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Resumo 

 

A proposta do trabalho consiste numa reflexão sobre Atenção Primária em Saúde 
(APS) e Saúde Mental, investigando como se dá o atendimento do usuário de saúde 
mental na APS, reforçar o sistema de referência e contrarreferência, e assim propor a 
criação de um fluxo desse usuário. Portanto, serão necessárias reuniões de 
matriciamento junto aos profissionais de Estratégias de Saúde da Família (ESF); rodas 
de pactuação com a gestão, e motivação aos profissionais sobre a importância do 
atendimento a esses usuários, uma vez que a APS é porta de entrada para todos os 
usuários. É importante ressaltar que o cuidado aos usuários de saúde mental não é algo 
exclusivo da atenção secundária, mas que também diz respeito às obrigações de uma 
efetiva APS. Ao finalizar a implantação desse trabalho espera-se que os profissionais 
envolvidos possam viabilizar um melhor caminho do usuário de saúde mental pela rede 
de saúde do município.  

Palavras Chave: Atenção Primária em Saúde. Saúde Mental. Fluxograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Introdução 

Um dos marcos mais importantes do país em termos de luta social e conquista de 

direitos diz respeito à Reforma Psiquiátrica que, dentre outras lutas, tem a difícil missão 

de atuar na criação de dispositivos substitutivos aos manicômios. Durante muito tempo, 

o paciente psiquiátrico teve que se adequar ao modelo hospitalocêntrico, bem como ser 

o ator central do modelo asilar que em nada cooperava com o seu tratamento.¹ 

 É nesse cenário que surge a Reforma Psiquiátrica Brasileira nos anos 70, 

primeiramente impulsionada pelo desejo de mudança existente também em outros 

países e pelos movimentos sociais do Brasil, que lutavam por uma mudança concreta no 

tratamento em saúde mental para além da determinação de uma lei, e que de fato 

houvesse novas proposições no tratamento do usuário de saúde mental.² 

Amarante³, um grande colaborador em materiais escritos e em implicação política 

com a Reforma em questão, fala também que antes das propostas transformadoras, o 

único destino do “alienado” seria o asilo, onde este, privado da liberdade, deveria 

recobrar a razão, e se assim o fizesse, poderia retornar à sociedade. Todavia, por vezes, 

aqueles que foram levados para esses espaços de tortura jamais retornaram ao convívio 

familiar e social. Para o autor citado, a Reforma Psiquiátrica busca a 

desinstitucionalização que não está somente amparada em tirar o louco do manicômio, 

mas em promover oferta de cuidado, levando em consideração a vivência de cada 

sujeito, buscando também sua socialização, e tendo como uma de suas missões 

prioritárias a criação dos serviços substitutivos ao modelo asilar.  

Como já dito, a Reforma Psiquiátrica Brasileira surge justamente com a missão de 

substituir o modelo hospitalocêntrico, ou seja, extinguir o hospital psiquiátrico e tudo 

que, assim como este, promovesse a exclusão da pessoa com sofrimento psíquico. Não 



 

foi uma tarefa tão simples, uma vez que já estava arraigada no interior da sociedade a 

forma de exclusão e abandono que os loucos vivenciaram na pele. É evidente que 

distintos movimentos contribuíram de maneira positiva para a efetivação da Reforma, 

entre eles o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, tão importante e 

significativo para os usuários, familiares, quanto para os profissionais em saúde mental.¹ 

Alguns dos serviços que nascem com a missão de serem substitutivos ao modelo 

hospitalocêntrico tem sua regulamentação atualizada pela Portaria nº 336/GM, de 19 de 

fevereiro de 2002, são eles “Os CAPS – assim como os NAPS (Núcleos de Atenção 

Psicossocial), os CERSAMs (Centros de Referência em Saúde Mental) (...) e integram a 

rede do Sistema Único de Saúde, o SUS”.4  O que fica muito perceptível é o desejo de 

que estes serviços, assim como outros que fazem parte da Rede de Atenção 

Psicossocial, possam atender o usuário de saúde mental da melhor forma possível, 

respeitando sua experiência de vida e oferecendo os cuidados necessários a cada um.  

A Atenção Primária em Saúde é conhecida pela famosa expressão “porta de 

entrada” aos serviços de saúde do SUS. Esse primeiro acesso também deve ser feito 

pelos usuários de saúde mental, pois, com ações de base territorial e estabelecimento de 

vínculos com os pacientes, as equipes de Estratégias de Saúde da Família (ESF) estão 

mais próximas da população e, portanto, mais próximas de pessoas que apresentam 

sofrimento psíquico e que necessitam de cuidados, assim como qualquer outro usuário 

da rede. No entanto, percebem-se algumas dificuldades no sentido da oferta desse 

cuidado aos usuários de saúde mental.5  

Diante do exposto, faz-se necessário falar sobre o caminho do usuário de saúde 

mental pela atenção básica, ou seja, falar em fluxo. Para Hubner6, ter um fluxo 

desorganizado e que não funciona é, na verdade, ter dois problemas: um ligado aos 



 

usuários, pois estes acabam sendo prejudicados; e o outro relacionado a um trabalho em 

equipe pouco efetivo, pois a organização do fluxo é que permitiria a otimização do 

tempo, o atendimento aos usuários de maneira efetiva, bem como a organização das 

equipes para realizarem outras atividades, como as de educação permanente.  

 O fluxo de qualquer protocolo em saúde não se sustenta sem o trabalho em rede, 

que por sua vez é algo extremamente mencionado em nosso fazer em saúde, mas por 

vezes ele não consegue se concretizar. A referência e a contrarreferência tão debatidas 

entre os estudantes de cursos de saúde encontram na prática uma resistência de muitos 

profissionais. Parece um processo complicado, pesaroso, quando na verdade deveria 

melhorar as formas de encaminhamento dos usuários. Ainda é preciso avançar nesse 

sentido de consolidação dessa prática.  

Os usuários de saúde mental têm em sua história a marca do descaso e do 

isolamento, mesmo sem ter cometido crime algum, décadas depois de todas as 

barbaridades que já foram cometidas contra eles. Precisamos pensar em ofertas de 

cuidado que busquem a socialização e integração dos mesmos, e que este papel não seja 

apenas dos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) que estão na atenção secundária, 

mas é preciso que a Atenção Primária em Saúde também se comprometa no cuidado e 

em práticas de saúde efetivas destinadas a estes usuários. Portanto, compreende-se a 

necessidade de trabalhar o tema da atenção à saúde mental junto aos profissionais da 

atenção básica, pensando em estratégias que melhorem esse atendimento.  

Buscando realizar uma intervenção no dia a dia do serviço de saúde e tendo em 

vista a problemática apresentada, objetiva-se organizar a rede de cuidado em saúde 

mental no município de Água Doce do Maranhão, por meio da realização de reuniões de 

matriciamento e seminários trimestrais que possibilitem a pactuação de melhorias ao 



 

atendimento do usuário de saúde mental. Para isso, buscar-se-á criar um fluxo para o 

acolhimento deste usuário utilizando-se os dispositivos existentes na cidade de Água 

Doce, a fim de se ofertar cuidado e assim fazer valer as diretrizes e princípios do SUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Método  

O presente estudo será desenvolvido por meio de uma abordagem metodológica 

qualitativa, pois consiste em deter aspectos da realidade que não podem ser vistos e 

transcritos em números, não são quantificáveis, mas se voltam para a compreensão das 

relações sociais. Quando se fala em pesquisa qualitativa, ressalta-se a interação que 

deve estar presente entre o pesquisador e os sujeitos que estarão sendo pesquisados, 

detalhe que se mostra muito relevante para o desenvolvimento da pesquisa em questão.8-

9 

Segundo Gil10, a pesquisa é exploratória quando seu objetivo envolve a finalidade 

básica de ampliar, esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de 

abordagens posteriores. Portanto, o estudo em questão se encaixa nessa proposta uma 

vez que se pretende repensar as estratégias referente ao atendimento aos usuários de 

saúde mental e assim propor um fluxo eficaz.  

Quanto ao procedimento técnico, o presente estudo se caracteriza como Pesquisa-

ação, pois de acordo com a definição de Thiollent apud Gil10, este tipo de pesquisa é do 

tipo social e tem base empírica, e sua realização dá-se por meio da ação, bem como 

também a resolução de um problema coletivo e todos aqueles que participam da 

pesquisa, ou seja, participantes e pesquisadores se tonam cooperadores desta. 

As informações encontradas serão analisadas em conjunto com os participantes do 

estudo, pois o produto do estudo exige uma mudança da postura dos serviços de saúde. 

Portanto, como já citado, o método mais indicado será o uso da pesquisa-ação, tendo em 

vista que esta atende a proposta deste trabalho. 

 

 



 

 

Local da pesquisa:  

O estudo será realizado no município de Água Doce do Maranhão- MA, que em 

2016 teve população estimada, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, de 12.360 habitantes7. 

A cidade conta com seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) responsáveis pelo 

atendimento à população, uma APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais); 

um CRAS (Centro de Referência da Assistência Social); e uma equipe NASF (Núcleo 

de Apoio a Saúde da Família) composta por uma psicóloga, uma nutricionista, duas 

fisioterapeutas e uma assistente social.  

Sujeitos da pesquisa:  

Os sujeitos da pesquisa serão os profissionais da Atenção Básica e os 

profissionais que compõe a atual gestão em saúde. Os mesmos serão convidados a 

participar das etapas do estudo, e receberão algumas informações iniciais sobre o estudo 

e sobre como se dará o papel de cada um durante o processo.  

Coleta das informações:  

Para a coleta de informações, serão utilizados matricamentos com os 

profissionais, rodas de conversa com a gestão e seminários trimestrais para discutir o 

avanço do plano inicial, ou seja, a criação do fluxo do usuário de saúde mental pelos 

serviços da atenção básica. Esses encontros serão pactuados mediante a disponibilidades 

dos sujeitos envolvidos, pois é de extrema importância levar em consideração a agenda 

dos profissionais e seus compromissos diários.  



 

O estudo só será possível com a participação dos profissionais da área de saúde, 

uma vez que a proposta do estudo não é apenas levantar um dado, mas colocar em 

prática no dia a dia dos serviços o fluxo concreto e eficaz, onde o usuário de saúde 

mental possa se sentir acolhido e sua demanda seja resolvida. 

No tocante aos instrumentos de coleta e buscando um apanhado sistemático das 

informações, serão utilizadas entrevistas semiestruturadas e um grupo focal. Com 

relação às entrevistas, estas focaram a relação dos profissionais com o tema, buscando 

analisar e compreender qual a implicação destes com a saúde mental. Quanto aos grupos 

focais, estes ajudaram o tema a ser discutido em conjunto, buscando o melhor caminho 

possível tanto para a criação do fluxo como para a implantação do mesmo.  

Para Minayo9, as entrevistas são um dos instrumentos mais usados no trabalho 

em campo, compreendendo que estas se configuram como importante estratégia na 

coleta das informações nesse cenário de trabalho científico. A escolha dessa estratégia 

se justificou por outra fala da autora já citada, quando esta diz que as entrevistas se 

constituem como meio para a construção de informações pertinentes para o objeto de 

pesquisa.  

Partindo do que Gondim11 apresenta, os grupos focais mostram relevância no 

quesito coleta de dados.Entendendo que estes se encaixavam na proposta da pesquisa, 

esta fará uso dos mesmos, pois como se efetivam por meio das interações grupais, 

quando o pesquisador propõe um tema para grupo e então este é discutido, viu-se a 

possibilidade de que as discussões fomentadas pelos mesmos seriam um importante 

método para o alcance de mais informações. Ainda segundo Gondim11, é possível 

ressaltar que este instrumento também é usado como um recurso para compreender o 



 

processo de construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos 

humanos. 

 

 

Análise das informações:  

 

No tocante a metodologia de análise dos dados coletados, essa seguiu os passos 

determinados por Bardim12 em sua Análise de Conteúdo. Este tipo de análise pode ser 

considerado como um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza 

procedimentos para sistematizar e descrever o conteúdo das mensagens.O autor também 

diz que este tipo de análise se dedica a inferir sobre os conhecimentos presentes nas 

mensagens.  

Quanto a organização da análise, primeiro tem-se a pré-análise e logo em seguida as 

categorias de análise. Para Franco13,a pré-análise é o momento onde a organização 

acontece. São os primeiros passos que buscam sistematizar os seguintes, objetivando o  

desenvolvimento de um plano de análise propriamente dito.  

No tocante as categorias de análise, etapa fundamental da pesquisa, pode-se afirmar 

tendo como base Franco13 que pontua este momento como a classificação de elementos 

característicos de um conjunto, por diferenciação de sentidos, seguida de uma 

reorganização  baseada em analogias, a partir de critérios definidos.   

As categorias de análise serão organizadas a partir do produto dos grupos focais, 

levando em consideração as falas pertinentes sobre o foco da pesquisa, elencando- as 

em categorias que ajudem na construção do fluxo proposto pelo estudo.   
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