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OBJETIVOS: Trabalhar o conceito de sofrimento como estruturante para as ações de saúde; 
ampliar possibilidades para superar o sofrimento; entender a visão de homem e de mundo 
como ferramenta para a construção da atenção à saúde mental; retornar à complexidade 
para a compreensão do sofrimento humano. 

Introdução
Olá, estudante-trabalhador do SUS,

Este texto pretende instigá-lo a refletir sobre saúde e sofrimento e se autorizar a invenções. 
Ao longo desse curso essa será nossa intenção. Porém, antes disso, ao ler o texto para me-
lhor refletir, converse com a tutoria e discuta com os colegas no ambiente virtual.  Discuta 
também com a equipe de trabalho da qual você faz parte, pois será a partir dela e com ela 
que suas invenções serão possíveis. 

Pretendemos que seja um processo de ensino-aprendizagem “constituído pela circulação 
em áreas diversas do saber” e precisamos que o aluno preserve seu protagonismo como 
“aspecto essencial de uma trajetória focada na experiência, ao mesmo tempo coletiva e sin-
gular” (CASSETTO et alli, 2013).

É importante estarmos atentos a alguns preceitos que são considerados sólidos, mas que 
podem estar se desmanchando, muitas vezes escondidos sob o manto da “não adesão ao 
tratamento prescrito” ou do “já fizemos de tudo que sabemos”, fugindo de nossa vista. Dei-
xamos muitas vezes de propor novas intervenções e até de reconhecer na equipe a dificulda-
de em sair da impotência diante do que persiste. Esquecemos que o processo saúde-doença 
é um processo de sofrimento-transformação, porque mexe com o que de mais caro temos: 
reconhecermos e sermos reconhecidos pelo que conseguimos realizar. E mais, é imposto ao 
indivíduo deixar-se nas mãos de outros e ficar a mercê do desconhecido.  

Com que frequência a equipe na qual você se inclui discute um 
processo que envolve sofrimento-transformação e as formas de 
buscar superá-lo? Em outras palavras: a equipe discute o próprio 
trabalho? 
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1
Não se pode perder de vista que o sofrimento é singular. Cada pessoa tem um grau de sentir 
que diz respeito somente a si próprio. Esse é o motivo que leva os profissionais de saúde, 
que lidam com o sofrimento das pessoas, a ter em vista que não é somente aquela doença 
já diagnosticada pela equipe que provoca sofrimento, mas que vários fatores influenciam 
nesse sofrer individual. Por isso, reafirma-se o singular. A diferença potencial do sofrimento 
está sempre determinada pelo ciclo vital e pelo contexto social em que acontece e a própria 
forma pessoal de reagir a essas dimensões. 

Rozemberg e Minayo (2001) fazem uma discussão do quão prejudicial é o reducionismo que 
impera no campo da saúde. O mais importante deles ganhou o nome de “medicalização”, que 
nos diz do saber biomédico quando a saúde é reduzida a “ausência de doença”, sobrepondo 
os determinantes biológicos e ignorando os sociais para a análise do processo saúde-doen-
ça. Lembram também a “psicologização” para essa interpretação, quando o campo social fica 
reduzido ao fator individual e o diagnóstico psicológico se sobrepõe e desconsidera toda a 
experiência do dia a dia das pessoas. E finalmente, mas não menos importante, a “sociologi-
zação” da interpretação do processo saúde-doença, em que se reduz o processo individual 
do sofrimento às questões coletivas e sociais. 

Tendo esses fatores como cenário, podemos ver situações comuns do cotidiano, como aque-
la em que a criança, sentindo a desatenção do adulto, tem necessidade de chorar e gritar 
para ser ouvida, e quando a falta de condições para brincar faz gerar diferentes reações, que 
vão influenciar seu desenvolvimento. Os adultos, mesmo ainda aqueles que são profissio-
nais da saúde, devem interpretar as reações infantis não como o que pode ser esperado de 
um adulto, mas como parte do universo infantil, relacionando essas reações a suas relações 
e condições de vida. Mais complicado ainda é quando, nessas condições, a criança ganha um 
diagnóstico psicológico, necessita ser medicada e pode se tornar um adaptado socialmente, 
como prefere o mercado: absorvendo tudo sem o questionamento fundamental para o cres-
cimento infantil. Ou seja, rapidamente a traquinagem pode ser interpretada como Déficit de 
Atenção (TDAH), ser medicada com Ritalina e a criança se tornar calma e vir a ter um déficit 
de convívio. 

Da mesma forma, deve-se atentar para a dificuldade de um adulto em responder ao que está 
sob sua responsabilidade – filho, mãe, provedores, etc. – ao mesmo tempo em que precisa 
lidar com um diagnóstico, que o impede mais ainda de cumprir esses papéis e coloca em che-
que seus afetos cotidianos, que em muito dependem desse exercício. A situação que o leva a 
refletir e gera tristeza e insônia pode também receber um diagnóstico de depressão e levar 
a pessoa a ser medicada, afetando seu ritmo e disposição. 

Assim também para a velhice, situação em que, além da perda funcional, o convívio fica re-
duzido. Os serviços de saúde e seus profissionais, muitas vezes alvos dessa necessidade de 
contato, sentem o aumento de frequência dos idosos nas UBS que, quase sempre, é visto 
pelos trabalhadores como estorvo e abandono familiar. Ora, em muitos casos existe uma 
necessidade de convívio que somente a própria casa não supre, pois outrora era cheia e 
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nesse momento da vida todos os familiares têm responsabilidades e horários diferentes, o 
que dificulta o encontro. Ou seja, será uma conclusão ligeira falar em abandono familiar e ser 
reducionista, argumentar que esse não é um problema da UBS.

Segundo Rozemberg e Minayo (2001), “um olhar fragmentado e intervencionista deixa pou-
co espaço para a compreensão do contexto onde (as doenças) se desenrolam no mundo 
vivido”. As doenças crônicas precisam ser vistas como uma nova condição de vida da pessoa, 
algo mais que doença, quando é preciso buscar adequações que respondam melhor às ne-
cessidades impostas por aquela nova condição: ser diabético, ser hipertenso, ter pouca visão 
ou pouca audição. A pessoa pode ser portadora da Síndrome de Down, ter distrofia mus-
cular, possuir sequela física de um acidente urbano, ser HIV+; essas são condições de vida 
que precisam ser vistas principalmente como tais, como “condições de vida”, assim como 
também no campo da saúde mental: ser muito intenso (bipolar), ouvir vozes (esquizofrenia) 
e tantas novas condições. Isso não significa negar a doença, mas colocá-la em seu devido lu-
gar: como mais uma dimensão na vida da pessoa, que precisa ser considerada ao ser avaliada, 
quando se for buscar e propor formas de aliviar o seu sofrimento. 

Os avanços da tecnologia médica fornecem uma gama de opções nos medicamentos que 
ajudam a melhorar as doenças, uma parte do que gera sofrimento. Na sociedade de merca-
do, isso é transformado pela propaganda, que vende milagres. Porém, o avanço tecnológico 
também gera sofrimento ao deixar uma pessoa sem condições de se mexer, de falar, de se 
relacionar, numa UTI fechada aos contatos e ao convívio, que são a marca do humano. Faz 
com que crianças nasçam, mesmo com pouquíssimas chances de vida, sem órgãos para o 
funcionamento vital, para uma sobrevida ceifada de contatos familiares e crescimento, po-
dendo morrer com alguns meses, deixando na família os rastros da desolação e a marca da 
incapacidade para cuidar. E para tudo isso não podemos ficar com as mesmas fórmulas do 
saber individual ou corporativo, sem acolher para o conhecimento toda experiência que traz 
a nova situação. Nosso saber “é perpassado pelo momento em desequilíbrio, o incômodo ge-
rado por tal situação é que permite construir uma possibilidade terapêutica e restabelecer a 
vida, sem o asfixiante enquadramento técnico” (BRAGA-CAMPOS; ZUZA, 2003). 

Quantas situações, em sua vida profissional, escapam do seu 
saber, desafiam seu conhecimento e prática?  Como diferenciar 
doença e condição funcional de vida? O que significa, nesse 
raciocínio, a busca pela cura? 
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2
Ao fazer parte da rede de atenção à saúde mental é fundamental transformar a concepção 
do papel do profissional da saúde: ele precisa modificar a relação de poder com o usuário, 
de forma a possibilitar que o usuário ocupe o campo da relação, mesmo dentro da unidade 
de saúde. Isso faz com que se entenda muito mais sobre o que se passa com a pessoa. En-
contrá-la como alguém que possa ser interlocutor do próprio sofrimento, recebendo-a em 
relação de reciprocidade, fará com que o sofrimento de ambos, trabalhador e usuário, seja 
mais suportável naquele momento, modificando e enriquecendo a existência no convívio de 
um com o outro (KINKER, 2012).

Lembrando Eric Cassel, a partir da aula virtual do prof. Tykanori, o mundo secreto de cada 
um, determinado pelas dimensões de passado, de futuro, do mundo do trabalho, do sentir 
seu corpo, etc., deve ser percebido e conversado nos encontros-consultas entre os profis-
sionais de saúde e quem os procura. O usuário, por estar com algo bloqueando seu andar na 
vida, busca ajuda, e o cuidado deve corresponder a transformar seu sofrimento.   

A partir da transformação do objeto da saúde mental, que passa a ser a existência-sofrimento 
em relação no meio social (ROTELLI, 2001), buscam-se variadas formas de operacionalizar 
o cuidado, ou seja, o acompanhamento do qual as pessoas necessitam para superar tal so-
frimento. O sofrimento como parte de expressão da vida não cabe nos serviços de saúde, 
nem apenas numa rede de saúde, mas deve ser acolhido em rede de relações que amplie o 
campo existencial das pessoas para sua superação. O objetivo do percurso terapêutico deixa 
de ser a cura e passa a ser o enriquecimento da existência, o aumento da potência de agir, a 
transformação do sofrimento e da forma de vivê-lo com a construção de novos projetos de 
vida (KINKER, 2012).

A clínica também muda seu objeto, que agora não mais é a doença, mas o sujeito em relação. 
Ela passa a ser ampliada e requer reciprocidade: o sujeito do cuidado precisa estar imbricado 
com sua história nesse processo de acompanhamento, de tal forma que podemos dizer que 
a clínica que aprendemos é invadida pela necessidade do usuário interlocutor, fundamental 
para a construção de um Projeto Terapêutico Singular (PTS), que passa a ser o orientador 
das partes – profissional, usuário, família – em relação a esse processo de acompanhamento. 
Tal processo busca identificar e compreender melhor o sentido da busca por ajuda (BRAGA-
-CAMPOS; GUARIDO, 2005). Podemos dizer que “o saber do especialista tende a colocar o 
usuário num lugar de subalternidade, já que aquele é quem detém de forma privilegiada o 
conhecimento sobre o paciente” (CASSETTO et alli, 2013).
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O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um recurso de clínica am-
pliada e da humanização em saúde. Segundo Carvalho e Cunha 
(2006), o uso do termo “singular” em substituição a “individ-
ual”, outrora mais utilizado, baseia-se na premissa de que nas 
práticas de saúde coletiva – e em especial na atenção primária 
– é fundamental levar em consideração não só o indivíduo, mas 
todo o seu contexto social. (Guia prático de matriciamento em 
saúde mental, p. 21)
Veja Guia completo disponível em http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/guia_pratico_matriciamento_saudemental.pdf

Uma forma de quebrar a barreira do poder profissional, ciente de sua ciência, sobre o usuá-
rio que é o dono de sua história, de seu corpo e de sua experiência é trabalhar em equipe 
de referência e em rede territorial. Para a atenção psicossocial a rede não é apenas a rede 
de saúde, mas uma rede que preza o convívio no espaço público e privado. Uma rede de re-
lações que nos possibilite expressar o que “nos é mais comum: a linguagem, a inteligência, a 
imaginação, criando meios para uma inventividade, disparando a criatividade” (BRAGA-CAM-
POS; DE BARBOSA; BALDO, 2012) para a construção de novas cenas sociais que permitam 
aos atores envolvidos um enriquecimento nas experiências.

Porém, a quebra de paradigmas consolidados, o que traz maior dificuldade para a constru-
ção de uma rede que venha a possibilitar a transformação de todos, faz-se necessária. Com 
o advento do SUS e, principalmente, com a implantação da estratégia saúde da família, o 
encontro de diferentes profissionais como prática obrigatória desestabilizou saberes abs-
tratos e especialistas que não conseguiam mais responder à demanda da vida das pessoas 
(MEDEIROS; BRAGA-CAMPOS; MOREIRA, 2014). Faz-se urgente, por exemplo, que a reserva 
de mercado profissional seja rompida, de modo que práticas corporais independam do fi-
sioterapeuta ou educador físico, que alimentação saudável não requeira necessariamente 
de nutricionista, nem que saúde mental precise de psiquiatra ou psicólogo, assim como ati-
vidades sociais e a defesa de direitos não necessitem da interposição do assistente social, 
ou mesmo a luta pela justiça não seja prerrogativa do advogado. Socialmente arraigadas, 
as práticas profissionais obedecem a regras complacentes com a propriedade do trabalho 
imaterial, trazendo quase impossibilidades do trabalho em equipe e de reciprocidade com 
os usuários dos serviços, que ficam subjugados ao conhecimento rígido que lhes é prescrito. 

Como vocês trabalham em equipe entre a formação profissional e 
a experiência de vida profissional?

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_matriciamento_saudemental.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_matriciamento_saudemental.pdf
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3
Um dispositivo de enfrentamento ao sofrimento das pessoas que nos procuram é o apoio 
matricial, em que o saber especialista de cada um é emprestado ao outro. Esse enfrenta-
mento, mesmo quando realizado individualmente por um profissional, é conjunto, quando 
há troca de saberes e decisão coletiva sobre o fazer. Ainda faz-se indispensável a inclusão do 
usuário, quando podemos afirmar que não mais se prescreve o tratamento, mas se inicia o 
acompanhamento e o convívio.

Matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de pro-
duzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de 
construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção 
pedagógico-terapêutica (Guia prático de matriciamento em 
saúde mental, p. 15).
Leia mais, em documento completo disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_matrici-
amento_saudemental.pdf

A ressignificação do trabalho, que deve deixar de ser ambulatorial, ou seja, deixa de ser 
centrado na ajuda especialista agendada e focada no diagnóstico e na doença, passa a ser o 
acolhimento das necessidades e o acompanhamento da construção de projetos de vida. Este 
não é e nem pode ser trabalho para uma única profissão, e sim algo essencialmente transdis-
ciplinar e complexo, buscando assim enfrentar a vida multifacetada. 

Esse movimento paradigmático exige do trabalhador na atenção psicossocial a consciência 
de que cuida não apenas de um indivíduo biológico, mas do sujeito em relação e inserido 
num território. O trabalho em rede não destaca a pessoa para um consultório ou hospital. 
Em qualquer serviço a pessoa apresenta sua demanda singular e essa singularidade no en-
frentamento do cotidiano é sua garantia da condição de humanidade. É toda a teia de re-
lações que passa a ser o objeto da clínica, e não mais a doença. A doença com a qual lida o 
trabalhador da atenção psicossocial é processual e crônica, e esse processo faz diminuir o 
poder de contrato da pessoa que busca apoio. Nesse sentido, é importante ter como objeti-
vo restabelecer os laços sócio-afetivos, para promover autonomia.   

A força motriz do nosso trabalho é a imaterialidade e a desorganização do tempo soman-
do-se ao imprevisível do cotidiano, em que o trabalhador lida o tempo todo com a cultura 
do medo e da vergonha, pois ele trabalha com quem “tem os bens suspeitos, a mensagem 
incompreensível e os afetos desnaturados” (KINOSHITA, 1996), o que tende a produzir a 
banalização do sofrimento. Cada vez mais o trabalho em equipe, o apoio matricial e a busca 
do comum numa relação de reciprocidade nos dá suficiente segurança para andar a vida, 
enfrentando tais questões. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_matriciamento_saudemental.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_matriciamento_saudemental.pdf
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“O que seria reabilitar senão reconstruir estes valores,  aumentar o poder contra-
tual do usuário? Criar as condições de possibilidade para que um paciente possa de 
alguma maneira, participar do processo de trocas sociais?” 

“Reabilitar pode ser então entendido como um processo de restituição do poder 
contratual do usuário, com vistas a ampliar a sua autonomia. Como seria este pro-
cesso?” 

“A contratualidade do usuário, primeiramente vai estar determinada pela relação 
estabelecida primeiramente pelos próprios profissionais que o atendem.” (Kinoshi-
ta, 2001, p. 56) 

Leia mais sobre este tema em BRAGA-CAMPOS, F. C. & HENRIQUES, C. M. P. Contra 
a maré à beira-mar. São Paulo: Hucitec, 1997. 

Todo o tempo o trabalhador de saúde mental é desafiado. Um exemplo disso, e algo que foi 
muito importante na implantação da rede de saúde mental em Campinas, em 2001, foi a dis-
cussão feita com os trabalhadores e o supervisor Tykanori. Lembrava ele que o serviço de saú-
de mental, o CAPS, querendo ou não, trabalha e é visto como serviço de contenção de proble-
mas ditos “da mental”, que a sociedade acha difícil encarar. O significado de contenção não é 
camisa de força e nem “sossega leão”, mas pode e deve ser um momento de continência para 
preparar o andar da vida sem que, nem a família e nem a comunidade próxima, vejam como 
“perigo, desgaste e incapacidade”. A contenção pode ser continente para acolher, conhecer, 
dar segurança, trocar experiências, ter tranquilidade, entender, acertar e aceitar a medicação 
quando necessária, conviver com o outro e ter companhias. Todavia, tal contenção continente 
não teria resultado se não fosse acompanhada pela consistência, ou seja, reconhecer-se no 
território e dele se apropriar. Ir e vir, ter pertinência e identidade com seu lugar e reconhecer o 
outro, ativar seus direitos e possibilidades para exercer sua autonomia.

Quais são os dispositivos que sua equipe utiliza para enfrentar o 
sofrimento do usuário?  Até que ponto o sofrimento do usuário 
não se torna seu sofrimento, quando um e outro podem entrar 
em contenção por força do compartilhar a situação? 
Vejamos algumas situações que auxiliem no aprofundamento 
dessas discussões:

SITUAÇÃO A:
José é um jovem de 29 anos. Nunca casou, mas já teve algumas namoradas. Vive com 
sua mãe e ele tem na história de vida, contada por ela e por vizinhos, relatos de que 
já bateu ou ameaçou-a algumas vezes. Desde os 13 anos tem alucinações: ouvia a 
voz dos colegas em sua cabeça brigando e ameaçando, tinha muito medo de ficar na 
sala de aula e não conseguiu acompanhar a escola. Desde que ficou moço, às vezes 
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começa a achar, ou ter certeza, que já conhecia alguém de outros tempos, de outros 
lugares e fica difícil aceitar que não os conhecia, mesmo quando eles falam e demons-
tram a impossibilidade disso ter ocorrido. Algumas vezes piora, quando começa a per-
ceber que em todos os buracos de sua casa – tomadas, chuveiro, torneiras – existem 
câmeras tanto da CIA quanto do Assange do WikiLeaks, vigiando tudo o que ele faz. 
Não consegue tomar banho, lavar louças e se lavar, e ele vê a mãe o ridicularizando, 
contando esses fatos para os vizinhos. Ao tentar forçá-lo a exercer essas atividades, 
ele vai se metendo na cama, tapa as tomadas e não acende a luz. Essa situação o le-
vou a uma carreira de internações e muitos diagnósticos (comportamento antissocial, 
depressão, esquizofrenia a esclarecer, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia), assim 
como a diferentes medicamentos que não pareciam dar certo. 

Desde que José foi encaminhado ao CAPS III, após mais uma internação psiquiátrica 
no PS, há 6 anos, sentiu algumas mudanças na vida, como “nunca mais ser inter-
nado”. Às vezes pede para dormir no CAPS ou alguém de sua equipe de referência 
lhe propõe que fique lá, mas isso quando as “câmeras começam a aparecer nos bu-
racos”. Ele já entende que é somente ele quem fica assim, mas “ainda tem quase 
certeza”. Tem melhorado bastante, porque agora, depois de frequentar a oficina de 
rádio e TV, é um “loucutor”. Vai às conferências de saúde, faz cobertura das ativida-
des que interessam ao CAPS e aos usuários – foram até na Câmara de vereadores 
protestar contra a terceirização que mudaria a direção dos CAPS. Isso fez com que 
ele entendesse mais de filmagem, gravação etc. e conseguisse dominar suas aluci-
nações, mesmo ainda as tendo. O mais importante para ele é que faz mais de um 
ano que elas não impedem suas atividades diárias. Bater na mãe foi outra coisa que 
mudou. Hoje ele tem vergonha dessas histórias. Foi o primeiro contrato que o pes-
soal do CAPS fez com ele: nada justificava a violência e, se algo estive mal na rela-
ção dos dois, a referência se propunha a mediar a discussão entre eles. José acertou 
o medicamento: antes tomava 4 tipos, hoje toma apenas 1 e está começando a fazer 
“exercícios físicos na UBS, porque esse remédio é legal, mas faz engordar... preciso 
me cuidar, né?”. “Ah – fala rindo – agora eu só tenho um diagnóstico com uma pala-
vra – esquizofrenia, e não é paranoide –, mas o que importa é que agora eu controlo 
os perseguidores”.

Faça uma relação entre o caso e o texto – o cuidado antes e depois 
do CAPS: clínica, território e o processo sofrimento-transformação.
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SITUAÇÃO B: 
Paulo, 30 anos, perdeu a mãe há 7 anos, foi cuidado por tempos na zona rural da 
grande cidade pelos pastores de todas as ovelhas: igrejas, poucos parentes, vizinhos, 
funcionários públicos, não apenas da saúde. Com “chips na cabeça e uma câmera 
em um dos olhos” foi “descoberto” pela equipe de saúde da família, pois os vizinhos 
e funcionários da assistência social que sempre olharam por ele acharam que “de 
uns tempos para cá” estava apresentando grande risco para si e para a comunida-
de, já que estava “recebendo informações e ordens” para se livrar do perigo que as 
pessoas ao redor e sua irmã representavam devido ao seu valor de muitos dólares... 
é que estavam atrás “daqueles chips”. Ninguém mais conseguia ir a sua casa e ela 
aos poucos foi se transformando de pequeno barraco para uma espécie de “bunker-
-labirinto” para ele se esconder. Eletrificou, de maneira perigosa e caseira, a cerca, 
para se defender dos ataques esperados. Os atacantes eram a irmã, o pessoal do 
CAPS e do SAMU, que tinham sido acionados pela equipe de saúde da família. Não 
comia mais, pois parou de sair de casa para buscar comida na quitanda. Depois de 
alguns dias de tentativas para se aproximar de Paulo, foi pedida ajuda da policia, 
que após conhecimento do caso enviou um policial negociador (policial especializa-
do em sequestro) para conversar. Depois de algumas horas na tentativa de entrar 
para entrevistá-lo sobre o que ocorria e oferecer-se para trazer comida para ele, o 
policial conseguiu responder ao seu pedido de filmá-lo para protegê-lo dos ladrões 
de chips e levá-lo para outro CAPS que ninguém ali conhecia, bem longe, e que lá 
haveria pessoas com quem ele poderia conversar e que iriam ajudá-lo. Ele então foi 
com o policial, que estava à paisana, e com o dono da quitanda, que veio junto tra-
zer comida pra ele, longe de sua irmã, do pessoal do CAPS e do SAMU. Foi para um 
CAPS do outro lado da cidade e lá passou a noite toda e o dia seguinte conversando, 
contando repetidamente a sua história. 

Reflita sobre a rede, os profissionais, a vizinhança e demais 
relações presentes no texto.  

SITUAÇÃO C:
Júlia, uma pré-adolescente de 12 anos, matou o pai com uma única facada. Os vizi-
nhos queriam linchar a menina, quando foram socorrer filha e mãe do espancamen-
to quase diário pelo pai e viram o que se sucedera. Essa era uma cena frequente: 
a adolescente – que aos 12 anos tinha 1,80m, quase a altura do pai – entrava na 
briga do pai bêbado e da mãe franzina, quando ele chegava e espancava a esposa, 
antes ou após estuprá-la, quase na presença da menina. A faca era o instrumento de 
ameaça que o pai usava para que ela ficasse quieta e não entrasse na briga. Nesse 
dia, ela, ao ameaçá-lo, acertou-o fatalmente. A polícia chegou a tempo para que 
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não acontecesse mais uma tragédia e levou-a ao PS psiquiátrico, pois só podia ser 
loucura! Após 2 dias de PS e medicação, Júlia foi abrigada num CAPS III, enquanto se 
discutia com o juiz da vara da infância a necessidade de ela entender o ocorrido, ter 
a medicação diminuída, poder contar sobre o que aconteceu, e só depois falar com 
o juiz penal e receber a punição que lhe cabia. Nesse ínterim, se faria sua avaliação 
psicossocial pelos profissionais da vara da infância e os da saúde, que estavam em 
contato com ela. Ficou 4 meses pernoitando no CAPS III e passando os dias no Cen-
tro de Convivência de referência do CAPS. Fez uma cruz para levar ao cemitério, en-
trou em contato com a mãe, que estava acompanhada por uma UBS da região e que 
disse que não poderia levá-la para casa, pois os vizinhos não aceitavam a menina. O 
juiz encaminhou-a para a Fundação Casa por 4 meses, embora o pessoal da Secreta-
ria de Saúde tenha tentado convencê-lo em deixá-la cumprindo alguma medida em 
liberdade, mas ela não tinha onde ficar. Por esses 4 meses procuraria-se uma forma 
de abrigá-la. Após sua saída da Fundação Casa passou a morar no abrigo municipal. 

Você se sente capaz de fazer uma crítica quanto ao que funcionou 
ou não nessa rede de cuidados?

Abaixo, construímos uma tabela-resumo das mudanças paradigmáticas, que discutimos ao 
longo do texto. No intuito de facilitar o debate necessário nesse modulo.  

REFORMA PSIQUIÁTRICA >> CUIDAR EM LIBERDADE: processo sofrimento-transformação

Diferenças em: Saúde geral X Atenção psicossocial
1.

Urgência/emergência

Esporádica-incidental: transpor-
te/PS/UTI 

 

X

Um continuum contenção/continên-
cia: mais proximidade e mais acom-

panhamento 

2.

Acolhimento
Escuta e presteza na resolução X  Estar junto não importa quanto tempo 

3. 

Integralidade

 Níveis distintos de atenção 
definida por complexidade dos 
equipamentos que definem a 

demanda

 

X

Integralidade está no sujeito e a 
complexidade está no território: a 

resposta deve ser flexível às necessi-
dades do sujeito

4.

Acesso

 

Mais serviços, facilidade de 
transporte (ônibus e passe)

 X

Estratégias de inserção e apropria-
ção do território, construção de 

rede de relações ampliando cenários 
(consistência)

5. 

Prescrições

Segue a doença e o sintoma.

Pode ser um ato individual e até 
cirúrgico

X

Segue um Projeto Terapêutico  
Individual.

Um ato coletivo: equipe-usuário 

(contenção-continência-consistência) 
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Glossário
Autonomia: “Entendemos autonomia como a capacidade de um indivíduo gerar normas, 
ordens para a sua vida, conforme as diversas situações que enfrente. Assim não se trata 
de confundir autonomia com autosuficiência nem com independência. Dependentes somos 
todos; a questão dos usuários é antes uma questão quantitativa: dependem excessivamen-
te de apenas poucas relações/coisas. Esta situação de dependência restrita/restritiva é que 
diminui a sua autonomia. Somos mais autônomos quando mais dependentes de tantas mais 
coisas pudermos ser, pois isto amplia as nossas possibilidades de estabelecer novas normas, 
novos ordenamentos para a vida.” 

Fonte: KINOSHITA, R.T. Contratualidade e reabilitação psicossocial. In: Pitta A, organizadora. 
Reabilitação psicossocial no Brasil. São Paulo: Hucitec; 2001. p. 57.

Companhia: “Nas situações em que o paciente necessite de proteção e/ou continência, en-
tendemos que o sistema deve garantir espaços que proporcionem um distanciamento ade-
quado das condições habituais de vida do paciente (meio familiar, ambiente de trabalho, 
circulo de amizades). Distanciamento que não deve significar isolamento nem reclusão. His-
toricamente os asilos assumiram uma função repressiva, servindo como instrumento de con-
trole social. Na pratica, resultam no abandono do paciente. Recuperar o sentido positivo de 
asilo como um direito significa por no centro das preocupações as dificuldades e as necessi-
dades do paciente. Nas situações mais críticas, muitas vezes é necessário criar uma distância 
útil, que permita uma percepção diferenciada da situação, seja pelo paciente, seja por todos 
os envolvidos com ele (familiares, amigos, patrões). Para que isso se concretize o sistema 
deve garantir meios para que, quanto útil, o paciente possa permanecer algum tempo afas-
tado de casa. A noção de internação muda de sentido, passando a figurar como ação tática 
para o tratamento e não o tratamento em si. A porta aberta é uma característica fundamen-
tal para que a relação de tutela que o serviço exerce sobre os problemas psiquiátricos seja 
sempre atualizada, negociada. A ‘porta aberta’ implica um ‘controle social (sobre o paciente) 
controlado (pelo paciente)’”.

Fonte: KINOSHITA, R.T. Contratualidade e reabilitação psicossocial. In: Pitta A, organizadora. 
Reabilitação psicossocial no Brasil. São Paulo: Hucitec; 2001. p. 75-76.

Cuidado: “...um trabalho terapêutico, voltado para a reconstituição das pessoas, enquanto 
pessoas que sofrem, como sujeitos” (Rotelli, 1990, p. 33)

“Talvez não se ‘resolva’ por hora, não se ‘cure’ agora, mas no entanto segura-
mente ‘se cuida’. Depois de ter descartado ‘a solução-cura’ se descobriu que 
cuidar significa ocupar-se, aqui e agora, de fazer com que se transformem os 
modos de viver e sentir o sofrimento do ‘paciente’ e que, ao mesmo tempo, 
se transforme sua vida concreta e cotidiana, que alimenta este sofrimento.” 
(Rotelli, 2001, p. 33).

Leia mais sobre este tema em ROTELLI, F.; LEONARDIS, O. MAURI, D. Desinstitucionalização. 
2ª. Edição. São Paulo: Editora Hucitec, 2001.
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Equipe de referência e em rede territorial: O trabalho em saúde pode ser comparado a uma 
corrente, cuja resistência (eficácia) depende de todos os elos. Se a corrente é quase toda de 
aço, mas um elo é de plástico, a resistência à tração do conjunto é a do plástico e não a do 
aço. Essa metáfora demonstra a grande interdependência do trabalho em saúde. É vá - lida 
tanto para um serviço de saúde com seus diferentes profissionais quanto para o sistema 
de saúde com seus diferentes serviços. Portanto, a qualidade da atenção e a satisfação dos 
trabalhadores também dependerão de como a gestão facilita este diálogo e reforça a inte 
- ração criativa entre profissionais e serviços de saúde. É por isso que a proposta de Equipe 
Interdisciplinar (de Referência) e Apoio Matricial objetiva facilitar a humanização da gestão e 
da atenção ao mesmo tempo. (Clinica ampliada, equipe e projeto terapêutico singular, p. 27).

Leia mais em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_equipe_proje-
to_2ed.pdf

Existência-sofrimento: “...se o objeto ao invés de ser ‘a doença’ trona-se ‘a existência-sofri-
mento do pacientes’ e a sua relação com o corpo social, então desistitucionalização será o 
processo crítico-prático para a reorientação de todos os elementos constitutivos da institui-
ção para este objeto bastante diferente do anterior” (Rotelli, 2001, p. 30)

“A ênfase não é mais colocada no processo de ‘cura’ mas no projeto de ‘invenção de saúde’” 
Rotelli, 2001, p. 30.

Leia mais sobre este tema em ROTELLI, F.; LEONARDIS, O. MAURI, D. Desinstitucionalização. 
2ª. Edição São Paulo: Editora Hucitec, 2001.

O poder de contrato: “Entendemos que a vida social é pautada por processos de trocas 
e intercâmbios, particularmente trocas de mensagens, afetos e bens. Cada participante da 
relação pressupõe um valor pré-atribuído aos outros, isto é, um poder contratual. No caso 
dos pacientes psiquiátricos, este poder contratual é socialmente anulado pelo seu enqua-
dramento no status de doente mental. Suas mensagens são ‘obviamente’ ininteligíveis; seus 
afetos, ‘necessariamente’ desmedidos; seus bens, implicitamente sem valor. Nesta condição 
de ‘nulidade de intercâmbio’ torna-se impossível qualquer pretensão de inserção social, ex-
ceto pelo seu status de doente, de não-ser, de ‘ser-paciente’. Diante deste quadro a função 
dos profissionais é precisamente a de emprestar poder contratual aos pacientes, até que 
estes recuperem algum grau de autonomia. 

Fonte: KINOSHITA, R. T. Em busca da cidadania: Desinstitucionalização de um hospital psi-
quiátrico. In: BRAGA CAMPOS, F. C.; HENRIQUES, C. M. P. (Orgs.). Contra a maré à beira-mar: 
A experiência do SUS em Santos. São Paulo: Scritta, 1996. p. 39-49.

Pessoa: “Concretamente se transformam os modos nos quais as pessoas são tratadas (ou 
não tratadas) para transformar o seu sofrimento, porque a terapia não é mais entendida 
como a perseguição da solução-cura, mas com um conjunto complexo, e também cotidiano e 
elementar, de estratégias indiretas e mediatas que enfrenam o problema em questão atra-
vés de um percurso crítico sobre os modos de ser do próprio tratamento.” (Rotelli, 2001, p. 
29).

Leia mais sobre este tema em ROTELLI, F.; LEONARDIS, O. MAURI, D. Desinstitucionalização. 
2ª. Edição. São Paulo: Editora Hucitec, 2001.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_equipe_projeto_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_equipe_projeto_2ed.pdf
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Sofrimento: “...se o objeto ao invés de ser ‘a doença’ trona-se ‘a existência-sofrimento do 
pacientes’ e a sua relação com o corpo social, então desistitucionalização será o processo 
crítico-prático para a reorientação de todos os elementos constitutivos da instituição para 
este objeto bastante diferente do anterior” (Rotelli, 2001, p. 30)

“A ênfase não é mais colocada no processo de ‘cura’ mas no projeto de ‘invenção de saúde’” 
Rotelli, 2001, p. 30.

Leia mais sobre este tema em ROTELLI, F.; LEONARDIS, O. MAURI, D. Desinstitucionalização. 
2ª. Edição São Paulo: Editora Hucitec, 2001.

Trabalho imaterial: Negri e Lazzarato (2001), Hardt (2003) sustentam a importância do tra-
balho imaterial, sem, contudo, alertar para o fato de que o trabalho imaterial sempre existiu, 
assim como os focos de criatividade, autonomia, exercício do conhecimento da experiência 
de vida, mesmo em condições desfavoráveis como os da produção fordista. 

Sugerem a efetivação desse tipo de trabalho como o lugar da produção de valor, que substi-
tuiria a clássica determinação marxista do valor como produto do tempo socialmente gasto 
pela força de trabalho para produzir as mercadorias. 

Esse valor fluido e imaterial procederia nem tanto dos conhecimentos científicos e tecno-
lógicos, mas do talento empreendedor e da criatividade, além do saber cotidiano ligado à 
resolução de problemas. 

A determinação dos processos de trabalho viria, então, não mais de cima para baixo, como 
na indústria fordista, mas a partir da captura pela empresa dos movimentos criativos dos 
funcionários. 

Para conhecer mais sobre o conceito de trabalho imaterial, sugerimos a leitura de: HARDT, 
M. O trabalho afetivo. In: LANCETTI, A. (Org.). O reencantamento do concreto. São Paulo: 
Hucitec/Educ, 2003.
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