase no 

CAPSi Boa Vista. As etapas do percurso metodológico, que incluem coleta de dados 
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públicos secundários de assistência e produção, coleta de dados retrospectivos dos 

prontuários entrevistas semiestruturadas foram descritas no capítulo seguinte. O 

quinto e último capítulo traz os resultados e a discussão através da construção das 

narrativas e extração de núcleos argumentais. 
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2 POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL INFANTO JUVENIL 
 
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA SAÚDE MENTAL PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTE 

 

A história das políticas de defesa dos direitos de crianças e adolescentes 

tem como algumas de suas marcas o controle do Estado sobre esses indivíduos e a 

construção de um modelo de assistência centrado na institucionalização, com o 

objetivo de garantir a proteção social (BRASIL, 2014).  

Couto e Delgado (2015), citam estudos de Rizzini (1997), Priore (1995) e 

Arantes (1995) sobre as políticas de assistência à infância e adolescência na 

formação de uma matriz de leitura, que durou ao menos 80 anos.  
 

Essa matriz foi composta por quatro elementos estruturantes: uma 
representação social da criança, a de um menor; um marco jurídico 
específico, a doutrina da situação irregular; uma concepção de Estado, um 
ente com função tutelar e de controle; e uma proposta de intervenção, a 
institucionalização em “reformatórios” ou “educandários”, nomeação por si 
mesma esclarecedora das finalidades das ações do Estado (COUTO; 
DELGADO, 2015, p. 17). 

 
Na população de crianças e adolescentes os tipos de transtorno, principais 

fatores de risco e de proteção, estratégias de intervenção e organização do sistema 

de serviços têm especificidades que não podem ser contempladas pela simples 

extensão das estratégias de cuidado da população adulta à população infantil e 

juvenil (PATEL, 2007, apud COUTO; DUARTE; DELGADO, 2008). 

A Reforma Psiquiátrica e as Políticas para Saúde Mental infantil e juvenil 

foram inseridas tardiamente na agenda da saúde pública brasileira. As ações que 

contribuíram para a construção dessa nova agenda desenvolveram-se apenas a 

partir de 2001, quando as condições concretas de possibilidade para a Saúde 

Mental da Criança e Adolescente (SMCA) como política pública se tornaram visíveis 

e eficazes. Argumentaremos que essas condições advieram de acontecimentos 

diretamente ligados ao campo da saúde mental, os quais ampliaram 

substancialmente sua institucionalidade; e de outros, externos a ele, que 

inscreveram uma nova concepção de criança e adolescente no ordenamento 

jurídico, político e social brasileiro, com consequências para a qualificação das 

ações públicas dirigidas ao seu cuidado e proteção (COUTO; DELGADO, 2015). 
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No Brasil, com enfoque na saúde mental infantojuvenil, as crianças e 
adolescentes em sofrimento psíquico, sob a insígnia da deficiência, estavam 
submetidas à institucionalização em abrigos e educandários de caráter 
essencialmente adaptativo ou corretivo (COUTO, 2004, p. 62). 
 

Em relação à criança e ao adolescente, o Estado brasileiro teve, 

historicamente, duas conformações distintas: uma mais tutelar, disciplinar e 

amparada na institucionalização, que orientou as primeiras oito décadas da 

República; e outra, radicalmente diversa, baseada no princípio da proteção, na 

premissa da criança e do adolescente como sujeitos de direitos e amparada na 

proposta do cuidado em liberdade. O momento histórico de mudança dessas duas 

conformações ocorreu com a redemocratização, a Constituição de 1988 e as 

conquistas sociais dos anos 80 e 90 do século passado (COUTO; DELGADO, 2015).  

 Historicamente, no final da década 80, surgem novos rumos para 

constituição de uma política para crianças e adolescentes. A atenção voltada à 

saúde mental de crianças e adolescentes e seu reconhecimento como uma questão 

de saúde pública integrante das ações do SUS é recente e tem sido considerada 

como um dos principais desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira (DELFINI; REIS, 

2012). A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990 e a 

implementação do SUS dão início ao processo de reconhecimento da criança e do 

adolescente como sujeitos de direitos e responsabilidades e da elaboração de 

políticas públicas específicas (BRASIL, 1990). O ECA estabeleceu direitos de 

cidadania para crianças e adolescentes e alterou a condição jurídica anterior de 

“menores” para a de sujeitos de direitos, substituindo a doutrina da situação irregular 

pela da proteção integral como marco orientador das novas políticas e ações a 

serem dirigidas à infância e adolescência (COUTO; DELGADO, 2015). 

A construção social e política de uma nova concepção de criança e 

adolescente foi marcada pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 

realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1989, da qual o Brasil foi 

signatário e que sintetizou um novo paradigma para interpretar a situação da 

infância na sociedade ao afirmar a criança como sujeito e cidadão de plenos direitos 

(COUTO; DELGADO, 2015). 

Nessa construção política surge o conceito da proteção integral que vai além 

da ideia do assistencialismo do Estado. A Lei nº 12.594, de 2012, estabelece 

parâmetros e diretrizes para a execução das medidas socioeducativas, com a 
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instituição do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). O 

SINASE é fruto de uma construção coletiva que envolveu diversas áreas do 

governo, representantes da sociedade civil, além do debate com inúmeros 

operadores do Sistema de Garantia de Direitos e busca parâmetros mais justos que 

evitem ou limitem a discricionariedade e reafirma o caráter pedagógico da medida 

socioeducativa (BRASIL, 2014). Além disso, legitima o ECA ao priorizar as medidas 

socioeducativas em meio aberto (prestação de serviço à comunidade e liberdade 

assistida) contrário ao interesse das medidas restritivas de liberdade (semiliberdade 

e internação em estabelecimento educacional). 

Segundo Couto e Delgado (2016), a organização da cobertura em SMCA 

não pode ficar restrita à oferta de serviços de saúde mental, devendo ser 

potencializada pela articulação e pelo cuidado colaborativo entre diferentes setores 

públicos voltados ao cuidado da infância e da adolescência. A atenção psicossocial 

destinada ao público infantojuvenil difere do atendimento adulto pela complexidade 

do adoecimento e os diferentes setores envolvidos no cuidado integral e efetivo, 

setores como a educação, sem envolvimento direto com as redes de saúde, os 

Conselhos Tutelares e a família. 

Em um cenário marcado por distanciamento no campo da saúde mental, as 

características da assistência infantojuvenil foram marcadas por estratégias 

semelhantes às utilizadas no cuidado com adultos. Se faz necessária a inclusão de 

outras práticas no atendimento de crianças e adolescentes, em suas demandas 

específicas e na importância de uma efetiva articulação e comunicação entre os 

serviços que atendem e protegem este usuário. 

Vale ressaltar também que o Brasil apresentou uma Política Nacional de 

assistência em saúde mental infantojuvenil tardia. Regulamentado em 2002 pela 

Portaria nº 336 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002), surge o CAPSi (Centro de 

Atenção Psicossocial Infantil), equipamento destinado a acolher crianças e 

adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e uso de álcool e 

outras drogas, inaugurando a primeira ação concreta da saúde mental no SUS para 

crianças e adolescentes. 

Para Harper (2012), citado por Couto e Delgado (2015) o projeto brasileiro 

do CAPSi constitui “um programa ambicioso”, principalmente por situar no nível 

comunitário da atenção de saúde a complexidade do tratamento do problema 
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mental, visar parcerias para a ampliação dos laços sociais possíveis a cada um dos 

seus usuários e por convocar articulações entre serviços e setores públicos 

inaugurando, pela via da responsabilidade política, a tentativa de superar a 

fragmentação da atenção em SMCA ainda presente no Brasil. 

A partir da III Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM) o conceito de 

rede e de território, construídos e difundidos pela saúde mental ao longo da segunda 

metade dos anos 90, foram incorporados definitivamente e de modo sistemático ao 

vocabulário da política nacional de saúde mental e da Reforma Psiquiátrica brasileira 

(COUTO; DELGADO, 2016 in LAURIDSEN-RIBEIRO; LYKOUROPOULOS, 2016a). 

Na III CNSM foram definidas as seguintes diretrizes orientadas pelo ECA, a Lei 

10.216 e os marcos éticos da Reforma Psiquiátrica. As ações foram orientadas e 

estruturadas pela intersetorialidade e os CAPS deveriam estender o cuidado às 

crianças e adolescentes com problemas mentais, precavendo contra a 

medicalização e se opondo à finalidade de controle e ajustamento de conduta no 

trato com a criança e adolescente (BRASIL, 2002). 

Os CAPS infantis surgem nesse contexto como um desdobramento dos 

CAPS pensados para a população adulta sem adaptação ou discussão relativa às 

particularidades necessárias ao atendimento infantil. De modo geral, as políticas de 

saúde mental existentes estão relacionadas aos problemas da população adulta. 

A IV Conferência prioriza o atendimento oferecido nos CAPSi, indicando que 

este opere permanentemente sob fundamento intersetorial e seja capaz de agenciar, 

no seu território de referência, condições efetivas para que, na construção da rede e 

nas ações de cuidado, haja o envolvimento e a corresponsabilidade de todos os 

setores historicamente implicados na assistência a crianças e adolescentes: o da 

saúde geral/atenção básica, da educação, da assistência social, da justiça e direitos 

(BRASIL, 2011b, p. 92).   

 

2.2 CONFIGURAÇÃO LEGAL -  NORMAS E LEGISLAÇÃO 

 

Reforçando a não especificidade dos atendimentos, não foi encontrada 

nenhuma Portaria, lei ou norma que abordasse exclusivamente a saúde mental 

infantojuvenil ou o CAPSi. Foram encontradas poucas normas de regulamentação 

do CAPSi especificamente no período de 2001 a 2013, sendo a maior parte delas 
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destinadas ao público adulto. Dentre estas, somente uma, a Portaria nº 336, 

detalhava o CAPSi, as Portarias nº 3088 e nº 854 somente citavam o CAPSi, e a 

Portaria nº 130, apesar de não mencionar o CAPSi, institui um serviço, o CAPS AD 

III, que pode ser exclusivo para assistência de crianças e adolescentes ou prover 

atendimento para esta população em conjunto com a população adulta.  

A Portaria nº 336 acrescenta ações específicas que devem ser realizadas 

pelo serviço de atenção infantojuvenil e estabelece sua estrutura de forma muito 

semelhante a estrutura dos demais CAPS destinados ao cuidado de adultos; 

enquanto a Portaria nº 130 estabelece que o CAPS AD III pode ser destinado ao 

cuidado de crianças e adolescentes, porém com estrutura idêntica ao de atenção à 

população adulta, apenas com a ressalva da obrigatoriedade do cumprimento do 

ECA. Quanto às características do atendimento realizado nos CAPSi, Couto (2012) 

aponta especificidades em relação aos CAPS com demanda adulta: implicação da 

família no processo do cuidado e orientação das práticas intersetoriais na 

elaboração dos projetos terapêuticos singulares e construção das redes de suporte.  

O CAPSi Boa Vista, objeto desta pesquisa, com leitos de acolhimento 

noturno, é habilitado como CAPS AD III. Segundo Panorama e Diagnóstico da 

Política Nacional de Saúde Mental apresentado em agosto de 2017, há no Brasil 229 

CAPS infantis sendo 47 na região Sul do País. Quanto ao número oficial de CAPSi 

III, não foi possível precisar este dado. Foi realizado contato com a coordenação 

nacional que sinalizou não existe esse mapeamento, principalmente em razão dos 

CAPS infantis estarem habilitados como CAPS AD III. 
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3 O CAPS E AS REDES DE ATENÇÃO  
 

O decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a lei n° 8080, 

de 19 de setembro de 1999, estabeleceu que regiões de saúde efetivas em atenção 

à saúde "devem conter, no mínimo, ações e serviços de: atenção primária, urgência 

e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, 

e vigilância em saúde" (BRASIL, 2011a, p. 6). 
O debate de redes, a partir das macropolíticas, tem baixa potência por não 

incluir a dimensão micropolítica das experiências cotidianas dos usuários e suas 

realidades. 
 
Trazer o micropolítico é trazer os lugares onde as existências furam os 
muros institucionais, conectando relações com o fora, que é constitutivo dos 
processos; processos estes intensamente produtores de novos sentidos no 
viver e no conhecimento. É trazer o lugar dos processos de encontros e 
suas atualizações das relações de poder. É trazer a micropolítica do 
encontro e a produção viva das redes de conexões existenciais, 
multiplicidades em agenciamento (MERHY et al., 2014). 

 
Guattari e Rolnik (2013), discutem que processos institucionais nada têm a 

ver com organogramas e regulamentos preestabelecidos, mas sim com 

possibilidades de mudança inerentes às trajetórias coletivas – atitudes evolutivas, 

auto-organização, assunção de responsabilidades. 

Na Constituição Federal, de 1988, o conceito de rede já era discutido no 

SUS. O artigo 198, já dispunha que as ações e serviços de saúde integravam uma 

rede seguindo diretrizes descentralizadas e regionalizadas com a participação da 

comunidade. A Portaria MS/ GM nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, estabeleceu 

as diretrizes para organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do 

SUS, com a seguinte conceituação:  
 
São arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 
densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 
técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado 
(BRASIL, 2010). 

 
As RAS têm como objetivos promover a integração sistêmica de ações e 

serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, 

responsável e humanizada e incrementar o desempenho do sistema, em termos de 

acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica. As relações 

devem ser horizontais entre os pontos de atenção e centralizadas nas necessidades 
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em saúde de uma população, com atenção contínua e integral, cuidado 

multiprofissional compartilhando objetivos e compromissos com os resultados 

sanitários e econômicos (BRASIL, 2010). 

Os fluxos de atendimento das demandas de saúde nos diversos níveis de 

atenção devem ser definidos na RAS, com o intuito de obter a integralidade do 

cuidado. A principal porta de entrada e de comunicação entre os diversos pontos da 

RAS é a Atenção Primária à Saúde (APS), constituída de equipe multidisciplinar, 

responsável pelo atendimento de forma resolutiva da população da área adstrita e 

pela construção de vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitárias efetivas 

(BRASIL, 2011). 

De qualquer forma que se declare o conceito das RAS, alguns de seus 

elementos constitutivos devem estar sempre presentes. Começa pela constituição 

de relações mais horizontalizadas entre os serviços diversos, que passam a se 

comportar como pontos de atenção inter-relacionados e com canais permanentes de 

comunicação (MAGALHÃES JÚNIOR, 2014).  

Em 2011, a Portaria nº 3.088 instituiu a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS. Prevê a 

criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas no âmbito do SUS. A RAPS têm os objetivos gerais de:  
 

(i) ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; (ii) 
promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e de 
suas famílias aos pontos de atenção; e (iii) garantir a articulação e a 
integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, 
qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento 
contínuo e da atenção às urgências (BRASIL, 2014).  

 

A despeito da Política de Saúde Mental, baseada na Reforma Psiquiátrica, 

estimular práticas pautadas no território e articuladas em uma rede ampliada de 

serviços de saúde, com base na experiência da autora, a lacuna ainda parece ser 

grande entre o que essas diretrizes propõem e o que se observa na realidade 

concreta. Ademais, as concepções e práticas em saúde mental, existentes na APS, 

nem sempre correspondem com as expectativas por parte dos que formulam a 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, gerando “questionamentos quanto à sua real 
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contribuição no sentido de avançar na reinserção social do portador de transtornos 

mentais e na desestigmatização e cuidado efetivo dessas pessoas” (NUNES; JUCA; 

VALENTIM, 2007, p. 2376).  

A RAPS é constituída pelos seguintes componentes:  

 
I - atenção básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção: 
a) Unidade Básica de Saúde; 
b) equipe de atenção básica para populações específicas: Equipe de 
Consultório na Rua; Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção 
Residencial de Caráter Transitório; Centros de Convivência; 
II - atenção psicossocial especializada, formada pelos seguintes pontos de 
atenção: 
a) Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades; 
III - atenção de urgência e emergência, formada pelos seguintes pontos de 
atenção: 
a) SAMU 192; 
b) Sala de Estabilização; 
c) UPA 24 horas; 
d) portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro; 
e) Unidades Básicas de Saúde, entre outros; 
IV - atenção residencial de caráter transitório, formada pelos seguintes 
pontos de atenção: 
a) Unidade de Recolhimento; 
b) Serviços de Atenção em Regime Residencial; 
V - atenção hospitalar, formada pelos seguintes pontos de atenção: 
a) enfermaria especializada em Hospital Geral; 
b) serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas; 
VI - estratégias de desinstitucionalização, formada pelo seguinte ponto de 
atenção: 
a) Serviços Residenciais Terapêuticos; e 
VII - reabilitação psicossocial (BRASIL, 2011b). 
 

Os CAPS, adultos e infantis, são pontos de atenção estratégicos da RAPS 

de caráter aberto e comunitário nos parâmetros de portas abertas, ou seja, 

atendendo a livre demanda, sem precisar de encaminhamento e/ou referenciamento 

e sem reproduzir formas de controle e de segregação presentes como muros, 

grades, portas fechadas e lugares de contenção.  A definição de “portas abertas”, 

não foi criada com o intuito de absorver qualquer demanda e sim como quebra da 

lógica anterior de serviços de saúde mental, sem reproduzir espaços asilares com 

muros e contenção.  O conceito também se manifesta mediante serviços abertos 24 

horas por dia, sete dias por semana, com capacidade de acolher os usuários 

daquele CAPS a qualquer momento possibilitando distintas formas de utilização do 

serviço pelos usuários (NICÁCIO; CAMPOS, 2005).  

 Para Rotelli (1991), citado por Nicácio e Campos (2005), o conceito da porta 

aberta é difícil de ser codificada, apresenta diversos significados, e refere-se às 
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formas de conhecer e interagir, à relação com a demanda e à validação das pessoas 

e de seus direitos, à construção do repertório da equipe e estilo de trabalho e à 

organização do serviço.  
 
Os CAPS deverão assumir seu papel estratégico na articulação e no 
fortalecimento dessas redes, tanto cumprindo suas funções na assistência 
direta e na regulação da rede de serviços de saúde, trabalhando em 
conjunto com as equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de 
Saúde, quanto na promoção da vida comunitária e da autonomia dos 
usuários, articulando os recursos existentes em outras redes: 
sóciosanitárias, jurídicas, cooperativas de trabalho, escolas, empresas, etc. 
(BRASIL, 2004). 
 

Além de serem os principais dispositivos especializados, os CAPS adquirem 

papel primordial na RAPS e atuam também como responsáveis pela articulação e 

fluxo de usuários, juntamente com a APS e pelo suporte teórico-prático aos outros 

serviços, por meio do apoio matricial (COSTA; RONZANI; COLUGNATI, 2018). 

Estas diferentes estratégias atualizadas na construção da rede de atenção em 

saúde mental podem envolver a implementação de serviços substitutivos 

especializados; implementação de ações de saúde mental na atenção básica; 

construção de práticas como o apoio matricial, a supervisão de casos, e o 

atendimento conjunto (realizado entre serviços especializados e de atenção básica); 

criação de equipes volantes, etc. (ZAMBENEDETTI; PERRONE, 2008). 
 

3.2 O CUIDADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SAÚDE MENTAL 

EM CURITIBA 
 

Em 2002, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba publicou o Protocolo 

Revisado Integrado de Saúde Mental que normatizou as ações integradas do 

programa de Saúde Mental visando realizar assistência aos portadores de 

transtornos mentais, preferencialmente fora dos hospitais, buscou a redução das 

internações, propiciando a reinserção do cidadão em sua família e à comunidade a 

qual pertence.  Neste período a rede de Saúde Mental era composta por 5 (cinco) 

NAPS (Núcleos de Atenção Psicossocial) e estava estruturando a abertura do 

primeiro CAPS do município, o CAPS infantil Centro Vida para usuários de crack, 

álcool e outras drogas. As ações eram orientadas com base nos sinais e sintomas 

clínicos e divididas segundo os diagnósticos. As condutas e os encaminhamentos 

eram feitos de acordo com o diagnóstico feito na APS e incluíam orientações para 
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participação em grupos de apoio na comunidade e, em casos mais graves, deveriam 

ser encaminhados para atendimento psiquiátrico no ambulatório especializado 

(CURITIBA, 2002). 

Quanto à interligação dos pontos de atenção, o Protocolo preconizava a 

integração das equipes da APS, de saúde mental do Distrito Sanitário, do serviço 

especializado e de outros serviços (ação social) e realização de contato com as 

equipes especializadas quando necessário. Em relação ao atendimento da criança e 

do adolescente, os quadros leves, que respondessem bem ao tratamento inicial, 

podiam ser acompanhados na APS. Em situações de um impasse sobre o manejo 

do problema deveria ser feito o encaminhamento para o serviço especializado. 

De acordo com Dias e Scholotag (2016), o município de Curitiba, 

recentemente (2014-2015), passou por mudança do modelo administrativo dos 

CAPS Municipais, desencadeada por uma determinação judicial que considerava a 

estratégia de compra de projetos como terceirização de mão de obra. A partir desta 

determinação, os serviços tiveram suas equipes substituídas pelo funcionalismo 

através de concurso de uma Fundação Estatal.  Foi iniciado um conjunto de ações 

de reorganização fortalecendo a Política Nacional de Saúde Mental que dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental e que foi regulamentada apenas 

em 2001 pela Lei nº 10.216. Desde abril de 2014, o atendimento e o 

encaminhamento de crianças e adolescentes atendidas pelos Centros de Atenção 

Psicossocial da capital foram reorganizados visando ampliar o atendimento para 

esse público e os atendimentos foram referenciados segundo divisão dos distritos do 

Município. Anteriormente, as crianças e adolescentes com transtornos mentais só 

eram atendidos em dois CAPS e os usuários de Álcool e outras drogas em apenas 

um CAPS. Com a mudança, os três CAPS Infantis do município – CAPSi III Boa 

Vista, CAPSi II Pinheirinho e CAPSi II Centro Vida passam a atender as duas 

demandas.  

Em 2018, a Coordenação de Saúde Mental divulgou o documento “Diretrizes 

Institucionais dos CAPS de Curitiba” que reúne informações relevantes para 

subsidiar a prática dos profissionais que atuam nos CAPS do município, 

oportunizando a promoção de alinhamento e de efetivação de processos de trabalho 



21 
 

 
 

necessários a consolidação do modelo de atenção psicossocial em Curitiba 

(DIRETRIZES, 2018, não publicado). 

Em relação à articulação entre os pontos da rede, o documento atual 

apresenta discurso mais próximo aos preceitos da Clínica Ampliada, embasado em 

referenciais institucionais e técnicos objetivando a inclusão social e pleno exercício 

da cidadania dos usuários dos serviços de saúde mental. Os CAPS devem 

desenvolver ações de articulação de rede como estratégias de ampliação da clínica 

da Atenção Psicossocial envolvendo diferentes atores da RAPS, como APS, NASF, 

UPA, hospitais, ambulatórios, Residências Terapêuticas, Centro de Convivência, 

bem como outros parceiros intersetoriais – FAS (CRAS, CREAS), Conselho Tutelar, 

Judiciário, Unidades de Acolhimento, Secretaria da Educação, Secretaria de Defesa 

Social – Diretoria de Política Sobre Drogas e outros, conforme as demandas 

apresentadas.  

Vale contextualizar historicamente o surgimento do NASF em Curitiba. Em 

2009, o município implantou 29 (vinte e nove) Núcleos de Apoio em Atenção 

Primária em Saúde (NAAPS) (CURITIBA, 2009), em todas as unidades de saúde, 

com base na Portaria nº 154, de janeiro de 2008, do Ministério da Saúde, que 

implantava os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 
 

com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 
básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de 
Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e 
regionalização a partir da atenção básica (BRASIL, 2008). 

 
A APS, nas diretrizes atuais, é apresentada como ponto inicial de acesso do 

usuário no sistema de saúde e referência para a continuidade e/ou integração do 

cuidado. Finalizando, é função dos CAPS, enquanto gestor e articulador dos casos, 

articular espaços e participar de agendas para construção de estratégias em rede, 

como colegiados, grupos condutores, reuniões de gestão de caso, atendimento 

compartilhado, planejamento sistemático de matriciamento para APS/UPA e outros 

conforme a necessidade e demanda. Pactuação e discussão são fundamentais 

nessa tarefa, para monitoramento e melhor condução das situações.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 
 
4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO DA PESQUISA 

 

A definição do objeto de estudo se deu a partir da escolha do CAPS e do 

reconhecimento da RAS do território de abrangência para este serviço. Para orientar 

a organização dos serviços de saúde e melhor atender às reais necessidades locais 

da população, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divide o território municipal 

em áreas de abrangência das Unidades de Saúde, agrupadas em dez Distritos 

Sanitários de Saúde. 

O objeto da pesquisa, o CAPSi Boa Vista é classificado como CAPS III e 

dispõe de 4 (quatro) leitos de acolhimento noturno, portanto, atende crianças e 

adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, com oferta de serviços 

de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e 

finais de semana e proporcionando retaguarda clínica e acolhimento noturno aos 

outros serviços de saúde mental infantojuvenil do município. 

Segundo legislação, a cada território de aproximadamente 100.000 

habitantes corresponderia um CAPSi (BRASIL, 2010). O CAPSi BV atende usuários 

moradores dos Distritos Sanitários do Boa Vista (257.506 habitantes), Cajuru 

(216.681 habitantes) e Matriz (195.927 habitantes) com população superior à 

600.000 habitantes acompanhados por 33 Unidades de Saúde.  
 

MAPA 01 - Distritos Sanitários de Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Adaptada de IPPUC. 
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QUADRO 01 – Equipamentos de saúde no território de abrangência do CAPSi Boa Vista 

 
 

DISTRITO CAJURU 

 

DISTRITO BOA VISTA 

 

DISTRITO MATRIZ: 

 
ESF Alvorada 
US Cajuru 
ESF Camargo 
US Iracema 
ESF Lotiguacu 
US Salgado Filho  
ESF São Domingos 
ESF São Paulo  
ESF Solitude 
ESF Trindade  
ESF Trindade II  
US Uberaba de Cima  
CEM - Salgado Filho  
CAPS ad III Cajuru 
UPA Cajuru 

 
US Abaeté 
US Abranches 
US Atuba 
US Bacacheri 
ESF Bairro Alto  
US Barreirinha  
US Fernando Noronha US 
Higienópolis  
US Medianeira  
ESF Pilarzinho 
 US Santa Cândida  
US Santa Efigênia 
ESF Tarumã 
US Vila Diana 
US Vila Esperança 
ESF Vila Leonice 
US Vista Alegre 
CAPS ad II Boa Vista 
CAPS Infantil III Boa Vista 
CAPS TM III     Boa Vista 
UPA Boa Vista 
 

 
ESF Capanema  
ESF Mãe Curitibana  
ESF Ouvidor Pardinho  
CEM - Matriz  
CEO Rosário 
COA  
Ambulatório Enccantar 

 

FONTE: CURITIBA. 
 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa do Setor de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná sob número CAEE 

62277516.9.0000.0102, PARECER 1.942.015 e em seguida foi enviado ao Comitê 

de Viabilidade da Secretária Municipal de Saúde de Curitiba. A partir de sua 

aprovação entrou-se em contato com a coordenação do Distrito do Boa Vista para 

apresentação do projeto, indicação e definição em conjunto dos serviços que fizeram 

parte do estudo (ANEXO III).  

Na primeira submissão ao Comitê de Viabilidade da SMS, após a coleta de 

dados, seriam identificados os cinco serviços e os respectivos trabalhadores com 

maior número de encaminhamentos. As entrevistas então, seriam aplicadas com os 

maiores encaminhadores de cada um dos serviços identificados seguindo uma 

proporcionalidade dos encaminhamentos, em um total de 08 (oito) entrevistas.  
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No entanto, o Comitê avaliou um impedimento no sentido que a instituição pudesse 

repassar tais nomes para os pesquisadores. Embora reconhecessem que os 

resultados da pesquisa apontassem para uma possível reflexão sobre a percepção e 

o conhecimento que os trabalhadores da saúde e de outras áreas têm do 

atendimento de CAPS e como decidiam pelo encaminhamento de um usuário à este 

serviço e embora os pesquisadores se comprometessem com o sigilo, concluiu-se  

que haveria possibilidades de riscos relacionados à exposição profissional dos 

participantes, já que seriam coletados dados referentes aos seus nomes e aos 

serviços de saúde de atuação. O Comitê reiterou que a ação de identificação dos 

profissionais mais encaminhadores devia ser de competência do próprio serviço, 

como atribuição da gestão para tomada de decisão na relação institucional com o 

profissional, mas em nenhum momento a instituição poderia desvelar o nome 

desses servidores para pesquisadores externos.   

Após a não aprovação da metodologia proposta pelo Comitê de Viabilidade, 

nova método foi proposto e aceito. A proposta inicial da pesquisa também previa 

entrevistas com encaminhadores de diversos setores (Educação, Assistência Social, 

Saúde). Na impossibilidade de Submissão aos Comitês de Ética da Fundação de 

Ação Social e da Secretaria de Educação em tempo hábil para execução da 

pesquisa, optou-se pela realização das entrevistas apenas com servidores da Rede 

de Atenção Psicossocial. 

Os serviços e instituições envolvidas estavam cientes de que todas as 

informações obtidas seriam mantidas em anonimato e destinadas exclusivamente 

aos objetivos propostos pela pesquisa. 

Por meio da leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) - (ANEXO II) – e devidos esclarecimentos, os participantes que 

cumpriram os critérios de inclusão deram o aceite para participar da pesquisa. Neste 

sentido, foi assegurado aos mesmos o sigilo e o anonimato de sua identidade, o livre 

acesso às informações coletadas e o acesso ao produto final. Conforme informações 

contidas no TCLE, o participante teve o direito à desistência a qualquer momento da 

pesquisa, se assim desejasse. Para garantir o sigilo e o anonimato, os participantes 

foram codificados por número arábicos, não guardando relação com a ordem das 

entrevistas. 
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4.3 COLETA DE DADOS 

 

Esta é uma pesquisa avaliativa de cunho exploratório-descritivo com 

preceitos da Triangulação de Métodos. 

Minayo (2013), sobre Triangulação de Métodos de Pesquisa, afirma que a 

pesquisa quantitativa nos ajuda a ter uma dimensão dos fatores, nos dá uma visão 

de amplitude dos problemas e está preocupada com a compreensão e o significado 

para as pessoas envolvidas. Se houver possibilidade de triangular as informações, 

isto é, obter ao mesmo tempo uma magnitude da questão e a compreensão desta a 

partir das pessoas que vivenciam, uma visão mais complexa e profunda do 

fenômeno é obtida. 

A Triangulação de Métodos exige realização de pesquisas quantitativas e 

qualitativas e análise do contexto, da história, das relações, das representações na 

visão de vários informantes e com emprego de várias técnicas de coleta de dados 

(MINAYO, 2010). 

A pesquisa proposta utiliza 3 (três) ferramentas metodológicas de 

abordagem qualitativa e quantitativa:  coleta de dados de assistência e produção, 

coleta de dados retrospectivos de prontuário e entrevistas semiestruturadas. 

Corrobora-se assim com a estratégia da triangulação de métodos, onde se costura o 

diálogo entre áreas distintas de conhecimento, capaz de viabilizar o entrelaçamento 

entre teoria e prática e de agregar múltiplos pontos de vista. O uso da triangulação 

exige a combinação de múltiplas ferramentas de pesquisa capazes de apreender as 

dimensões qualitativas e quantitativas do objeto, atendendo tanto os requisitos do 

método qualitativo, ao garantir a representatividade e a diversidade de posições dos 

grupos sociais que formam o universo da pesquisa, quanto às ambições do método 

quantitativo, ao propiciar o conhecimento da magnitude, cobertura e eficiência das 

políticas em foco (MINAYO; ASSIS; SOUZA,  2006). 

 

4.3.1 Coleta de dados de assistência e produção  

 

Os dados documentais de produtividade foram analisados com base no 

sistema de Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS) e nos Boletins de 
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Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C) e nos Boletins de Produção 

Ambulatorial Individualizado (BPA-I), acessados via DATASUS.  

A Portaria nº 545 instituiu o Boletim de Produção ambulatorial (BPA), que 

substituiu o Guia de Autorização Ambulatorial (GAP) (BRASIL, 1993). Em 27 de 

dezembro de 2007, a Portaria nº 709 instituiu o registro individualizado - o Boletim de 

Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I) - com o objetivo de ampliar o 

conhecimento sobre as ações e serviços prestados pelo SUS. O BPA-I registra 

informações sobre os usuários do SUS, bem como sua situação de saúde através 

da Classificação Internacional de Doenças (CID) (BRASIL, 2007). A Portaria nº 276 

de 30 de março de 2012, instituiu, em seu artigo 1º, o sistema de Registro das Ações 

Ambulatoriais de Saúde (RAAS). 

Foram analisados, neste estudo, os dados de 29 procedimentos realizados 

mensalmente no CAPSi BV em 2016. Destes, foram excluídos aqueles que não 

foram registrados neste ano, ou seja, com registro igual a 0 (zero). Dessa maneira, 

foram excluídas as categorias: acompanhamento de paciente em saúde mental 

(Residência Terapêutica); acompanhamento de pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de álcool, crack e  outras drogas em serviço residencial de 

caráter transitório (comunidades terapêuticas); acompanhamento de pessoas 

adultas com sofrimento ou transtornos mentais decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas - Unidade de Acolhimento Adulto (UAA); acompanhamento da 

população infantojuvenil com sofrimento ou transtornos mentais decorrentes do uso 

de crack, álcool e outras drogas – Unidade de Acolhimento Infantojuvenil (UAI); 

abordagem cognitiva comportamental do fumante (por atendimento/paciente); 

atendimento em oficina terapêutica I – Saúde Mental; e, fortalecimento do 

protagonismo de usuários de centro de atenção psicossocial e seus familiares.  

Os procedimentos com registro diferente de 0 (zero) que foram incluídos 

neste estudo foram:  

 atendimento individual de paciente em CAPS; 

 ações de reabilitação psicossocial, práticas expressivas e 

comunicativas em CAPS; 

 promoção de contratualidade no território; 

 atendimento em grupo de paciente em CAPS; 

 atendimento familiar em CAPS; 



27 
 

 
 

 acolhimento diurno de paciente em CAPS; 

 práticas corporais em Centro de Atenção Psicossocial; 

 atenção às situações de crise; 

 ações de articulação de rede intra e intersetoriais; 

 acolhimento noturno de paciente em CAPS; 

 acolhimento inicial por CAPS; 

 matriciamento de equipes da atenção básica; 

 atendimento domiciliar para pacientes de CAPS e/ou familiares; 

 ações de reduções de danos; 

 matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e 

emergência e dos serviços hospitalares de referência para a atenção a pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso 

de álcool, crack e outras drogas; 

  acompanhamento de serviço residencial terapêutico por CAPS; 

  apoio à serviço residencial de caráter transitório por CAPS; 

  atendimento individual em psicoterapia; 

  atendimento em oficina terapêutica II – Saúde Mental; 

  atendimento em psicoterapia de grupo; 

  acolhimento em terceiro turno de paciente em CAPS; 

 

4.3.2 Coleta de dados retrospectivos de prontuários 

 
Foram coletados também dados retrospectivos de prontuários durante um 

período de seis meses (fevereiro de 2016 e julho de 2016) desde o primeiro 

atendimento/acolhimento inicial de crianças ou adolescentes que foram atendidos ou 

ainda permanecem em atendimento no serviço. A coleta foi iniciada em 06 de junho 

e finalizada em 22 de julho de 2017.  

No período escolhido encontramos 175 registros de acolhimento inicial 

realizados, porém apenas 146 prontuários. Por serem a única ferramenta com 

informações necessárias para o estudo, foram utilizados apenas os 146 prontuários 

citados.Com base nestes dados, foi construído um levantamento de informações 

relacionado ao fluxo de porta de entrada e proveniência dos encaminhamentos do 

CAPSi BV com ênfase nos aspectos que julgamos relevantes para nossa pesquisa: 
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quantidade de pessoas atendidas; taxa de inclusão de novos usuários; taxa de 

permanência no serviço; queixas iniciais e demanda dos atendimentos; 

reacolhimento ou primeiro registro do usuário no serviço; existência de 

encaminhamento formal proveniente do serviço encaminhador; existência de 

transferência formal do cuidado; características de origem; ações de comunicação e 

articulação de rede. 

Os prontuários incluídos foram os de usuários que realizaram o primeiro 

atendimento (Acolhimento Inicial) no CAPSi BV entre os períodos de fevereiro de 

2016 e julho de 2016.  Prontuários iniciados no período não compreendido entre 

fevereiro e julho de 2016 não foram inseridos na pesquisa. Para analisar os dados 

coletados de prontuários de usuários acolhidos a categorização foi feita em planilhas 

de dados em Excel pela equipe pesquisadora.  

Quanto à origem dos encaminhamentos, optou-se por organização 

metodológica no agrupamento dos resultados em 9 (nove) categorias com base na 

organização da RAPS: 

1) ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (compreende Unidade Básica de Saúde, 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família, Consultório na Rua, Apoio aos Serviços do 

componente Atenção Residencial de Caráter Transitório, Centros de Convivência e 

Cultura); 

 2) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ESTRATÉGICA (compreende os Centros de 

Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades e Ambulatórios de saúde 

mental); 

3) ATENÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (compreende SAMU 192, 

Sala de Estabilização, UPA 24 horas, portas hospitalares de atenção à 

urgência/pronto socorro); 

4) ATENÇÃO HOSPITALAR (compreende Enfermaria especializada em 

Hospital Geral, Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas); 

5) UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL; 

6) SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo); 

7) CONSELHOS TUTELARES; 
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8) REDE DE EDUCAÇÃO (compreende escolas, CMEI - Centro Municipal de 

Educação Infantil - e Núcleos de Educação) 

9) DEMANDA ESPONTÂNEA 

Os prontuários que cumpriram os critérios de inclusão apresentavam falhas 

no registro das informações, com campos não preenchidos, que dificultaram a 

exatidão das informações e das análises. Os dados referentes à produtividade ficam 

sujeitos a subnotificação, pois dependem que os trabalhadores do serviço realizem 

tais registros, logo, os números apresentados podem ser inferiores à totalidade dos 

serviços realizados. 

 

4.3.3 Entrevistas semiestruturadas 

 

Minayo (2010) destaca que a entrevista é uma técnica privilegiada de 

comunicação e coleta de dados muito utilizada no trabalho de campo, e 

complementa que 
 

é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, 
realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a construir informações 
pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de 
temas igualmente pertinentes tendo em vista este objetivo (MINAYO, 2010, 
p. 261). 
 

A entrevista semiestruturada foi escolhida por ser uma técnica que permite 

ao entrevistador liberdade para coletar as informações necessárias para entender o 

fenômeno estudado. É importante elaborar o roteiro da entrevista com base e 

clareza nos objetivos a fim de formular perguntas que respondam às questões de 

pesquisa. O roteiro foi elaborado pela pesquisadora principal com seu orientador e, 

posteriormente, discutido com o grupo de pesquisa considerando os objetivos do 

trabalho. 

Nesta etapa da metodologia foram realizadas entrevistas com trabalhadores 

por meio de contatos e de acordo com disponibilidade dos profissionais da rede. 

Cumpriram os critérios de inclusão os trabalhadores dos serviços de saúde do 

território de abrangência do CAPSi (APS, UPA, NASF, CAPS) e trabalhadores de 

CAPS infantis que realizaram encaminhamentos e transferências para o CAPSi BV. 

Todos os entrevistados cumpriram os requisitos propostos pela pesquisa, no que se 

refere ao encaminhamento ao CAPS infantil e à proposta da pesquisa. Não foram 
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entrevistados trabalhadores que não aceitaram voluntariamente participar da 

pesquisa. 

A entrada no campo foi estabelecida pelos contatos com a coordenadora do 

CAPSi Boa Vista e com a coordenadora da Assistência do Distrito do Boa Vista. 

Sete entrevistas foram realizadas de acordo com a tabela abaixo: 

 
QUADRO 02– Lista de entrevistados e equipamentos 

 
 

 

 

 

 

 

 
FONTE: O Autor (2017) 

 
Os nomes foram previamente sugeridos pela gestão da Secretaria Municipal 

de Saúde e pela Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde (FEAES) 

sem critérios específicos que levassem em conta número de encaminhamentos.  

Posterior aos contatos telefônicos e aceites dos entrevistados, foi obtido um quadro 

de trabalhadores obedecendo uma diversidade de categorias profissionais e de 

serviços encaminhadores. Os trabalhadores da APS foram incluídos na pesquisa 

prioritariamente em razão do elevado número de encaminhamentos realizados que 

ainda serão discutidos. A equipe da UPA também fez parte das entrevistas em 

decorrência também da grande frequência de encaminhamentos. A pesquisa com o 

gestor foi feita em necessidade de ouvir e analisar a visão do profissional que 

deveria trabalhar em prol da indução e articulação de uma rede. E, por fim, foram 

ouvidos trabalhadores encaminhadores de outros CAPS infantis e do próprio objeto 

de pesquisa no intuito de conhecer também outras ações articulatórias propostas e 

realizadas pelos serviços especializados. 

Dentre os entrevistados sugeridos houve 4 (quatro) trabalhadores, que 

relataram dificuldades relacionadas à disponibilidade de horário para a entrevista e 

trabalhadores também que não retornaram o contato após o convite. Os 

pesquisadores julgaram suficiente, após a realização e leitura inicial dos conteúdos 

 PROFISSIONAL EQUIPAMENTO 

Entrevista 1 
Entrevista 2 
Entrevista 3 
Entrevista 4 
Entrevista 5 
Entrevista 6 
Entrevista 7 

Gestor 
Médico Pediatra  

Médico de Família 
Assistente Social  

Terapeuta Ocupacional 
Médico Psiquiatra 

Enfermeiro 

Distrito  
US  
US  

UPA  
CAPSi  
NASF 
CAPSi  
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obtidos, de sete entrevistas apenas. Dessa forma, não foi necessário novos convites 

ou tentativas de facilitação aos convidados anteriores, obviamente respeitando os 

princípios éticos e direito de escolha em participar ou não das pessoas em questão. 

As entrevistas realizadas foram audiogravadas e realizadas por uma dupla 

de pesquisadores, com tempos variados de duração entre 8 e 50 minutos. 

Posteriormente foram transcritas em 50 páginas e transformadas em narrativas por 

extração de seus núcleos argumentais. Com base em experiência prévia da equipe 

de pesquisa, as perguntas foram elaboradas em três categorias prévias: (1) 

concepção de CAPS; (2) a decisão de envolver o CAPS no caso e (3) 

compartilhamento do cuidado.  

Na primeira categoria, foram feitos questionamentos sobre a visão do 

entrevistado quanto ao conceito e concepção do CAPS (processo de trabalho, 

clientela atendida, constituição de equipe, atividades ofertadas) e o papel deste 

equipamento na rede de saúde. Na segunda categoria, as perguntas englobaram 

questões envolvendo processo decisório e critérios de encaminhamento, 

expectativas ao encaminhar uma criança e adolescente ao CAPS e formas de 

comunicação posteriores. Por fim, a terceira categoria concentra perguntas 

organizadas na lógica da inserção e alta com garantia de continuidade de cuidado 

do usuário e quais ações são realizadas entre os encaminhadores e o CAPS (ações 

conjuntas e comunicação de não inserção ou de alta do CAPSi). 

A partir da perspectiva e dos discursos dos trabalhadores encaminhadores e 

trabalhadores da rede emergiram três núcleos: Quando encaminho ao CAPS?; 

Articulação ou compartilhamento do cuidado?; Como a Rede se Constrói?.  

A análise das entrevistas e as narrativas foram construídas com base na 

abordagem hermenêutica. Hermenêutica não como uma metodologia em si, e sim 

como uma postura interpretativa que se sustenta pela busca da compreensão de um 

texto ou, num âmbito mais geral, de um fenômeno humano, posicionando-se entre a 

explicação da natureza e a compreensão da história (RICOUER, 1990). 

Gadamer (2008) propõe uma hermenêutica filosófica como reflexão 

metadiscursiva para além da compreensão de textos e obras, não apenas como   

metodologia, mas atitude filosófica que sustenta os processos cognitivos de modo 

geral e fundamentada na linguagem e compreensão das realidades humanas.  A 
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hermenêutica só é possível transformando nossas crenças e pressupostos em 

perguntas que devem se interpor no processo de compreensão. 

Onocko Campos e Furtado (2008) apontam que a interpretação deve ser 

composta por dois movimentos: a análise e a construção. Se a análise seria o 

movimento de dividir os fragmentos e pormenorizar os fenômenos, na construção 

seria necessário alinhavar tais fragmentos, organizar os dados para elaborar linhas 

de sentido que contribuam para própria compreensão do fenômeno. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 DADOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA E PRODUÇÃO  

 

A análise demonstrou que em 2016 foram realizados, no CAPSi BV, um total 

de 29.449 procedimentos, sendo que em fevereiro houve o menor número e em 

julho o maior. Dos procedimentos terapêuticos realizados no CAPS, 24,8% 

correspondem às práticas mais tradicionais, que incluem atendimentos individuais e 

em grupo, bem como psicoterapia individual e em grupo. Já as ações que mais 

recentemente foram incluídas no rol de ações dos CAPS, como as práticas corporais 

e expressivas, ações de reabilitação psicossocial e oficina terapêutica, 

correspondem a 33% do total de procedimentos. A média de atendimentos familiares 

no CAPSi BV foi de 204,4 atendimentos mensais, enquanto o total de atendimentos 

individuais teve média mensal de 382,3. Dessa forma, observa-se que em relação 

ao total, aproximadamente 15,6% dos atendimentos são individuais, enquanto 8,3% 

são familiares. 

Quando se afirma que o CAPS é um serviço ambulatorial, ao pensar sobre o 

termo “ambulatório”, imagina-se um serviço de saúde no qual existe uma consulta 

médica individual que cursa com solicitação de exames complementares e 

prescrição de medicamentos. Entretanto, as ações dos CAPS demonstram-se com 

espectro mais amplo, com princípios similares aos da clínica ampliada (CAMPOS; 

AMARAL, 2007). A clínica ampliada pode ser entendida como “a incorporação na 

lida quotidiana dos serviços de saúde mental e ‘das dificuldades concretas da vida 

acarretadas pela doença mental’ que no modelo psiquiátrico tradicional eram 

consideradas extraclínicas” (TENÓRIO, 2002 apud COUTO; DELGADO, 2016a, p. 

164).  
 
A diversidade de propostas e de estratégias de cuidado por diferentes 
atores em diferentes espaços é nomeada de maneira distinta, sendo 
conhecida como: clínica do sujeito, clínica do encontro, clínica ampliada, 
clínica peripatética. Vale ressaltar que todas essas denominações de 
diferentes clínicas rompem com a clínica centrada no profissional e/ou 
serviço, estabelecem rupturas com o modelo tradicional de assistência e 
apostam num outro olhar sobre os sujeitos, os profissionais e os serviços 
(SOUZA, 2015, p.45). 
 

Os dados de produtividade (QUADRO 03) encontrados evidenciam a 

coexistência de práticas convencionais (atendimentos médicos e psicoterapêuticos) 
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e atividades não convencionais e territoriais. Estas atividades são numerosas e 

diversificadas e incluem ações de atendimento em grupo, atendimento à crise, 

práticas corporais e expressivas, oficinas terapêuticas, ações de reabilitação 

psicossocial e fortalecimento de protagonismo do usuário. A grande parte das ações 

são realizadas na estrutura física do CAPSi, enquanto uma parcela pequena ocorre 

no território, como pode ser exemplificado pelo reduzido número de visitas 

domiciliares. 

Esta caracterização reforça o caráter único do CAPS como equipamento de 

saúde que possui alcance e formato clínico mais amplo do que os tradicionais 

ambulatórios de saúde mental. Entretanto, a grande parte das ações são realizadas 

dentro da estrutura física do CAPSi, enquanto uma parcela pequena ocorre em 

outros locais dispersos no território. Essa envergadura para uma clínica diversificada 

é importante para os CAPSi, pois demonstra que no campo do cuidado da saúde 

mental da criança e adolescente, as ações devem extrapolar para a esfera 

intersetorial envolvendo quase sempre a escola, a família e a comunidade. 

Percebe-se que, no CAPSi, os atendimentos às famílias são uma atividade 

frequente, porém, as visitas domiciliares, que são ações exercidas no território, 

ocorrem em número bem reduzido.  
 

O modelo hospitalocêntrico de cuidado à doença mental impôs à família um 
papel de informante passivo, desconsiderando suas potencialidades. É 
importante, então, promover espaços de atenção e cuidado à família nos 
serviços substitutivos de saúde mental, inserindo-a no processo de 
reabilitação, corresponsabilizando-a pelo cuidado de seu familiar e dando 
visibilidade à sua ação cuidadora (MIELKE et al., 2010). 
 

Rosa (2005), afirma que estudos feitos em CAPS demonstram que as equipes 

profissionais têm utilizado diversas estratégias de inserção da família no cuidado 

que incluem grupos terapêuticos de familiares, atendimento individual por equipe 

multiprofissional, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e busca ativa de 

familiares pouco presentes no serviço.  

As ações de articulação de rede intra e intersetoriais tiveram uma média de 

121, 4 ações por mês, no entanto um número reduzido de ações foram registradas 

no primeiro semestre contrastando com um aumento significativo nos meses 

seguintes que podem ser causadas por subnotificação dos profissionais ou alteração 

no padrão dos registros. As ações de redução de danos realizadas em 2016, tiveram 

uma média mensal de 2,8, enquanto as médias somadas de acompanhamento e
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apoio a serviços residenciais terapêuticos e transitórios foi de 3,3, ao passo que a 

média das ações de matriciamento foi de 7,3 ao mês. Couto, Duarte e Delgado 

(2008), destacam a intersetorialidade dos serviços de saúde como uma importante 

estratégia para o cuidado de crianças e adolescentes, porém difícil de ser 

efetivamente realizada.  

A análise dos dados apresentados demonstrou que, no CAPSi, as ações 

entre as redes são frequentes, principalmente no segundo semestre, enquanto as 

atividades de matriciamento, ação pilar de formação de rede, são minoritárias.  
 

O apoio matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda especializada a 
equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde. 
Trata-se de uma metodologia de trabalho complementar àquela prevista em 
sistemas hierarquizados, a saber: mecanismos de referência e contra-
referência, protocolos e centros de regulação (CAMPOS; DOMITTI, 2007).  

 
 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADO COM BASE NA ANÁLISE DE DADOS DE 

PRONTUÁRIOS 

 

Após a análise dos dados dos 146 prontuários conclui-se que 32 usuários 

(22%) já haviam passado pelo serviço em algum momento - ou seja, esses usuários 

já foram inseridos no atendimento em outro momento, porém já não eram ativos no 

CAPSi Boa Vista e foram considerados, portanto, como novos atendimentos devido 

aos seus novos encaminhamentos. Dentre os usuários que retornaram ao 

atendimento após alta, 84,3% foram inseridos novamente para tratamento. Pelo 

menos 72% dos novos usuários foram inseridos no serviço, mostrando uma alta taxa 

de absorção dos usuários acolhidos. Ao mesmo tempo, 13% dos usuários ainda 

eram ativos ao final dos 6 meses de captação de dados, 33% dos usuários 

abandonaram o serviço e 12,2% foram transferidos para outro serviço de 

atendimento. Em 29,2% dos casos houve registro de melhora e alta do usuário. Em 

4,7% dos casos houve registro de alta pedido pela família, sem especificação de 

melhora. Em 6,6% dos prontuários não há registro sobre o status atual do usuário 

(Gráfico 01). 

O CAPSi BV apresenta taxa de abandono semelhante às taxas 

internacionais. Mundialmente, as taxas de abandono ao tratamento de crianças e 

adolescentes estão entre 33% e 44% dos usuários diagnosticados com psicose, de 

acordo com Verdoux e colaboradores (2000/2002). As taxas de abandono do 
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tratamento de usuários diagnosticados com esquizofrenia giram em torno de 33% a 

60% (BERGEN et al., 1998; GERLACH; LARSEN, 1999; SVEDBERG et al., 2001). 

Usuários diagnosticados com transtornos graves do humor apresentam taxa de 

abandono do tratamento de aproximadamente 50% (POPE; SCOTT, 2003).  

Estudos realizados entre 1980 e 2006, apresentaram taxa de prevalência de 

transtornos mentais em crianças e adolescentes de 12,6% a 32,5%, notificados 

pelos pais ou cuidadores ou pelas próprias crianças e de 7% a 12,7% quando usada 

uma entrevista diagnóstica (COUTO et al., 2008).  

 
GRÁFICO 01- Motivos da interrupção do tratamento do CAPSi Boa Vista 

35

31

14

13

11

Motivos da interrupção do tratamento

abandono alta melhorada usuário ativo transferência outros
 

FONTE: Autora a partir de dados coletados em prontuários (2017) 
 

Quando se fala sobre uso de álcool, crack e outras drogas na adolescência, 

as taxas de abandono também estão em torno de 50% (SCADUTO; BARBIERI, 

2009). Outro aspecto relacionado ao abandono do tratamento foi o número 

significativo de usuários que estavam sendo reacolhidos pelo serviço (usuários que 

receberam alta em algum momento e procuraram ou foram encaminhados ao CAPS 

novamente), ou seja 22% dos usuários já haviam passado pelo acolhimento inicial 
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do CAPSi em algum momento anterior. Dentre estes usuários 84,3% foram 

reinseridos para tratamento.  

 
GRÁFICO 02 – ORIGEM DOS ENCAMINHAMENTOS 
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FONTE: Autora a partir de dados coletados em prontuários (2017) 

 

Para ser atendido num CAPS pode-se procurar diretamente esse serviço ou 

ser encaminhado pelo Programa de Saúde da Família ou por qualquer serviço de 

saúde. A pessoa pode ir sozinha ou acompanhada, devendo procurar, 

preferencialmente, o CAPS que atende à região onde mora (BRASIL, 2004, p. 15). A 

maioria dos encaminhamentos foi realizada pelas Unidades da Atenção Primária 

(52,05%) e cabe neste momento uma discussão das razões desses números 

(Gráfico 02). De acordo com a Política Nacional, a APS é considerada a porta de 

entrada preferencial do SUS, onde os problemas que não podem ser completamente 

resolvidos são encaminhados para consultas com especialistas, realização de 
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exames ou atendimento nas UPAS, hospitais, CAPS, entre outros. 

O decreto n° 7.508, que regulamenta a lei n° 8080, estabelece que os 

serviços da APS, de urgência e emergência, de atenção psicossocial e demais 

serviços especiais de acesso aberto são portas de entrada ao sistema de saúde 

(BRASIL, 2011). Sendo assim, a APS é compreendida como o ponto de início da 

atenção e porta de entrada preferencial (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012, p. 503). 

Há divergências que podem ser apontadas nas portarias vigentes. Na portaria 

336/02, os CAPS são compreendidos como função ordenadora da rede, já na 

3088/11, que institui a RAPS, a APS passa a dividir essa função. Estudos sobre a 

construção de serviços de saúde mental infantojuvenil apontam a importância da 

APS no cuidado dessa população, ampliando o acesso tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento em razão da localização territorial e do 

caráter menos estigmatizante quando comparados aos serviços especializados 

(PAULA et al., 2012). É nos equipamentos da APS que geralmente chegam os 

problemas, inclusive os relacionados à criança e ao adolescente (LAURIDSEN-

RIBEIRO; TANAKA, 2005). 

Em Curitiba, a cobertura da atenção primária está em torno de 52% 

(BRASIL, 2018), em comparação aos países mais desenvolvidos como o Reino 

Unido que possui taxa de cobertura de 89% (GIOVANELLA, 2014). Vale ressaltar 

que não basta existir equipamentos no território, mas também a construção de 

táticas que busquem fortalecer e qualificar a APS na identificação, acolhimento e 

cuidado às pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso 

de álcool e outras drogas. 

Souza (2015), afirma que são muitos os desafios na implantação das ações 

de saúde mental na APS que incluem: a necessidade de formar profissionais para 

atuarem na perspectiva menos segregadora e mais inclusiva e de aprender a dar 

prioridade ao mais difícil e não se restringir ao atendimento tradicional por meio de 

encaminhamentos dos casos mais graves para outros dispositivos de atenção em 

saúde mental. Souza e Rivera (2010) apontam que a APS se coloca como um 

dispositivo com possibilidade de promoção de outros modos de relacionamento com 

a loucura, desconstruindo e construindo no interior das casas, na vizinhança, na 

comunidade ou no bairro, outras relações com as diferenças, permitindo que a 
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loucura ocupe outro espaço de circulação que não apenas dos serviços 

especializados. 

Uma das formas dos equipamentos de saúde se comunicarem é 

apresentada na literatura brasileira nos formatos de referência e contrarreferência, 

como um mecanismo para garantir a continuidade e eficácia do tratamento. Segundo 

Silva et al. (2010), a referência se caracteriza pelo encaminhamento das Unidades 

de Saúde para os níveis de maior grau de complexidade e a contrarreferência 

configura-se pelo retorno do usuário da média ou alta complexidade para a APS, ou 

seja, quando a continuidade do tratamento exija menos recursos tecnológicos e 

terapêuticos. 

Mendes (2011), destaca que tanto para os sistemas organizados em 

diferentes níveis de atenção quanto para os estruturados, prevalece a necessidade 

de um efetivo sistema de referência e contrarreferência para viabilizar seus fluxos 

entre as diversas esferas que os compõem. 
 

Nas Redes de Atenção, esse sistema é parte constitutiva de um 
componente estruturante das redes, denominado “sistema logístico”. Sabe-
se que o sistema logístico, ancorado na tecnologia da informação, garante 
uma organização racional dos fluxos e contrafluxos de informações, 
produtos e pessoas, permitindo um processo dinâmico de referência e 
contrarreferência ao longo dos pontos de atenção (MENDES, 2011).   

 
Além da comunicação entre os serviços no momento do encaminhamento 

para o atendimento especializado e na transferência de cuidados feita pelo CAPSi, 

uma importante ação investigada nos prontuários foi a existência de ações 

compartilhadas que podem ser definidas como atividades realizadas com as equipes 

do CAPSi BV e com elementos da RAS e outros equipamentos do território no 

período em que o usuário estava ativo ou durante processo de avaliação.  Vale 

ressaltar que os prontuários do CAPSi BV não são eletrônicos e não estão 

interligados com os outros equipamentos públicos de saúde do município. Em 81% 

dos casos não houve relato em prontuário dessas ações que podem incluir 

colegiados, visitas domiciliares conjuntas, atendimentos compartilhados e outras 

modalidades de atendimento necessárias propostas pelo Plano Terapêutico e 

discutidas com as redes. Nos prontuários analisados, em 60% dos casos (86 

usuários) foi encontrado algum tipo de encaminhamento formal originado do serviço 

encaminhador fornecendo informações sobre o usuário e os motivos que levaram ao 

encaminhamento. A APS, por ser porta de entrada preferencial, intermediou 
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encaminhamentos e em determinados casos enviou apenas os relatos feitos, em 

geral, pelos setores da educação. 

Na tentativa de garantir a continuidade do atendimento, uma troca de 

informações do usuário entre os serviços da rede no momento da alta foi feita e 

registrada nos prontuários do CAPSi. Em 46% dos casos não foi realizada esse tipo 

de comunicação, em 36% foi feita por meio de formulários padronizados e enviados 

via e-mail e em 4% dos casos não foi encontrada nenhum tipo de informação no 

prontuário.  
  

No caso de haver outro serviço que melhor se ajuste às necessidades do 
usuário, os profissionais que fizeram o acolhimento devem, de maneira 
implicada e corresponsável, promover o acompanhamento do caso até a 
sua inclusão e o seu atendimento em outro serviço (muito diferente de um 
procedimento administrativo e burocrático de preencher uma guia de 
encaminhamento para outro serviço). Muitas vezes, é preciso fazer um 
trabalho conjunto entre os serviços para o melhor atendimento do caso. 
Este primeiro acolhimento, aonde quer que chegue o usuário, pode ser 
determinante nos desdobramentos e na adesão ao tratamento (BRASIL, 
2014). 

 
Outro aspecto analisado foi a informação ao serviço encaminhador - via 

telefone ou e-mail - acerca do atendimento prestado ao usuário encaminhado. Em 

64% dos casos não foi realizado nenhum contato posterior informando ao 

equipamento ou ao profissional encaminhador se a criança ou adolescente 

compareceu ao acolhimento agendado e se foi inserido ou não no atendimento para 

garantir uma continuidade quando necessário. Além do aspecto intersetorial há 

ainda o aspecto intrassetorial da transferência de cuidado dentro dos serviços de 

saúde: é função do CAPS garantir que os usuários que receberam alta continuem 

recebendo o cuidado necessário na APS de maneira implicada e corresponsável. 
 

Os principais transtornos apresentados pelo conjunto da população infanto-
juvenil indicam que os CAPSi acolhem ou identificam uma população muito 
diferente da que, historicamente no Brasil, fora objeto durante todo o 
período anterior à Reforma Psiquiátrica. No período pré-reforma 
psiquiátrica, o cuidado incidia seletivamente sobre as questões identificadas 
como déficit intelectual e déficit social na figura do delinquente juvenil (REIS 
et al., 2016, p. 194). 
 

As demandas que foram atendidas e relatadas corroboram com o relato 

acima, com uma diversidade de sinais, sintomas e transtornos encaminhados ao 

atendimento e avaliados pela equipe no acolhimento inicial. A queixa de 

agressividade foi apresentada, seja no encaminhamento enviado ou pelos familiares 

no momento do acolhimento, por 36 usuários. Em segundo lugar há o uso de 
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substâncias psicoativas, citado em 24 usuários. Outras demandas recorrentes são: 

tentativa de suicídio (18); conflitos familiares (13); isolamento social (12); agitação 

(12); queixas escolares (10); ideação suicida (10); automutilação (8); choro fácil (6); 

suspeita e/ou transtornos do espectro autista (6); ansiedade (5); tristeza (5); 

depressão (5); furtos (5); não foi encontrada demanda no prontuário (5); transtorno 

de déficit de atenção (4); encaminhamento por ordem judicial (4); alucinações (3); 

uso de álcool (3); comportamento opositor (3); atendimento prévio/reavaliação do 

medicamento (3); fuga de casa (3); distúrbios do sono (3); suspeita e/ou abuso 

sexual (2); tricotilomania (2); enurese (2); transtornos alimentares (2); 

comportamento hipersexualizado (2); situação de rua (2); irritabilidade (2); psicose 

(1); surto psicótico (1); epilepsia (1); encoprese (1); dislexia (1); cefaleia (1); angústia 

(1); embotamento (1); apatia (1); alta de hospital psiquiátrico (1); crises conversivas 

(1); comportamento antissocial (1); uso de psicotrópicos (1); histórico de episódio 

psicótico após uso de substâncias psicoativas (1). 

Amstalden, Hoffman e Monteiro (2010), discutem que, como a infância e a 

adolescência são fases de desenvolvimento, é muito difícil traçar limites claros entre 

os fenômenos que fazem parte de um desenvolvimento considerado normal ou 

anormal. Estudos e estimativas utilizam de escalas e listas de verificação de 

comportamentos preenchidos e percebidos por pais e professores. Podem não 

corresponder a diagnósticos fechados e definidos e sim aos fenômenos comuns ou 

mesmo problemas sociais e existenciais vividos por crianças e adolescentes. 

 

5.3 CONSTRUÇÃO DAS NARRATIVAS  

 

5.3.1 Quando encaminho ao CAPS? 

 

 Ao serem questionados sobre o que levaria os serviços a encaminhar um 

usuário para atendimento no CAPS houve consenso quanto à gravidade do caso, 

que incluiria usuários com transtornos mentais graves e em situação de crise. Tanto 

os trabalhadores de CAPS, quanto os encaminhadores apontam a dificuldade de 

avaliar gravidade e decidir qual o equipamento mais adequado para a demanda 

apresentada. A portaria nº 336 do Ministério da Saúde classifica um paciente com 

Transtorno mental grave e persistente como elegível para o CAPS (BRASIL, 2002). 
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Eu entendo o CAPS como um serviço que presta um atendimento pra quem 
está em crise, tá precisando. E ele também tem um sentido longitudinal que 
é acompanhar um paciente que precisa deste acompanhamento 
especializado por um tempo. Se o entendimento lá tá diferente do meu, a 
coisa não vai combinar muito. Para mim, são pacientes que têm problemas 
mentais ou transtornos mentais mais severos (Entrevista 1). 
 
Não, não são todos que eu encaminho pro CAPS não, eu tento avaliar o 
contexto, tento ver o apoio familiar desse adolescente dessa criança, tento 
entender se realmente tem um transtorno mental ou não, algumas vezes 
antes de mandar pro CAPS eu peço avaliação da psicóloga (Entrevista 3). 

 
Um artigo de revisão de Schinnar et al. (1990 apud Cavalcanti et al., 2009) 

apresenta 17 definições de Transtorno mental grave e persistente e, segundo o 

National Institute of Mental Health (NIMH) a definição pode ser baseada em três 

aspectos: confirmação de diagnósticos de psicose não orgânica ou transtorno de 

personalidade; incapacidades que apresentem pelo menos 3 (três) das seguintes 

disfunções – comportamento social que demande intervenção pelo sistema de 

saúde ou de justiça, prejuízo leve nas atividades da vida diária ou necessidades 

básicas, déficit moderado no funcionamento social, déficit moderado na performance 

de trabalho, déficit moderado nas performances não ligadas ao trabalho; duração, no 

qual considera-se a história de dois anos de doença mental ou de tratamento por 

dois anos ou mais.  

Já em 2000, Ruggeri et al., citado por Cavalcanti et al. (2009), apresentaram 

uma definição que utilizou apenas os critérios relacionados com incapacidades e 

tempo de tratamento, excluindo a questão do diagnóstico. Pesquisa  sobre critérios 

de admissão  realizada no Rio de Janeiro por Cavalcanti et al. (2009), elenca os 

cinco principais que tendem a ser inseridos em atendimento no CAPS: diagnóstico, 

sintomas psicóticos evidentes, prognósticos que indiquem baixa continuidade no 

tratamento com número elevado de internamentos, suporte social e apoio familiar e 

a rede de saúde disponível, entendendo que se não houver outro serviço para 

atendê-lo será absorvido pelo CAPS. Se a lógica da atenção psicossocial e dos 

CAPS é a singularidade de cada usuário, são necessários  outros referenciais para 

discutir os critérios de inserção além de diagnósticos, prognósticos e sintomatologia. 

Reitera-se que a articulação da rede de cuidado é fundamental, 

principalmente em momentos de crise. É nos momentos da crise que a mudança na 

lógica assistencial pode ser avaliada ou se ainda são reproduzidas antigas práticas 

assistenciais de caráter manicomial quando a situação é mais aguda. Para Souza 
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(2008), a questão da crise é um desafio para a reforma psiquiátrica e para qualquer 

serviço que tenha como objetivo o tratamento em liberdade, porque isto implica um 

trabalho cotidiano de criação de formas de restabelecimento do laço social rompido 

na crise.   

Onocko Campos et al. (2009), em relação ao encaminhamento e inserção no 

CAPS, justificam que os CAPS devem incorporar os diferentes níveis de 

complexidade de atenção em saúde, primário, secundário e terciário, no mesmo 

serviço. No contexto da saúde coletiva no Brasil, asseguram que os CAPS têm papel 

fundamental de garantir acesso, resolutividade e integralidade, e que não podem 

restringir sua atuação a um nível específico de atenção. 

De acordo com as Diretrizes de 2018 de Curitiba (não publicado), os CAPS 

devem manejar situações de crise, entendidas como momentos do processo de 

acompanhamento dos usuários, nos quais conflitos relacionais com familiares, 

contextos, ambiência e vivências, geram intenso sofrimento e desorganização. 

Neste momento, a equipe tem que estar disponível para ouvir, compreender e 

mediar os possíveis conflitos, podendo ser realizada no próprio serviço, no domicílio 

ou em outros espaços do território. Após a utilização de todos os recursos sem a 

resposta esperada, é oportuno utilizar outros pontos de atenção: acolhimento em 

leito no CAPS III, serviço de emergência (UPA) ou internação em hospital 

psiquiátrico (solicitar vaga junto a Central de Regulação de Leitos Psiquiátricos). No 

entanto, percebe-se que a própria rede sugere um limite a partir do qual é impossível 

não recorrer às internações em hospital psiquiátrico. É preciso evoluir na 

compreensão do funcionamento dos CAPS, expandir os limites e ampliar a 

capacidade e as estratégias no atendimento das situações de crise. 

Nos resultados encontrados é possível perceber comunicação acontecendo 

principalmente com as UPA no momento da entrada do usuário em crise e o 

agendamento de acolhimento no CAPS, reafirmando assim que situações de crise 

são atendidas no CAPS estudado. Esta comunicação entre os serviços é feita 

apenas no momento do agendamento e fica mais claramente observado no discurso 

abaixo: 
 

Nós da UPA temos limites concretos em conseguir compartilhar casos com 
a rede de forma mais organizada e orgânica. Por ser um serviço de 
urgência e emergência muito amplo, que neste momento inclusive atende 
mais de 1 município, temos limites concretos em conseguir acompanhar 
casos, porém alguns pacientes específicos da rede de saúde mental têm 
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relação com a UPA por ir buscar medicação. Nestes casos sempre 
comunicamos os familiares e tentamos fazer contato com o CAPS. A UPA 
com certeza, na minha opinião, é um dos serviços mais distantes do 
trabalho desenvolvido nos CAPS neste momento (ENTREVISTA 4). 

 

No discurso em relação ao que os profissionais entendem por CAPS há 

também divergências entre o campo teórico e a prática e consequentemente nos 

critérios que levam ao encaminhamento de um usuário após avaliação. 
 

Assim eu tinha uma visão do CAPS, antes, eu entendia que o CAPS era um 
ambiente onde nós podíamos mandar pacientes com problemas de saúde 
mental de médio a grave né, que os mais simples a gente acompanharia na 
unidade de saúde, e que ali eles teriam uma atenção “especializada” (entre 
aspas) com psiquiatra, com psicólogo e outros profissionais. Então, hoje eu 
vejo o CAPS como um ambiente da atenção primária também que acaba 
acolhendo alguns pacientes, mas muitas vezes eles acabam não 
conseguindo fazer mais do que o acolhimento né e ai eu fico em dúvida 
assim, será que adianta eu encaminhar esse paciente? (ENTREVISTA 3). 
 
é, uma expectativa que eu acreditava que seria o que o CAPS ia oferecer 
pro meu paciente e na prática eu vi que talvez não é bem isso né 
(ENTREVISTA 3). 
 
Na verdade, os CAPS, eles devem funcionar como porta aberta pra poder 
ter o atendimento direto, atendimento através do encaminhamento. Eu acho 
que tem questões a serem ajustadas né, porque hoje, dentro do papel 
talvez entre a rede como um todo, ele não tá muito bem estabelecida as 
diretrizes de cada um (ENTREVISTA 1). 

 
Há discursos também que apontam que a decisão de encaminhar está 

relacionada à percepção que este usuário necessitaria de acompanhamento 

frequente e intensivo.  
 
Para mim, são pacientes que têm problemas mentais ou transtornos 
mentais mais severos, que os coloca em risco, tanto em risco pra própria 
vida como para convivência, né? No meio em que eles estão e que 
precisariam de um espaço, de um tratamento em que eles pudessem ir de 
uma forma mais frequente, que eles tivessem um espaço de referência para 
eles. Por exemplo: aqui eu só venho na terça-feira. Como vou acompanhar 
um paciente aqui, que tem um risco suicida, que está muito desorganizado? 
Então, normalmente eu encaminho, não só pela questão de transtorno, mas 
se esse paciente precisa de um acompanhamento mais frequente. Precisa 
de um cuidado mais frequente, questão de cuidado mais frequente 
(ENTREVISTA 6). 
 
Sim, os que eu me lembre assim que eu encaminhei eram aqueles casos de 
transtorno mental mais grave que eu percebi que só uma avaliação na 
unidade com o psiquiatra não ia ser suficiente que já ia precisar de ter um 
acompanhamento mais de perto e com maior frequência (ENTREVISTA 3). 
 
Eu entendo o CAPS como um serviço que presta um atendimento pra quem 
está em crise, tá precisando. E ele também tem um sentido longitudinal que 
é acompanhar um paciente que precisa deste acompanhamento 
especializado por um tempo (ENTREVISTA 1). 
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Prejuízo na funcionalidade e nos aspectos psicossociais foram pontos 

também citados como critérios que levariam ao encaminhamento apenas pelos 

trabalhadores de CAPS. De acordo com o Ministério da Saúde (2014), o CAPS 

oferece como recursos terapêuticos ações de reabilitação psicossocial que 

englobam ações de fortalecimento de usuários e de familiares, mediante a criação e 

o desenvolvimento de iniciativas articuladas com os recursos do território nos 

campos do trabalho/economia solidária, habitação, educação, cultura, direitos 

humanos, que garantam o exercício de direitos de cidadania, visando à produção de 

novas possibilidades para projetos de vida. 
 

O encaminhamento acontece quando a equipe percebe a necessidade de 
um suporte psicossocial para o mesmo, para além da unidade básica 
(ENTREVISTA 5).  
 
Atenção psicossocial, voltada da parte da demanda psicológica dos 
pacientes e social, né. Então, pessoal que tem prejuízo na parte 
psicossocial, que precisa de atendimento da equipe multiprofissional em 
situações mais graves e severas (ENTREVISTA 7). 

 
Na grande maioria dos discursos o CAPS não aparece como espaço de 

reabilitação psicossocial e apresenta um caráter hospitalar onde o usuário é 

encaminhado quando há expectativa de cuidado intensivo com demanda para 

atenção frequente em momento de crise, acusando ainda a permanência e 

prevalência da lógica psiquiátrica tradicional. 

A reabilitação psicossocial é uma estratégia de transformação, de 

reconstrução, de reinserção no sentido de criar alternativas que possam transformar 

a forma de atenção e de cuidado e que visem à restituição de identidade e 

cidadania. Para efetivar este processo, faz-se necessária uma avaliação constante, 

a fim de não incorrermos no erro de reproduzir as mesmas práticas do modelo 

hospitalocêntrico (BABINSKI; HIRDES, 2004). 

Souza aponta que "sendo assim, é fundamental considerar o CAPS uma 

estratégia de cuidado e não um serviço, pois, apesar de sua configuração, ainda é 

tido como um espaço circunscrito da loucura no âmbito do território" (2015, p. 59) e 

acrescenta que apesar de o CAPS ser considerado o ordenador das ações de saúde 

mental no território e um dispositivo estratégico da reforma psiquiátrica brasileira, 

não é arriscado afirmar que, apesar dos esforços realizados, ainda é concebido 
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como espaço de segregação da loucura. Em relação aos CAPS infantis, Ramos 

observa que: 
 

Começando praticamente do zero e não tendo manicômios a desconstruir, 
ficou logo evidente para a nova política que se instituía que o papel do 
CAPSi não poderia ser o de serviço substitutivo ou central, mas sim o 
serviço estratégico na construção de uma rede ampliada de cuidados em 
saúde mental de crianças e adolescentes (2015, in LAURIDSEN-RIBEIRO; 
LYKOUROPOULOS, 2016, p. 21). 
 

 
5.3.2 Encaminhamento ou compartilhamento do cuidado? 

 

A articulação e a comunicação entre os serviços são apresentadas pelos 

entrevistados frequentemente na utilização de carta ou de encaminhamentos 

escritos que são citados como ferramenta usual entre os serviços. No entanto há 

relatos de que não há eficácia total e que essa forma de articulação, através de uso 

de papel, fichas e protocolos não é suficiente.  

Quanto ao conceito de compartilhamento, tecnologia utilizada para garantir a 

continuidade do cuidado do usuário de saúde mental, há relatos escassos de 

tentativas ou eventos isolados, porém exitosos. Gestão compartilhada pode ser 

entendida como um bloco de sujeitos comprometidos, em distintos graus, com a 

construção e operacionalização do projeto terapêutico individual dos usuários 

(BRASIL, 2010).  

De acordo com a publicação “Saúde mental no SUS: os centros de atenção 

psicossocial” do ano de 2004, as ações entre o CAPS e os equipamentos da rede 

vão muito além da comunicação e informação sobre o usuário. O CAPS precisa 

conhecer e interagir com as equipes da APS de seu território; levantar dados das 

necessidades de saúde mental no território; realizar apoio matricial às equipes da 

APS e atividades de educação permanente sobre saúde mental. 
 

A maioria, acho que praticamente 99% vem com pedido da escola já, com a 
cartinha explicando todos os problemas que eles têm (ENTREVISTA 2). 
 
Sim, bem o mais comum é eu fazer uma carta pro CAPS e enviar o paciente 
com uma cartinha por CAPS. Além disso a gente algumas vezes a gente já 
usou na unidade umas fichas pré prontas lá do próprio CAPS mesmo que já 
tinha algumas perguntinhas iniciais que eu tinha que responder antes de 
encaminhar o paciente e algumas vezes eu preenchi essa ficha 
(ENTREVISTA 3). 
 
Olha já tive paciente que eu recebi de volta do CAPS na maioria das vezes 
foi por carta mesmo. Me mandaram uma carta ou terapeuta de referência ou 
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enfermeiro ou psicólogo mesmo dando algumas orientações (ENTREVISTA 
3). 
 
Você tem que trabalhar muito com o paciente e com familiares para ver se 
ele concorda com isso, se aceita, se está motivado. Não adianta 
encaminhar se o paciente não ir. E articular muito. Articulação, para mim, 
não dá para ser com papel. Liga para o CAPS, pergunta. Cada CAPS 
funciona de um jeito diferente. Tem uns CAPS que vão agendar 
acolhimento, tudo. Conversar, amarrar direitinho com o paciente, com 
acompanhante, com o familiar. Isto tudo tem que estar bem amarrado. Não 
dá para ser com papel. Tem que ir conversando isso. Normalmente é o que 
a gente faz (ENTREVISTA 6). 

 
Entre os entrevistados, há harmonia quanto à necessidade de articulação e 

comunicação entre a rede de serviços, no entanto, recursos insuficientes são 

apontados como barreiras para estas ações. Segundo os dados públicos 

apresentados anteriormente, as ações de articulação de rede intra e intersetoriais 

tiveram uma média de 121,4 ações por mês concentradas em sua maioria a partir do 

mês de agosto e os prontuários descrevem um número baixo de ações entre as 

redes restritas à um número reduzido de usuários.  

Os trabalhadores de CAPS e os trabalhadores encaminhadores 

entrevistados trazem no discurso a presença de outras formas de comunicação 

como o telefone e a intenção de um contato personalizado que esbarra também em 

limitações de tempo e de recursos humanos. 
 

Às vezes é difícil. Olha eu já tive situação assim que eu deixei aluno 
atendendo os outros e eu fiquei assim 40 minutos uma hora para conseguir 
falar com uma determinada pessoa no CAPS (ENTREVISTA 3). 
 
Agora, a Rede de Saúde, a Unidade Básica de Saúde até tem um bom 
contato com eles. Nós tentamos, é um dos nossos desafios aqui: tentar 
fazer uma visita a cada Unidade de Saúde. Nós tentamos separar a equipe 
para fazer, dar uma organizada. A demanda muito intensa não deixa. Um 
dos nossos planos mesmo, é isso: conhecer todos. A gente até conhece, 
mas não visitar, conhecer todos os profissionais, deixar um profissional de 
referência para cada Unidade de Saúde. Esse é o nosso plano. Mas ainda 
tá parado, a gente não consegue, por causa da demanda (ENTREVISTA 5). 
 
O transporte (Rs). Isto é fato, não dá mesmo. Então, a demanda do dia, o 
transporte, não dá mesmo. Às vezes é por telefone, mas é aquele contato 
breve, né? A gente sente muita falta de fazer esta articulação de tá lá 
apresentando o caso. Ou eles virem aqui também apresentar o caso. A 
gente percebe que isto ajuda muito assim. Eles têm mais contato conosco, 
mas por telefone (ENTREVISTA 5). 

 
Apesar das barreiras relacionadas (falta de transporte, intensidade da 

demanda, equipe terapêutica insuficiente) há um reconhecimento da importância das 
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ações conjuntas e das discussões de caso. Há relatos isolados que atestam 

potência e maior efetividade no atendimento.  
 
Então é aí você tem que levar em conta pra quem você está fazendo essa 
pergunta. Que eu sou médica de família então pra mim o paciente nunca 
deixa de ser meu, eu posso encaminhar ele pra onco pra operar um tumor 
da neurohipófise mas é meu paciente ainda né e mesmo quando a gente 
manda pro CAPS, sempre a gente deixa aquele paciente na nossa listinha 
vermelha do paciente que a gente vai ter daqui a pouco que pedir uma visita 
da ACS pra ver como que tá, pra ver o que é que deu, porque que não 
voltou. Então eu nunca tenho esse pensamento de que eu mandei pro 
CAPS agora é do CAPS, é assim, é uma ajuda a mais, vai estar atuando 
com a gente, mas é meu paciente e eu vou continuar vendo ele 
(ENTREVISTA 3).   
 
O fato é que é deficiente. Na minha opinião, eu... as articulações que eu fiz 
com CAPS Infantil, com CAPS de Transtorno Mental, foi neste sentido de 
uma transferência de cuidado do paciente (ENTREVISTA 6). 
 
então, aí que tá. A gente tenta fazer um cuidado compartilhado, mas eu 
sinto às vezes que eles acham que é só do CAPS e nestas horas até 
assusta um pouco porque a impressão que dá que: ah, está no CAPS, o 
resto dos equipamentos não precisam mais se preocupar. E é errado isso, 
porque ele tá no CAPS fazendo tratamento de saúde mental, mas ele... tem 
a parte social envolvida, tem a família dele também está sendo implicada, 
tem o território onde ele vive também tem que estar sendo cuidado, então 
não é só do CAPS. Nunca vai ser só do CAPS. Então, esta parte tem que 
melhorar ainda. A gente sempre faz um trabalho da rede, sempre entra em 
contato, a gente sempre se articula com os outros equipamentos, 
exatamente porque a gente acredita que o cuidado tem mesmo que ser 
compartilhado (ENTREVISTA 7). 
 

Outro aspecto levantado com frequência diz respeito aos recursos humanos, 

ao número insuficiente de profissionais que gera uma sobrecarga nos serviços de 

saúde e segundo os entrevistados dificulta as ações compartilhadas entre os 

serviços. O relato aparece tanto em relação ao número de trabalhadores de CAPS 

quanto ao número na APS. 
 
Então, não sei, eu vejo assim. Que talvez se a gente tivesse mais estrutura, 
tivesse um sistema informatizado, que interligasse essas informações 
tivesse mais profissionais pra atender toda essa demanda que surge né, as 
coisas iam fluir do jeito que seria ideal por que o CAPS é uma ideia genial 
né, é dentro do nosso território um apoio especializado junto com a atenção 
primaria (ENTREVISTA 3). 
 
A unidade já que agenda, que liga pra fazer o acolhimento. Aí o que hoje a 
gente tá trabalhando também é essa dificuldade de acolhimento dentro dos 
CAPS, porque a demanda que eles colocam em reunião pra gente, é que a 
demanda do CAPS é muito grande, e as agendas de acolhimento dentro do 
CAPS tá sendo restrito (ENTREVISTA 1). 
 
A gente tem uma equipe multiprofissional, com enfermeiros, técnicos em 
enfermagem, psiquiatra, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e 
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psicólogo. No momento estamos defasados de funcionários. (ENTREVISTA 
7). 

 
A palavra ou a ação que envolve os preceitos do matriciamento de forma 

consolidada apareceram de maneira enfraquecida em poucos fragmentos que 

envolvem os atendimentos conjuntos e as discussões de caso. 
 

Isso, daí a gente tenta marcar uma vez comigo uma vez com a residente, 
pra residente também daí ter essa experiência daí do matriciamento né. 
(ENTREVISTA 3).  
 
Ao vivo é difícil, ainda mais para nós, com a questão do transporte mesmo. 
Isso era uma mudança. Isso era uma das nossas tarefas, assim, que era ir 
na Unidade de Saúde, conhecer a equipe do NASF. Conhecer cada 
território. Mas isso não é possível. Aconteceu algumas vezes de discutir um 
caso, um caso que está bem difícil (ENTREVISTA 5). 

 
O apoio matricial ou matriciamento, proposto por Gastão Wagner em 1999, 

oferece retaguarda assistencial e suporte técnico-pedagógico aos serviços de 

referência, sendo, portanto, um valioso meio de ampliação da clínica ampliada 

(CAMPOS; DOMITTI, 2007).  Duas modalidades propostas pelo matriciamento 

carregam consigo toda a potência desse arranjo: o atendimento conjunto e a 

discussão de casos/formulação de Projetos Terapêuticos Singulares com a intenção 

de possibilitar a troca de saberes e de práticas em ato, gerando experiência para 

ambos os profissionais envolvidos.  É preciso criar novas formas de comunicação na 

rede assistencial a partir do apoio matricial (BRASIL, 2009). 
Ao serem questionados os trabalhadores apontam a necessidade de 

aproximação entre os serviços para discutir os casos e um dos entrevistados afirma 

que estão avançando e criando estratégias. 
 

E hoje o que a gente tem procurado é resgatar isso, é trazer a parceria do 
CAPS junto com as unidades de saúde, essa aproximação, esse 
conhecimento, trazer mais a discussão dos casos dos pacientes que são 
atendidos lá, aproximar os psiquiatras, os psicólogos NASF que atuam na 
ação primária com os CAPS que hoje também é meio desconectado né. 
Então a gente tem tido reunião sempre nas primeiras quartas-feiras do mês 
aonde a gente tá é estruturando essa discussão (ENTREVISTA 1). 

 
As ações propostas apostam exclusivamente na intensificação do diálogo 

entre a rede através de agendas de discussão. Couto, Duarte e Delgado (2008), 

afirmam que não basta somente uma comunicação estreita e frequente com os 

serviços da rede, mas também a criação de um sistema que produza um 

compartilhamento de responsabilidades pelos casos e pelas ações práticas.  
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Uma rede transversal, produzida pelos entrelaçamentos que ocorrem entre 

diferentes atores, serviços, movimentos, políticas num dado território – ou seja, a 

rede heterogênea pode produzir diferenças nas distribuições de poderes e saberes e 

permite criar múltiplas respostas no enfrentamento da produção saúde-doença 

(BRASIL, 2009a, p. 9). 

O êxito da reforma psiquiátrica está atrelado à boa coordenação de ações 

com outros dispositivos da rede, principalmente a APS (ALVES, 2001; ALVES, 

2011). Uma rede de saúde resolutiva envolve mais do que ofertas de diversos e 

diferenciados serviços no território, implica na forma como estão se relacionando e 

na criação de: 
 

nova cultura de gestão territorial, que rompa com o entendimento de que 
“somando-se o que cada política faz” se produz ação integrada no território; 
assim, integrar não é somar, senão produzir ações comuns de forma 
partilhada e corresponsabilizada (BRASIL, 2009a, p. 13). 
 

Faz-se necessário ampliar a comunicação entre os serviços que gerem 

processos de atenção e de gestão mais eficazes e integrais. As equipes precisam se 

conhecer e conhecer a realidade do território de referência. 
 

além disso, a integração de agendas e atividades pressupõe a realização de 
uma série de sucessivos deslocamentos, modificações de percepções, 
atitudes, cultura e forma de atuar, ação pactuada e corresponsabilizada. Isto 
exige trabalho em equipe, processos de pactuação, coordenação de ação, 
monitoramento e avaliação (BRASIL, 2009a, p. 18). 
 

 
5.3.3 Como a Rede se constrói? 

 

No discurso dos trabalhadores da RAPS há potência e desejo de ações 

pautadas nos paradigmas da Clínica Ampliada, até mesmo porque as experiências 

comprovaram efetividade. Não há um arranjo garantido pela gestão que possibilite a 

construção coletiva de projetos terapêuticos, no entanto as diretrizes institucionais 

atuais discutidas nos CAPS apontam para a necessidade de esforços intra e 

intersetoriais face à complexidade da problemática do campo da saúde mental. 

Rovere, citado por Tanaka (2011) descreve que redes não se resumem 

apenas em referência e contrarreferência. O autor aponta que a partir do momento 

que a gente entra em rede, entra em vínculos solidários, o que a gente avalia para 

dizer que os serviços em realidade são uma rede é se há comportamento solidário.  
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Apesar da afirmação e percepção das falhas e das dificuldades no 

compartilhamento do cuidado dos usuários os entrevistados trazem no discurso 

expectativas e experiências que denotam o desejo de intensificar e personificar o 

contato no intuito de consolidar a clínica ampliada. 
 

Agora, a Rede de Saúde, a Unidade Básica de Saúde até tem um bom 
contato com eles. Nós tentamos, é um dos nossos desafios aqui: tentar 
fazer uma visita a cada Unidade de Saúde. Nós tentamos separar a equipe 
para fazer, dar uma organizada. A demanda muito intensa não deixa. Um 
dos nossos planos mesmo, é isso: conhecer todos. A gente até conhece, 
mas não visitar, conhecer todos os profissionais, deixar um profissional de 
referência para cada Unidade de Saúde. Esse é o nosso plano. Mas ainda 
tá parado, a gente não consegue, por causa da demanda (ENTREVISTA 5). 
 
Quando é feito a alta do paciente a gente tenta. Não está mais em crise? 
Vamos tentar encaminhar para a Unidade Básica de Saúde. Algumas coisas 
dá para ser feito lá. Há também essa dificuldade deles entenderem: Tem 
alta? Não está 100 %? Tem que fazer um trabalho interno com eles 
(ENTREVISTA 5).  
 
 Eu percebo que há um esforço para a Coordenação Geral da Rede Tal... 
perceber que há uma falha nesta comunicação do CAPS com as outras 
Redes, Rede de Proteção, Rede de Educação, né? Todas as outras Redes. 
Eles percebem... Eles percebem, eu percebo que há um esforço também 
para melhorar isso. Há alguns eventos, alguns encontros, né? Umas 
discussões (ENTREVISTA 1). 

 
Mendes (2011), aponta que um dos componentes das RAS não fragmentada  

são os sistemas logísticos compostos por  soluções tecnológicas, fortemente 

ancoradas nas tecnologias de informação, que garantem uma organização racional 

dos fluxos e contrafluxos de informações, produtos e pessoas nas RAS, permitindo 

um sistema eficaz de referência e contrarreferência das pessoas e trocas eficientes 

de produtos e informações, ao longo dos pontos de atenção à saúde e dos sistemas 

de apoio, nas redes de atenção à saúde. Os discursos dos trabalhadores da APS e 

da gestão são pautados em estratégias protocolares, uso de tecnologias e 

padronização de formulários. 
 

A gente se comunica, agora tem a tele regulação né, que ela me manda 
alguma coisa pelo sistema e eu leio, ou a gente se comunica por cartinha eu 
faço no sulfite o resumo da história e daí ela me devolve com o resumo 
deixa na minha mesa. Mesmo porque a gente trabalha em horário diferente, 
eu atendo de manhã e ela atende à tarde. Aí se às vezes a gente precisa 
ver um paciente junto a gente combina e marca no final da manhã ela chega 
um pouco antes mas é bem difícil (ENTREVISTA 3).  
 
Estes pacientes que são encaminhados até agora, não era a gente que 
triava. Estes pacientes eram as próprias unidades que encaminhavam estes 
pacientes por uma avaliação deles. Agora isto mudou. Isso eu acho que é 
uma coisa interessante. Eles fizeram um chamado Tele Regulação que 
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agora, eu Psiquiatra do NASF, vou ter que estar olhando o prontuário, vou 
ter que estar orientando o médico melhor. Trazer pacientes que tenham 
perfil melhor para serem atendidos aqui. Agora, quando o paciente chega 
aqui, que paciente que a gente pensaria em encaminhar para o CAPS? 
(ENTREVISTA 6). 
 
Via e-mail... antes até nem tinha esse relatório, agora que a gente 
padronizou. Que os 3 CAPS vão ter que encaminhar, esse foi o primeiro 
mês que eles encaminharam né, os relatórios. Os inseridos, os não 
inseridos, os que receberam alta e os que utilizaram leito (ENTREVISTA 1). 
 
Hum, é o que a gente tá tentando resgatar, porque essa comunicação não 
se há. Tanto é que esse mês a gente padronizou o relatório, que vai ser 
todo dia 10, que o CAPS faz para atenção primária tanto do paciente que 
chegou até lá e foi absorvido, daqueles que receberam alta, aqueles que a 
alta, inclusive eles já tentam mandar de imediato, para poder fazer a busca 
na atenção primária (ENTREVISTA 1). 

 
Em contrapartida aos processos citados pelos trabalhadores acima, o apoio 

matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda especializada às equipes e 

profissionais encarregados da atenção aos problemas de saúde. Trata-se de uma 

metodologia de trabalho complementar àquela prevista em sistemas hierarquizados: 

mecanismos de referência e contra-referência, protocolos e centros de regulação 

(CAMPOS; DOMITTI, 2007).  

Quando vivenciam experiências transdisciplinares os profissionais das 

equipes compõem efetivamente uma rede: 
 

a equipe-rede-transdisciplinar torna as fronteiras entre os saberes 
disciplinares instáveis, produzindo um campo de conhecimentos comuns a 
partir do compartilhamento, sem perder a especificidade de cada 
profissional com o núcleo de saberes que lhe dá identidade (BRASIL, 2009, 
p. 31). 

 
Quanto ao matriciamento, citado pelos trabalhadores ainda de forma 

superficial, é imprescindível que existam ações para que haja resolutividade da 

maioria dos casos na APS. Nas estratégias de Atenção Psicossocial, Figueiredo e 

Onocko Campos (2009) apontam que o tradicional pensamento de que somente as 

equipes de saúde mental têm responsabilidades sobre as demandas de saúde 

mental  podendo direcionar e responsabilizar apenas o CAPS por uma demanda que 

poderia ser acolhida e compartilhada na APS.  

Não existem redes de atenção que não sejam atravessadas pela relações 

humanas, tecnologias relacionais e construção de vínculos não apenas com os 

usuários, mas também entre os trabalhadores criando formas de comunicação 

essenciais para a produção de cuidado em saúde. Merhy et al. (2014) apresentam 
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as Redes Vivas, redes fragmentárias e em acontecimento, hipertextuais, ou seja, às 

vezes circunstanciais, que montam e desmontam, e às vezes mais estáveis. Essas 

redes podem ser disparadoras, mas o usuário pode estar sendo acompanhado por 

outros serviços ou ofertas de ações não apenas do campo da saúde, devido às 

características do caso que podem exigir outras conexões. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como apresentado na introdução, a pesquisa teve como objetivo analisar 

como o CAPSi Boa Vista e os equipamentos de atenção à saúde articulavam o 

cuidado dos seus usuários dentro dos territórios adscritos. Após a identificação e 

contato com os serviços, objetivo inicial da pesquisa, os discursos dos entrevistados 

e os critérios utilizados pelos serviços nos encaminhamentos trazem em seus relatos 

aspectos semelhantes. Os casos graves e os usuários em crise devem ser 

encaminhados para o CAPSi, porém, poucas ações são compartilhadas entre os 

serviços principalmente no que tange ao projeto terapêutico singular elaborado de 

forma integral, com confluência de objetivos e comprometimento das equipes 

envolvidas. 

 Quanto às possibilidades de comunicação e articulação do cuidado, o 

CAPSi BV e os equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial de abrangência 

denotam dificuldades relacionadas à falta de profissionais, de transporte que 

oportunizem as idas ao território e a responsabilidade pela cobertura de populações 

acima de capacidade, em diferentes territórios. Os CAPS são equipamentos de base 

territorial com várias funções, no entanto, organizar e articular o território de 

abrangência implica em uma rede estruturada principalmente com a APS. O CAPSi 

BV atende 4 (quatro) distritos sanitários com características psicossociais 

diferenciadas, não está inserido geograficamente nos territórios e atende um número 

bem maior que o preconizado pela legislação.  

A presença do serviço na comunidade e no território geográfico possibilita e 

facilita relações e vínculos próximos entre os trabalhadores das diversas redes de 

atenção, dos usuários e familiares, dos recursos territoriais criando relações de 

confiança e sensação de segurança que facilita as intervenções propostas. Os 

CAPS necessitam de recursos e de mobilidade para acionar estes espaços. Os 

profissionais dos CAPS percebem que o contato com as redes é insuficiente e que 

não conseguem estar no território quando se faz necessário e nem exercer função 

sobre a comunidade. A articulação das redes com objetivos confluentes não 

acontece automaticamente simplesmente pela união de diversos equipamentos ao 

redor de um caso ou problema, há necessidade de intervenção e colaboração entre 

pessoas. 
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As falas dos entrevistados coincidem em sua maioria com as 

recomendações das portarias, porém a definição de gravidade de transtorno mental 

não é definida na portaria do nosso país e ainda não está clara na literatura 

científica. Estudos mostram que, na prática, as pessoas são inseridas em tratamento 

no CAPS segundo critérios da lógica vigente, como o diagnóstico. Porém, os 

trabalhadores entrevistados, em especial os trabalhadores de CAPSi, também 

consideram a vulnerabilidade, apoio social e familiar, a funcionalidade do usuário e a 

possibilidade e o desejo de tratamento.  

Por não ter aparato para isso e por não ter se apropriado da lógica da 

atenção psicossocial é imprescindível o fortalecimento dos conceitos e das ações 

matriciais na Atenção Primária, aproximando equipes, fortalecendo relações no 

intuito de evitar que o CAPS se torne um ambulatório especializado, para onde são 

encaminhados usuários que a APS não se sente qualificada ou responsabilizada por 

atender. Há relatos de tentativas de cuidado integral de equipes de Atenção Primária 

atuando de acordo com os princípios esperados pelas portarias vigentes. Na 

tentativa de inverter a lógica do encaminhamento ao serviço especializado, é preciso 

aproximar as equipes, proporcionar oportunidades de troca de forma respeitosa 

valorizando as colocações das equipes da Atenção Primária. O trabalho requer 

corresponsabilização e, se construído conjuntamente, pode ser transformador. 

Quanto ao conceito de reabilitação, faz-se necessário a discussão dos 

espaços e da infraestrutura adequada para sua efetivação e prática. Os discursos 

dos profissionais, os quais se esperaria maior foco nas ações de reabilitação 

psicossocial, ainda priorizam os critérios da crise para acolher e inserir o usuário. 

Quanto aos processos da rede de atenção em saúde mental para crianças e 

adolescentes, vale ressaltar a presença constante de discursos que apostam no 

compartilhamento do cuidado com focos em protocolos, centrais de regulação, 

informatização de prontuários e agendas de discussões. Não há ênfase nas falas 

dos entrevistados acerca da conexão entre as redes e os trabalhadores através de 

contatos mais pessoais e presenciais. 

Merhy, 2005 aponta que não há trabalhador de saúde que consiga sozinho 

dar conta do complexo objeto do ato de cuidar, pois a caixa de ferramentas de um é 

necessária para completar a do outro, o trabalhador sempre depende desta troca. 

No intuito de alcançar redes menos fragmentadas é relevante apurar como os 
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profissionais de saúde compreendem os fluxos e os dispositivos da Rede de 

Atenção Psicossocial, levando a uma maior responsabilização de suas práticas, 

inclusive com o compartilhamento e com longitudinalidade do cuidado.  

Os Centros de Atenção Psicossocial são primordialmente territoriais e 

devem ser os organizadores da rede de saúde mental, independente de 

diagnósticos, com disponibilidade para os casos mais graves, sem correr o risco de 

selecionar e excluir demandas, justificando e normalizando internamentos em 

hospitais psiquiátricos. Um serviço que além de oferecer tratamento digno a todos os 

usuários, deve buscar encontrar formas de a pessoa com transtorno mental ocupar 

espaços de forma digna no território 
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ANEXO I - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1) O que você entende por CAPS (Centro de atenção psicossocial)? (Concepção de 
CAPS) 

2) Como o CAPS funciona? (processo de trabalho, clientela atendida, constituição 
de equipe, atividades ofertadas) (Concepção de CAPS) 

3) Qual é o papel deste equipamento na rede de saúde? (Concepção de CAPS) 

4) Após atendimento da criança e adolescente no seu serviço, o que o leva a 
encaminha-lo a um CAPS? (o envolvimento do CAPS no caso) 

5) Qual são as suas expectativas ao encaminhar uma criança e adolescente ao 
CAPS? (o envolvimento do CAPS no caso) 

6) Como ocorre o processo decisório para envolver o CAPS no caso? (o 
envolvimento do CAPS no caso) 

7) Como ocorre este envolvimento? (o envolvimento do CAPS no caso) 

8) Após a decisão de encaminhamento/envolvimento do CAPS no caso quais são as 
formas de comunicação utilizadas com o serviço? (o envolvimento do CAPS no 
caso) 

9) Quais os outros serviços e os outros recursos são utilizados antes do 
encaminhamento do usuário ao CAPS?(Articulação de rede pelo serviço) 

10) E depois? (compartilhamento do cuidado) 

11) Como ocorre a comunicação com o CAPS após um caso ser inserido neste 
serviço? (compartilhamento do cuidado) 

12) Que ações conjuntas com os CAPS são realizadas para os casos?  voce pode dar 
exemplos (compartilhamento do cuidado) 

13) Quando não há inserção do usuário após o encaminhamento no serviço de 
CAPS, o que é feito a partir daí? (compartilhamento do cuidado) 

14) Como vocês sabem que um determinado usuário encaminhado não sera 
acompanhado mais pelo CAPS? (compartilhamento do cuidado) 

15) Existe algo mais que voce queira falar sobre o acesso ao CAPS e o trabalho 
realizado com este serviço? 
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ANEXO II -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
Nós, Deivisson Vianna Dantas dos Santos, Rafael Gomes Ditterich, Daniele Basegio -  do 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná, 

estamos convidando você trabalhador  que faz encaminhamentos ao atendimentos no 

CAPSi Boa Vista a participar de um estudo intitulado “A articulação entre os serviços de 
origem e um CAPS infantil do munícipio de Curitiba no encaminhamento e no 
compartilhamento de usuários”  A pesquisa justifica-se pela necessidade deexplorar a 

percepção que os trabalhadores que fazem encaminhamentos ao CAPS possuem do 

atendimento prestado e como compartilham o cuidado com os serviços de saúde mental no 

municipio de Curitiba.  

a) O objetivo desta pesquisa é descrever e analisar como se estrutura a articulação de 

casos entre o CAPSi e os serviços de sua área de abrangência após o primeiro 

atendimento.  

b) Caso você participe da pesquisa, será necessário participar de entrevistas 

semiestruturadas com os encaminhadores da Rede de Atenção Psicossocial. As entrevistas 

serão áudio-gravados e transcritas.  

c)    Para tanto você deverá comparecer no [o local e endereço serão definidos com o 

entrevistado após o recrutamento] para participar de entrevista semiestruturada o que levará 

aproximadamente 50 minutos. 

d) Podem ocorrer situações de ocasional desconforto e cansaço ao longo do 

desenvolvimento das entrevistas. No decorrer do estudo, você tem plena liberdade de sair a 

qualquer momento, sem nenhuma penalidade. 

e) Há possibilidade de riscos relacionados à exposição profissional dos participantes, já 

que serão coletados dados referentes aos serviços de saúde em que atuam. As medidas 

adotadas para minimizar os riscos será a preservação dos dados coletados ao longo da 

pesquisa, garantindo o direito à privacidade. A participação dos entrevistados no estudo é 

voluntária e a sua identidade não será revelada. 

f) Espera-se com o estudo levantar dados e análises referentes ao processo de 

integração, compartilhamento e ações conjuntas realizadas entre o CAPSi Boa Vista 

e outros equipamentos que atendem crianças e adolescentes no território atendido 

por este CAPS. 

 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Setor de Ciências da Saúde da UFPR | 

CEP/SD Rua Padre Camargo, 285 | térreo | Alto da Glória | Curitiba/PR | CEP 80060-240 | 

cometica.saude@ufpr.br - telefone (041) 3360-7259  
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Os dados permitirão também uma reflexão sobre a percepção e o conhecimento que 

os trabalhadores da saúde e de outras áreas tem do atendimento de CAPS e como 

decidem pelo encaminhamento de um usuário à este serviço. Nem sempre você 

será diretamente beneficiado com o resultado da pesquisa, mas poderá contribuir 

para o avanço científico e construção de políticas públicas. 

g) Os pesquisadores Deivisson Vianna Dantas dos Santos, Rafael Gomes Ditterich, 

Daniele Basegio responsáveis por este estudo poderão ser localizados [colocar o 

local, endereço comercial, e-mail e telefone fixo], no horário [colocar o horário que os 

pesquisadores poderão ser encontrados] para esclarecer eventuais dúvidas que [o 

senhor | a senhora | você] possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, antes, 

durante ou depois de encerrado o estudo.  

 h) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer 

parte da pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam 

este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado.  

i) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas 

autorizadas. No entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório ou 

publicação, isto será feito sob forma codificada, para que a sua identidade seja 

preservada e mantida sua confidencialidade 

 j) O material obtido ( entrevistas)  será utilizado unicamente para essa pesquisa e 

será destruído ao término do estudo, dentro de 2 anos. 

 k) As despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de sua 

responsabilidade e [o você não receberá qualquer valor em dinheiro pela sua 

participação 

l) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um 

código. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, 

você pode contatar também o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

(CEP/SD) do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, pelo 

telefone 3360-7259.  

 

 

 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Setor de Ciências da Saúde da UFPR | 
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ANEXO III - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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